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BASIN BÜLTENİ 
 
Elektronik İmza Uygulaması Başlıyor. 
 
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, 18.07.2004  
 
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.  
 
5070 sayılı Kanunla Kurumumuz,  

 Güvenli elektronik imza oluşturma araçları,  
 Güvenli elektronik imza doğrulama araçları,  
 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı,  
 Nitelikli elektronik sertifikaların iptal edilmesi,  
 Sertifika mali sorumluluk sigortası  
 Yabancı elektronik sertifikalar  

konularında ikincil düzenlemeleri yapmakla görevlendirilmişti. 
 

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 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 
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modeli belirlendi ve konuya ilişkin Karar, 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 6 
Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  
 
  Bu düzenlemeler çerçevesinde Kuruma müracatta bulunan kişi kurum yada kuruluşlar 
“Sertifika Hizmet Sağlayıcısı” olarak hizmet vermeye yetkili olabileceklerdir. Bu çerçevede 
Elektronik Sertifika Hizmet sağlayıcısı olmak üzere Kuruma başvuru yapan TÜBİTAK 
UEKAE, E-GÜVEN ve TÜRKTRUST, yetkilendirilmeye hak kazandılar ve 18 Temmuz 
2005 tarihinde yapılan törenle yetki belgelerini aldılar. 

 
Elektronik imza, başta elektronik satın alma işlemleri olmak üzere, belge hazırlama, 

onaylama gibi işlemlerin birçoğunda kullanılabileceğinden e-Devlet oluşumunun en önemli 
basamaklarından birisini teşkil etmektedir. Elektronik İmza vergi, pasaport, nufus cüzdanı, 
ÖSS, sosyal güvenlik gibi  işlemlerde, üniversitelerde, bankalarda, kamu kuruluşlarında, 
hastanelerde, elektronik sözleşmelerde ve elektronik postalarda, kısaca e- devlet, e-ticaret ve 
e-iş uygulamalarının tümünde  sağladığı güven ve kazandırdığı zaman acısından vazgeçilmez  
bir teknoloji.   
 

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. 
 
 


