BASIN BÜLTENİ
Yargı süreçlerinde İnternet hızı, e-imza güvencesi
Adalet Bakanlığı, yargıyı elektronik imza güvencesiyle sanal aleme
taşıyor. Bir e-devlet uygulaması olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile
dava açma, duruşma tarihi öğrenme ve dava takibi gibi işlemler için
mahkeme yollarına düşme devri sona eriyor!
Adalet Bakanlığı, UYAP ile yargı sistemini İnternet ortamına taşıyor. Uygulamaya göre
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Vatandaşların ve avukatların işini hayli kolaylaştıran bu sistem sayesinde kağıt ve
zamandan da ciddi oranda tasarruf sağlanacak.
Proje kapsamındaki Avukat Bilgi Sistemi ile de avukatlara, UYAP üzerinden mevcut
dosyalarını izleme, davalara evrak gönderebilme ve yeni dava açma imkanı tanınacak.
Bunların yanı sıra, davalara ilişkin harç, dosya ücreti ve diğer masraflar için gerekli para
transferleri de İnternet aracılığıyla yapılabilecek. Avukatlar, vekaletnameleri bulunmayan
dosyaları ilgili hakimin bilgisi dahilinde inceleme kolaylığına da sahip olacak. Adliyelerin iş
yükünü azaltarak hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen UYAP sayesinde, mahkemeler ve
kurumlar arası bürokratik işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilebilecek. Dava ile ilgili
evraklara tüm hakim ve savcıların kısa sürede ulaşmasına da yarayan projenin 2008
yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Sanal ortamda güvenliğinizin garantisi E-GÜVEN
Elektronik ortamın daha fazla kullanılmasıyla iş yükünü azaltmaya ve bürokratik süreci
hızlandırmaya yönelik e-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN,
proje kapsamında e-imza vermeye yetkili bulunuyor. Türkiye’ nin ilk Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcısı olan E-GÜVEN, Türkiye’nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm
sürecinde, UYAP ve benzeri birçok projeye imza atarak, bu veri güvenliği uygulamasını
yaygınlaştırmayı hedefliyor.
E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, elektronik imzanın yargı sistemindeki başvuru
süreçlerini hızlandıracağını ifade ediyor: “UYAP, yargı sürecinde çok önemli kazanımlar

sağlayacaktır. Özellikle birden fazla adliyenin bulunduğu ve ulaşımın sorun olduğu büyük
şehirlerde yargı süreçleri hız kazanacak, zamandan ve paradan büyük ölçüde tasarruf
elde edilecektir. Aynı zamanda proje kağıt kullanımını da azaltarak, ormanlarımızın
korunmasına katkıda bulunacaktır.”
Orhun, e-devlet olma yolunda e-imzanın önemini de vurguluyor: “Elektronik imzanın
hayatımıza girmesiyle birlikte iş süreçleri hızlandı. Bu ve benzeri projeler, Türkiye’nin
içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm süreci için büyük önem taşıyor. E-imzasız e-devlet
olmaz. Bu süreci hızlandırmak için daha çok proje üretmeli, e-imzanın kullanım alanlarını
çoğaltmalıyız.
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adımlardan birini Türk hukuk sistemi UYAP ile atmış 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.

