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Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine imzayı 
E-GÜVEN attırıyor 

 
 

E-GÜVEN, e-imza ile Uşaklı şirketlerin ticari sicil işlemlerine hız kazandırıyor. Türkiye’nin 

ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN ile Uşak Ticaret ve Sanayi 

Odası, UTSO üyelerine özel kampanyalarla e-imza hizmeti sağlayacak bir anlaşmaya 

imza attı. 

 
Türkiye’nin ilk ve lider 

elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcısı E-GÜVEN ile Ticaret 

Sicil Müdürlüğünü bünyesinde 

barındıran Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası, oda üyelerine 

özel kampanyalarla e-imza 

hizmeti sağlayacak bir 

anlaşmaya imza attı. 

 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 

üyelerine özel indirimli 

fiyatlardan yararlanarak e-imza 

sahibi olan üyeler, Merkezi Sicil 

Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) 

yapılacak işlemler de dahil 

olmak üzere ıslak imza 

gerektiren her türlü işlemi 

elektronik ortama taşıyabilecek. 

UTSO üyeleri E-GÜVEN’in 

kendilerine sunduğu özel 

avantajlardan yararlanarak e-

imza sahibi olmak için Uşak 

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, 

0850 321 85 55  numaralı E-

GÜVEN Çağrı Merkezinden ya 

da www.e-guven.com web 

adresinden kampanya hakkında 

detaylı bilgiye ulaşabilirler. 

 

 

E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal 

Satış, Kanal Yönetimi ve 

Pazarlama Direktörü  Ayşegül 

Tüzün: “Gebze Ticaret Odası, 

Siemens, Opet, Türk Eczacıları 

Birliği ve Uludağ Üniversitesi gibi 

kurumlara sunduğumuz e-imza 

çözümleri ile ıslak imzanın 

kullanımı sırasında yaşanan 

zaman kaybını azaltıyoruz. Ticari 

sicil işlemlerini elektronik ortama 

taşıyan ve bilgilerin tek noktadan 

sunulmasını hedefleyen ve 

Türkiye’nin e-Dönüşümünde 

önemli bir rol oynayan MERSİS 

projesi ile Uşak Ticaret ve Sanayi 

Odası üyeleri iş süreçlerinde 

zamandan tasarruf edecek. Biz 

de bu vesile ile UTSO üyelerini, 

E-GÜVEN güvencesi altında e-

imzanın sağladığı tüm 

kolaylıklarla tanıştıracağımıza 

inanıyoruz.” 

 

 

Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Caner 

Urhan: 

“E-GÜVEN ile 
gerçekleştirdiğimiz iş 

birliğinin ardından 
üyelerimiz çok kısa bir 

sürede e-imzalarını 

kullanmaya başladı. 
Öncelikli olarak ticari 

sicil işlemlerini 

tamamlayan üyelerimiz 
e-imzanın sağladığı 
kullanım kolaylığı ile 

tanıştı. Üyelerimizin, 
UTSO bünyesinde 

geliştireceğimiz farklı 

projelerde de e-imza 
kullanımına sıcak 

bakacaklarını 

düşünüyoruz. 

http://www.e-guven.com/

