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Elektronik imza uygulamalarının yaygınlaşmasını teminen elektronik imza 

mevzuatında yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin hususlar Đcra Kurulumuzca ele 

alınmıştır. 

23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5070 sayılı 

Elektronik Đmza Kanunu ile güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücüne 

sahip olduğu ve bu şekilde oluşturulan elektronik verilerin hukuken geçerli olacağı hususları 

düzenlenmiştir. Yasanın uygulanması sürecinde, kullanımın yaygınlaşmasını olumsuz yönde 

etkileyen bir takım teknik ve hukuki engeller bulunduğu tespit edilmiştir.  

Bu itibarla, birçok e-devlet ve e-ticaret projesini yakından ilgilendiren elektronik 

imzanın yaygınlaşmasının önündeki söz konusu engellerin kaldırılması amacıyla aşağıdaki 

hususların yeniden gözden geçirilerek, 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu’nda gerekli 

değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, Kurulumuzca; 

a) Elektronik Đmza Kanunu’nun 5 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen teminat 

sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı hükmü nedeniyle, özellikle finans 

sektöründe güvenli elektronik imzanın uygulama alanının daralması ve mevcut hükmün 

güvenli elektronik imzanın yaygınlaşmasını ve gelişmesini engelleyecek nitelikte olması, bu 

itibarla güvenli elektronik imza ile yapılamayan hukuki işlemlerin kapsamının daraltılması, 

b) Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte iş ve işlemlerin elektronik ortama 

aktarılması sonucunda kısa ve orta vadede ülke ekonomisi için büyük kazanımların söz 

konusu olması, bu büyük kazanımların hayata geçirilmesinin en önemli araçlarından birinin 

güvenli elektronik imza olması ve güvenli elektronik imza uygulamalarının istenen seviyede 

yaygınlaşması için mali ve ekonomik teşviklerle desteklenmesi, 

c) Elektronik sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve 

kuruluşlarının faaliyetlerinin devamı sırasında Kanunda gösterilen şartları kaybetmeleri 

durumunda uygulanacak hükümler, uygulanacak ücret tarifeleri, denetim gibi konularda özel 

sektör ile kamu sektörünün eşit duruma getirilmesi ve böylece nitelikli elektronik sertifika 

piyasasının daha rekabetçi ve şeffaf bir yapıya sahip olması ve 



d)  “Bilgi toplumu hizmeti” olarak kabul edilen güvenli elektronik imza hizmetlerine 

ilişkin öncül ücret düzenlemesinin yapılmaması ve bu hizmetlerin ücretlerine tüketici 

haklarının korunması veya rekabetin sağlanması noktasında sorun oluştuğunda müdahale 

edilmesi 

gerektiği değerlendirilmiştir.   

Bu doğrultuda, 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu’nda ihtiyaç duyulan değişiklikleri 

ihtiva eden Yasa Tasarısı Taslağının hazırlanması için ivedilikle bir çalışma başlatılması ve 

söz konusu çalışma neticesinde hazırlanacak Taslağın Başbakanlık’a iletilmesi 

kararlaştırılmıştır. 
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