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BASIN BÜLTENİ 
 

 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından Elektronik İmza Kanunu ile öngörülen 

düzenleme tamamlandı. 
 

Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, 03.12.2004  
 
Bilindiği üzere, Elektronik İmzayı düzenleyen  23 Ocak 2004 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan ve  23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren “5070 sayılı Elektronik 
İmza Kanununda”, 23 Ocak 2005 tarihine kadar ikincil mevzuat düzenlemeleri için süre 
tanınmış ve düzenleme ve denetleme yetkisi Telekomünikasyon Kurumuna verilmişti.  
 

Bu amaçla Telekomünikasyon Kurumu koordinatörlüğünde "Altyapı", "Bilgi 
Güvenliği ve Standartlar" ve "Hukuk ve Düzenlemeler" çalışma gruplarından  oluşan "E-İmza 
Ulusal Koordinasyon Kurulu" ile kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve 
üniversitelerden 200’e yakın kişi, ikincil düzenleme hazırlık çalışmalarına teknik ve hukuki 
konularda birçok  yönden katkı sağladı.  
 

Telekomünikasyon Kurumunca hazırlanan, Kanunda öngörülen ikincil mevzuat 
düzenlemelerinden olan ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak çıkarılan “Sertifika Mali 
Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği”, 26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.   
 

Kurumumuzun hazırladığı “Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve  “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere Ve Teknik 
Kriterlere İlişkin Tebliğ” taslakları, Kurumumuz resmi internet sitesinde yayımlanarak ilgili 
taraflardan 17 Eylül 2004 tarihine kadar görüş istenmiş; taslaklar, gelen görüşler çerçevesinde 
gözden geçirilerek son şekli verilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 12 Kasım 2004 
tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. Sözkonusu Yönetmeliklerin yayımlanmasını 
müteakip, e-imza uygulamaları ülkemizde fiili olarak başlamış olacak. 

 
Böylece, Kurum olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucunda e-imza ile ilgili kanun 

gereği yapılması gereken ikincil düzenlemeler, öngörülen süreden çok önce tamamlanmış 
oldu. Bundan sonraki süreçte, bu düzenlemeler çerçevesinde, Sertifika Hizmet 
Sağlayıcılarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesi husunda Telekomünikasyon Kurumunun 
çalışmaları devam edecek.  

 
 
 



 
 
 

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 
Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliği 

Telekomünikasyon Kurumu  
GMK Bulvarı Yeşilırmak Sokak No:16     06430 
Demirtepe/ANKARA 

Tel: (312) 550 50 37 
 
btm@tk.gov.tr  

Faks:  (312) 550 52 46 

   
 

 
 
Telekomünikasyon Kurumu sözkonusu düzenlemeleri yaparken, tüm taraflara açık 

şeffaf bir süreç içinde, dünyayla ortak dile sahip ve mümkün olabildiğince teknoloji nötr, 
ulusal güvenlik gereklerini dikkate alan; tek sertifika ile birden çok işlem yapılmasına imkan 
vermek suretiyle vatandaşa hizmeti esas alan; kamu ve özel sektörün farklı ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek esnekliğe sahip; mevcut  hizmetlerin elektronik ortama taşınmasını teşvik 
edecek, yeni uygulamaların önünü açacak, bir taraftan yeni yatırımları ve yabancı sermaye 
girişini özendirirken diğer taraftan mükerrer yatırımlar sonucu oluşacak kaynak israfını ve 
ülkemizin teknoloji çöplüğüne dönmesini engelleyecek ve ülkemizde e-dönüşümün 
gerçekleştirilmesine destek olacak düzenlemeler yapmayı hedefledi. 

 
Belirtilen bu hususlar çerçevesinde de e–Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 10 

Haziran 2004 tarihinde yapılan toplantısında “Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Sertifikasyon 
Merkezinin Oluşturulması” hususu karara bağlanarak ülkemizin elektronik imza altyapısı 
modeli belirlendi ve konuya ilişkin Karar, 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 6 
Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  
 

Ülkemiz için son derece yeni ve önemli bir konu olan e-imza uygulamalarının sağlıklı 
bir şekilde başlatılması ve gelişmiş ülkelerin e-imzaya geçişteki süreçte yaşadıkları sorunların  
ülkemizde de yaşanmaması için  kamusal ve toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme  
büyük önem taşıyor.  

 
Kamuoyunun bilgilendirilmesini teminen bilgilerinize saygıyla sunulur. 
 
 


