
                                               

 

E-GÜVEN, İmzala-Gönder mobil uygulaması ile yer 

ve zaman tanımadan imza attırmaya devam ediyor   

E-GÜVEN, elektronik imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği 

İmzala-Gönder uygulamasını mobil ortama da taşıdı. İmzala-Gönder artık IOS ve Android 

uygulamasıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 

 

İmzala-Gönder, şirketlerin sistem üzerine tanımlı imza süreçlerini takip ediyor. Süreç, 

imzalanması gereken belgelerin ve bilgilerin sisteme girilmesiyle başlıyor. Bu belgelerin 

kimler tarafından hangi sırayla imzalanması gerektiğinin tanımlanmasıyla imza süreci mobil 

ortamda işlemeye hazır hale geliyor. 

 

İmza gerektiren evrakların masadan masaya gezmesine son veren İmzala-Gönder, mobil 

aplikasyonları sayesinde çalışanların istedikleri her yerde, her an imza süreçlerine dahil 

olmasını sağlıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden bekleyen bütün imza taleplerini 

görebiliyor mobil imza aracılığıyla imza yetkilerini kullanabiliyor.  

İmzala-Gönder’in, elektronik imza ve mobil imzayı web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde 

ilk günden itibaren desteklediğini belirten E-GÜVEN Direktörü Ayşegül Tüzün konuyla ilgili 

şunları söyledi: 

İmzala-Gönder, kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırmaya ve iş süreçlerini 

hızlandırmaya yönelik sürekli geliştirilen ve her geçen gün kurumların ihtiyaçlarına 

adapte olmaya çalışan canlı bir sisteme sahip. İş akışlarının yer ve zamandan bağımsız 

olarak devam etmesine olanak tanıyan mobil uygulamalar ise bu geliştirmelerin yeni bir 

adımı. İmzala-Gönder mobil aplikasyonu ile artık telefonun tarayıcısından adresi 

yazmaya da gerek kalmadan tek bir noktadan telefon ve tabletlerde de mobil imza ile 

işlem yapılmasına olanak verecek. ” 

İmzala-Gönder kullanıcıları IOS uygulamasına  https://itunes.apple.com/tr/app/imzala-

gonder/id913717197?mt=8 adresinden, Android uygulamasına 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebi.imzalagonder&hl=tr adresinden 

ücretsiz olarak ulaşabiliyor.  

 

Ayrıntılı bilgi için:  

Grup7 İletişim Danışmanlığı 

Gülizar AkbulutTel / 0212 292 13 13 / 0532 710 65 77/ gakbulut@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.   
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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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