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İmzasız Süreçler Projesi ile 35 bin TL Tasarruf 

Sağlandı!  

 İpek Kağıt, imza süreçlerinin daha kolay ve etkin bir biçimde yönetilmesine imkan tanıyan 
İmzasız Süreçler projesini E-GÜVEN ve Eczacıbaşı Bilişim işbirliğiyle hayata geçirerek kısa 
sürede büyük bir başarıya imza attı. Proje sayesinde yıllık 35 bin TL tasarruf sağlayan 

kuruluş, Eczacıbaşı bünyesinde düzenlenen İnovasyon Ödülleri’nde en inovatif e-dönüşüm 
projesi dalında ödül kazandı. 

 

İmzasız Süreçler Projesi  

Temizlik kağıdı sektörünün köklü ve 

saygın kuruluşu İpek Kağıt, zaman ve 

para tasarrufu sağlamanın yanı sıra, 

çevreye olan duyarlılığını iş süreçlerine 

yansıtmak için İmzala-Gönder 

ürününün kullanıldığı İmzasız Süreçler 

projesini hayata geçirdi. İpek Kağıt, 

mali işler çalışanlarının ve şirket üst 

düzey yöneticilerinin onayından geçen 

süreçlerin daha güvenli ve daha hızlı 

yapılması ihtiyacını hissettiği için söz 

konusu projeyi Mali İşler Direktörlüğü 

bünyesinde gerçekleştirdi. Proje ile 

kuruluşun daha önce yazılı bankacılık 

talimatı ve yöneticilerin imzasını 

gerektiren tüm süreçler dijital ortama 

taşındı. 

Proje sayesinde; 

 Talimatın hazırlanması, yöneticiler 

arasında dolaştırılması, bankaya 

iletilmesi ve arşivlenmesi süreçleri 

hızlandı. 

 Yöneticiler için toplantıların 

bölünmesi, onlarca talimatı 

imzalama gibi sorunlar ortadan 

kalktı.  

 Yöneticiler zaman ve mekan 

kısıtlaması olmadan mobil 

imzalarını kullanarak cep telefonu 

aracılığıyla talimatı inceleyip 

imzalayabilir oldu. 

 Bankalar eksik imzalı talimat ile 

işlem riskini üstlenmekten 

kurtuldu. 

 

 

İpek Kağıt Mali İşler Direktörü Cem 

Akpınar: “Eczacıbaşı Topluluğu 

bünyesinde yer alan İpek Kağıt olarak 

sürdürülebilir kalkınma sağlamak 

açısından İmzasız Süreçler projesini 

çok önemsiyoruz. Bu projeyi hayata 

geçirmemizde maliyet, zaman 

tasarrufu sağlamak ve iş süreçlerini 

daha etkili kılmak olduğu kadar, CO2 

salınımını sıfırlayarak çevrenin 

korunmasına katkı sağlamak istememiz 

de etkili oldu. Projemizin diğer 

kuruluşlarda evrak dolaşımı ve imza 

gerektiren pek çok sürecin yönetimine 

ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.” 

 

 

E-GÜVEN İş Geliştirme Müdürü 

Ayşegül Tüzün: “Mart 2012 itibariyle 

pazara sunduğumuz İmzala-Gönder, 

Eczacıbaşı Bilişim ile birlikte mevcut 

ve potansiyel müşterilerimizin 

taleplerini dikkate alarak 

geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizin 

başında geliyor. İpek Kağıt’ın özellikle 

bankacılık gibi önemli ve vakit alan 

işlemlere ait süreçlerinde zaman ve 

para tasarrufu sağlayan İmzala-

Gönder’i tercih ediyor olması bizim 

için çok değerli. Üründen ölçülebilir 

faydalar elde ediliyor olması da 

ürünün günlük hayatı ne kadar 

kolaylaştırdığını gözler önüne seriyor.” 

 

 

1 yılda 35 bin TL 

tasarruf sağlandı. 

400 adet talimat mobil 

imza ile imzalandı. 

2 saat süren imza 

süreçleri 10 dakikaya 

indi. 

Bankalara ayrılan zaman 

haftada 3 günden 1 

güne indi. 

Bankalara talimatların 

ulaştırılması için yapılan 

520 km. yoldan tasarruf 

sağlandı. 

Yıllık 1,20 ton CO2 

salınımı sıfıra indi 

 


