BASIN BÜLTENİ
E-GÜVEN, vergide e-imza indirimini destekliyor!
E-imza uygulamalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN, e-imza
kullanımını artırmaya yönelik olarak Elektronik İmza Kanunu’nda
değişiklik ve resmi işlemler ile vergide harç indirimi öngören yasa
tasarısını destekliyor!
Türkiye’deki e-imza kullanımını artırmaya yönelik olarak Elektronik İmza Kanunu’nda
değişiklik

öngören

yasa

tasarısı

Başbakanlık’a

sevkedildi.

Kanun

değişikliğinin

yasalaşması halinde ise, e-imza kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerde harç indirimi
uygulanacak. Buna göre e-imza sahipleri, bu yolla gerçekleştirdikleri tüm resmi
işlemlerden tahsil edilecek harçlarda yüzde 5, devlet alacaklarında ise binde 5 indirim
kazanacaklar.
Tasarı ayrıca vergi, SSK ve diğer işlemleri de e-imza aracılığıyla yapacak şirketlere de
harç indirimi uygulanmasını öngörüyor. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, söz konusu
uygulamanın Türkiye’deki e-imza kullanımını artıracağına inandıklarını söylüyor ve
ekliyor: “Elektronik ortamın daha fazla kullanılmasıyla iş yükünü azaltmaya ve bürokratik
süreci hızlandırmaya yönelik e-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan EGÜVEN olarak, yasa tasarısını destekliyoruz. Kanun değişikliğinin yasalaşması halinde, eimza sahibi olmak isteyen birey ve firmalara yönelik avantajlı kampanyalar düzenlemeyi
planlıyoruz.
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yaygınlaşması, Türkiye’nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm sürecine büyük katkı
sağlayacaktır. Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte 2009 yılının ilk çeyreğinde eimza kullanıcılarının sayısında önemli oranda artış bekliyoruz.”
Türkiye’nin e-devlet ve diğer İnternet uygulamalarındaki e-imza kullanımı bakımından
gelişmiş ülkelere oranla oldukça geride kaldığının altını çizen Can Orhun, yakın gelecekte
e-imzanın kamu, finans ve sigortacılık gibi sektörlerde ve özellikle e-fatura gibi
uygulamalarda daha fazla kullanılmaya başlayacağını söylüyor. Orhun: “ E-imza
uygulamaları,

özellikle

elektronik

ticarette,

güvenlik

eksikliği

nedeniyle

yaşanan

kısıtlamaların ortadan kalkması açısından da büyük önem taşıyor. Her şeyden önemlisi de
zaman, para ve kağıt tasarrufu sağlıyor. Türkiye’de ıslak imza gerektiren yasal işlemlerin
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, e-ticarete olan güvenin artırılması ve hem ulusal
hem de uluslararası ticaret hacminin büyümesi için e-imza bir gerekliliktir. Güvenli iş

ortamının

sağlanması,

elektronik
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E-imza nerelerde kullanılıyor?
Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında
e-imza uygulamasına geçiyor. Sanayi Bakanlığı (Garanti, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik
ve Muafiyet belgeleri başvuruları), Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP),
Türk Patent Enstitüsü (Marka başvuruları), Merkezi Kayıt Kuruluşu (Bilgi Güvenliği ve
Sertifika Uygulama Hizmetleri Projesi), TEYDEB başvuruları, Serbest Bölgeler Genel
Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu – MASAK (Şüpheli İşlem Bildirimleri) ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı – DTM (Dahilde İşleme Rejimi Projesi – DİR, Gümrük İşlemleri)
tarafından yürütülen faaliyetlerde e-imza kullanılıyor.
Bunların yanı sıra, izin belgesi, sipariş formları, e-posta uygulamaları, tüm yazışmalar ve
diğer kurumsal işlemler de elektronik ortam üzerinden e-imza ile yapılabiliyor. 2008
yılının Mart ayı itibariyle Türkiye genelinde 36 bin 530 kişi e-imza kullanıyor. Bunlardan
14 bini elektronik imza, 22 bin 530’u da mobil imza kullanıyor.
E-imza sahibi olmak isteyenlere E-GÜVEN’den “yerinde kimlik tespiti ve
kurulum” hizmeti
E-GÜVEN, sunduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri sayesinde de,
e-imza sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamayanlara
büyük kolaylık sağlıyor. Yerinde kimlik tespiti uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin
aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği
yerlere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini
kapsıyor. “Yerinde kurulum” servisi ise, e-imzaların kullanılabilmesi için elektronik
sertifikaların
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kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor.
Türkiye’de mobil imza hizmetini veren ilk ESHS olma özelliğini taşıyan ve Turkcell ile
yaptığı işbirliği sonucunda TurkcellMobilİmza Projesi’ni hayata geçiren E-GÜVEN, e-imza
kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kurumsal alanda iş akışının
düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal
paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan e-imza, bireylere de, para
ve zamandan tasarruf imkânı tanıyor. Bir defaya mahsus alınan e-imza, kurum içi
yazışmalarda kağıt kullanımını da azaltarak, doğaya katkıda bulunuyor.
www.e-guven.com

Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., bilgi
güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de kurumların ve
bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak
sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; uluslararası standartlarla uyumlu
bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan EGÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar
altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

