BASIN BÜLTENİ

Set Group Holding, bankacılık işlemlerinde e-imza
dönemini başlatıyor!
Italcementi Group’un Türkiye’deki faaliyetlerini yürüten Set Group
Holding A.Ş., bankacılık işlemlerinde e-imza kullanımına geçiyor.
Elektronik imza uygulamalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan EGÜVEN ile işbirliğine giden firma büyük ölçüde zaman ve para
tasarrufu elde etmeyi hedefliyor.
Dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden biri olan Italcementi Group’un Türkiye’deki
faaliyetlerini yürüten Set Group Holding A.Ş., tüm bankacılık işlemlerinde e-imza
kullanımını başlatıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı
olan E-GÜVEN ile işbirliğine giden Set Italcementi Group, zamandan ve paradan büyük
ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.
Gerek kurum içi gerekse bankalarla olan iletişimine yeni bir boyut kazandıran Set Group
Holding, bu sayede iç kontrol süreçlerine de hız kazandırıyor. E-imza sayesinde veri
transferi

güvenliğini

de

maksimuma

çıkartan

Set

Group

Holding,

çalışanlarının

performansında da hız ve otomasyondan kaynaklanan bir artış elde ediyor.
E-GÜVEN İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Topoğlu Tüzün, konu
hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: “E-imza kullanımı gerek bankalar, gerekse
firma tarafında büyük kolaylık sağlıyor. E-GÜVEN olarak bu doğrultuda, hizmet verdiğimiz
her firmaya ihtiyaçlarına özel ve farklılaştırılmış e-imza uygulamaları sunuyoruz. Özellikle
kurumsal alanda ıslak imzanın kullanıldığı her yere e-imzayı başarılı bir şekilde entegre
ediyor ve uygulama biçimlerine çeşitlilik kazandırıyoruz. Üstelik bu uygulamalar ile
sadece e-imza atılmıyor aynı zamanda 5070 sayılı e-imza kanunu içerisinde de tariflenen
zaman damgası hizmeti ve dolayısıyla uzun dönem doğrulama hizmetini de sunmuş
oluyoruz. Bunlar şirketin e-imzalı işleyişinde hukuki güvenceyi de pekiştiriyor. Set Group
Holding ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de, yine bu kapsamda, ülkemizdeki e-imzanın
kullanımının

yaygınlaşması

açısından

büyük

önem

taşıyor.

Kısa

süre

içinde

tamamladığımız bu projenin her iki taraf açısından da son derece başarılı olduğuna

inanıyoruz. Set Group Holding’e e-imza konusundaki proaktif yaklaşımından ve doğaya
gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.”
Set Group Holding A.Ş. Sistem Direktörü Bora Bilgin ise konuyla ilgili şunları
söylüyor: “E-imza kullanımının süreçlerin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması
sayesinde zaman ve işgücü anlamında büyük kazanım sağladığını düşünüyoruz. Aynı
zamanda klasik ıslak imza kullanımından daha güvenli bir uygulama yöntemi olduğuna da
inanıyoruz. 5070 sayılı yasa ile resmiyet kazanmış olan e-imza kullanımı, firma
bünyesindeki iş akışlarımızın hızını ve güvenliğini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.
E-imzanın yatırım bedeli ise kazandırdıklarının yanında önemsiz sayılabilecek kadar küçük
kalıyor. Sürdürülebilir çevre politikaları açısından sektöründe önderlik yapan Italcementi
Group bünyesinde, doğal kaynakların en ekonomik şekilde değerlendirilmesine büyük
önem gösteriyoruz. Bu nedenle kağıt kullanımını azaltma imkânı sağlayan tüm fırsatları
değerlendirmeye çalışıyoruz. E-imza uygulamasına, bu konuda hizmet veren firmalar
arasında en yetkin ve deneyimlisi olduğunu düşündüğümüz E-GÜVEN aracılığıyla geçmiş
olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
E-imza nerelerde kullanılıyor?
Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında
e-imza uygulamasına geçiyor. Bugün;
•

E-Devlet Kapısı Projesi

•

Gümrük Müsteşarlığı - Özet ve detay beyan uygulamaları

•

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) - Dahilde İşleme Rejimi (DİR) işlemleri

•

Maliye Bakanlığı - E-fatura uygulaması

•

Adalet Bakanlığı - (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Projesi

•

Sanayi Bakanlığı - Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve
Muafiyet Belgesi başvuruları

•

Türk Patent Enstitüsü - Marka başvuruları

•

Merkezi Kayıt Kurumu - Bilgi Güvenliği ve Sertifika Hizmetleri Uygulama Projesi

•

TÜBİTAK-TEYDEB - Proje başvuruları

•

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Uygulama programı

•

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Şüpheli işlem bildirimleri

•

Banka talimatlarının gönderilmesi

•

Elektronik ortam üzerinden kurum içi kağıtsız ofis (izin belgesi, sözleşmeler,
sipariş formları, vb.), e-posta uygulamaları, şirket içi yazışmalar ve kurumsal
uygulamalar

gibi pek çok alanda e-imza kullanılıyor.
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.
Set Italcementi Group hakkında
1864 yılından beri dünya çimento pazarına hizmet veren İtalyan Italcementi'nin, 1992
yılında Fransız Ciments Français'yi satın alması sonucu ortaya çıkan Italcementi Group,
faaliyetlerini dünya çapında dört kıtada sürdürüyor. 63 çimento fabrikası, 13 çimento
öğütme tesisi, 614 hazır beton tesisi ve 125 kırma taş tesisiyle hizmet veren Italcementi
Group, 22.000'den fazla çalışanı ve 6 milyar avroluk cirosuyla dünyanın en büyük
çimento ve hazır beton üreticileri arasında yer alıyor.
Italcementi Group'un Türkiye'deki faaliyetlerini ise Set Group Holding A.Ş. yürütüyor.
1989 yılında özelleştirme programı çerçevesinde satın alınan 5 adet çimento fabrikasıyla
Türkiye çimento pazarına giren Set Group Holding, daha sonra hazır beton üretimine
geçerek inşaat sektörüne sunduğu ürün yelpazesini genişletmiş bulunuyor. Set Group
Holding bünyesinde Afyon, Ankara, Balıkesir ve Pınarhisar - Kırklareli’nde faaliyet
gösteren 4 çimento fabrikası ve İstanbul Ambarlı’da bulunan 1 çimento öğütme tesisi ile
İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bandırma, Bursa ve Trakya bölgelerinde bulunan 12 adet
hazır beton tesisi yer alıyor.

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 internet 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.

