
                                               

E-GÜVEN, e-imza ile Uşaklı şirketlerin ticari sicil işlemlerine hız kazandırıyor 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine 
imzayı E-GÜVEN attıracak 
 
Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN ile Ticaret Sicil 

Müdürlüğünü bünyesinde barındıran Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine özel 

kampanyalarla e-imza hizmeti sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. UTSO üyelerine özel 

indirimli fiyatlarından yararlanarak e-imza alan üyeler, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde 

yapılacak işlemler de dahil olmak üzere ıslak imza gerektiren her türlü işlemi elektronik 

ortama taşıyabilecek.  

Bu protokol ile sağlanacak e-imzaların UTSO üyelerinin hayatını kolaylaştıracağının altını 

çizen E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış, Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörü Ayşegül 

Tüzün şunları söyledi: 

 “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.” 

UTSO üyelerinin e-imza alma sürecini kaliteli, güvenilir ve ihtiyaçlara cevap veren hizmet ile 

daha kolay hale getirmek için E-GÜVEN’i tercih ettiklerini belirten 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, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde geliştireceğimiz farklı projelerde de 

e-imza kullanımına sıcak bakacaklarını düşünüyoruz” dedi. 

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 http://www.e-guven.com adresinden kampanya hakkında detaylı bilgiye 

ulaşabilirler. 
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Ayrıntılı bilgi için:  
Grup7 İletişim Danışmanlığı 
Mehtap Çakıroğlu Kaynak / 0212 292 13 13 / mcakiroglu@grup7.com.tr  

 
E-imza nedir? 
E-imza elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan 
bir elektronik koddur. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait 
olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.   
 
E-GÜVEN hakkında: 
E-GÜVEN, 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulan Türkiye’nin ilk ve lider 
elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği ve 
elektronik imza konusunda dünyada pazar lideri olan çözümler sunar. E-GÜVEN, kurumlara özel projeler 
geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaktadır. 
www.e-guven.com 
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