BASIN BÜLTENİ

E-imzanın gümrükten nasıl geçeceği, şimdi de Bursa’da
anlatılıyor!
Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olan EGÜVEN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği (BUGÜMDER) ile
işbirliğine giderek, e-imzayı bu kez de Bursalı gümrükçülere
anlatıyor.
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Projesi çerçevesinde e-imza ile tanışan gümrük
müşavirleri,

e-imza

uygulamalarının

Türkiye’deki

öncülüğünü

yapan

E-GÜVEN’in

düzenlediği paneller kapsamında bilgilendirilmeye devam ediyor. İlk olarak İstanbul
Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) ve E-GÜVEN işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen eimza paneli, şimdi de BUGÜMDER ile tekrarlanıyor.
E-GÜVEN ve BUGÜMDER’in ortaklaşa düzenlediği e-imza paneli, 2 Nisan Çarşamba günü,
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
Panele, E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun ve BUGÜMDER Başkanı Ahmet Özenalp’ın
yanı sıra, BUGÜMDER Başkan Vekili Suat Yücelen, Gümrük Müsteşarlığı Elektronik ve
Haberleşme Daire Başkanı Nurcan Özyazıcı ve Avukat Yasin Beceni de konuşmacı olarak
katılıyor.
E-imza uygulamaları hakkında bilgi verilmesini hedefleyen panelde, katılımcılar, eimzanın Gümrük Müsteşarlığı uygulamalarında kullanımı ve sağlayacağı avantajlar,
Türkiye’de e-imza kullanımı, e-imza başvurusu nasıl yapılır, e-imza alınırken dikkat
edilmesi gereken noktalar ve kullanım adımları gibi önem taşıyan konuları E-GÜVEN
Genel Müdürü Can Orhun’dan dinleme fırsatı buluyor.
Orhun, etkinlik ile ilgili görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Gümrükler, e-devlet uygulamasına
geçmiş ilk devlet kurumları arasında yer alıyorlar. İş süreçlerini, gerçek anlamda
elektronik ortama aktarma başarısını gösterdiler ve birçok kuruma bu kapsamda öncülük
ettiler. Şimdi de bu başarılarını bir adım öteye taşımanın planlarını yapıyorlar. Elektronik

imza kullanımı, e-devlet dönüşüm sürecinde kritik önem taşıyan uygulamaların başında
geliyor. Özellikle gümrük işlemleri gibi prosedürün çok yoğun, ilgili tarafların çok fazla ve
sürenin çok kritik olduğu uygulamalarda ıslak imzalı ve kağıt tabanlı uygulamalardan
elektronik ortama geçilmesi, ihracatçılarımız ve taşıma firmaları için büyük önem taşıyor.
Ayrıca e-imza kullanımı, yüksek oranda zaman ve para tasarrufu da sağlıyor.”
BUGÜMDER Başkan Vekili Suat Yücelen ise konuyla ilgili şunları söylüyor: “E-imza
uygulaması, hukuki ve mali açılardan ağır sorumluluk getiren bir görevin hızlı ve güvenli
bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle Gümrük Müşavirleri için e-imza büyük önem
taşıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm sürecine paralel olarak başlatılan
bu projenin, gümrük işlemlerinin verimliliğini artıracağına inanıyoruz.”
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.

