BASIN BÜLTENİ

TEB, bankacılıkta bir yeniliğe e-imza atıyor!
E-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN ile
işbirliğine giden Türk Ekonomi Bankası (TEB), Temmuz ayının
ikinci yarısından itibaren, müşterilerinin gönderdiği tüm işlem
talimatlarında e-imza dönemini başlatıyor. Müşterileri tarafından
elektronik imza ile gönderilen tüm talimatların işleme alınmasına
olanak sağlayan TEB, ayrıca e-imza sahibi olmak isteyen tüm
müşterilerine de destek veriyor. Bu kapsamda TEB müşterileri,
banka aracılığıyla E-GÜVEN’den alınacak e-imzalara indirimli ve
farklı avantajlarla sahip olabiliyorlar.
Havale, EFT ve yatırım işlemleri gibi tüm bankacılık faaliyetleri Türk Ekonomi Bankası’nda
(TEB) artık e-imza ile yapılabiliyor. Türkiye’nin ilk ve en fazla kullanıcıya sahip Nitelikli
Elektronik Sertifika Sağlayıcısı olan E-GÜVEN ile işbirliğine giden TEB, kendisine yazılı
gönderilen bütün işlem talimatlarının Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren e-imza
kullanılarak yapılmasına olanak sağlıyor.
TEB Nakit Yönetimi Direktörü Murat TARIM, güvenlik elektronik imza kullanımının
müşterilere bankacılık işlemlerinde büyük fayda ve kolaylık sağladığını belirterek, “İleri
teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz altyapı ile müşterimiz olan firmalar e-imzalı
talimatlarını
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gönderebiliyorlar. Bu talimatlar bankamıza ulaştığında sistem kontrolünde ve otomatik
olarak sonuçlanıyor. Müşterimiz olan firmaların imza yetkilileri de bu sayede talimat
imzalamak için firmalarında bulunma zorunluluğundan kurtuluyor ve işlemlerini en
güvenli ve en hızlı şekilde gerçekleştiriyorlar. Sağladığı kolaylıklar ve yüksek güvenlik
avantajları
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öngörüyoruz,” dedi.
TEB, e-imza edinmek isteyen müşterilerine de bir kolaylık sunuyor. TEB’in referansıyla EGÜVEN’e başvuruda bulunan firmalara özel bir fiyat indirimi sağlanıyor.

E-GÜVEN İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Topoğlu Tüzün ise, konuyla
ilgili şunları söylüyor: “TEB, ilk günden bu yana e-imza ve mobil imza uygulamalarına son
derece yüksek bir duyarlılık gösteriyor ve teknolojik uygulamalar konusunda proaktif
davranıyor. TEB ile şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz diğer projelerde olduğu gibi, tüm
bankacılık işlemlerinin e-imzalı olarak bankaya gönderilebilmesine imkân veren bu
projede de çok hızlı yol aldık. Bu sayede TEB’in tüm müşterileri, daha önce oldukça
zaman alan geleneksel bankacılık işlemlerini sadece e-imzalarını kullanarak saniyeler
içinde gerçekleştirme olanağı buluyorlar. Müşteri tarafından baktığımızda ön plana çıkan
diğer bir husus da e-imzanın edinilme sürecidir. E-GÜVEN olarak yalnızca TEB
müşterilerinin avantajlı koşullarla e-imza edinmelerini sağlamakla yetinmiyor, aynı
zamanda kurulduğumuz günden bu yana tüm Türkiye’de sunduğumuz ‘yerinde kimlik
kontrolü, kurulum ve e-imza kullanım eğitimi’ konusunda da onlara destek veriyoruz.
Bunların yanı sıra e-imza, gerek TEB gerekse müşteriler açısından önemli ölçüde zaman
ve kağıt tasarrufu da sağlıyor. Bir defaya mahsus alınan e-imza ile elde edilen kağıt
tasarrufu doğaya katkıda bulunma fırsatı tanıyor.”
E-GÜVEN zamansızlık sorununu da ortadan kaldırıyor!
Yalnızca E-GÜVEN’in sunduğu ve Türkiye’nin tüm illerine ulaşan ‘yerinde kimlik tespiti’
ve ‘yerinde kurulum’ hizmetleri ise e-imza sahibi olmak isteyen ancak iş yoğunluğu
nedeniyle fırsat bulamayan kişilerin yaşadığı ‘zamansızlık’ sorununu ortadan kaldırıyor.
Yerinde kimlik tespiti ve kurulum uygulaması, başvuruda bulunan kişilerin aranması,
ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği yerlere
gidilerek kimlik tespiti ve kurulum yapılması süreçlerini kapsıyor. Kullanıcıların akıllarında
oluşacak tüm sorular için de 7/24 çağrı merkezi hizmeti sunuluyor.
E-imza nerelerde kullanılıyor?
Bugün alanında lider birçok resmi ve özel kuruluş, e-devlet dönüşüm süreci kapsamında
e-imza uygulamasına geçiyor. E-imza kullanılan alanlardan bazıları şöyle:
•

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

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.

