
 

 

KONU: 03.02.2021 R.G. DE YAYINLANAN 7263 TORBA YASA; ELEKTRONİK İMZA 

KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE: 

 

 >>ARTIK ELEKTRONİK İMZA HİZMET SAĞLAYICI FİRMA UZAKTAN KİMLİK DOĞRULAMASI YAPIP 

E-İMZA SERTİFİKASINI KİŞİNİN KİMLİK KARTINA UZAKTAN YÜKLEYEBİLECEKTİR. 

 

 >>BİR DİĞER YENİLİK “ELEKTRONİK MÜHÜR” DÜR: 

Elektronik mühür, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı 

bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. 

Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yargı 

mercileri ve noterliklerdir. 

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya verinin mühür sahibi tarafından oluşturulduğunu, belgenin 

veya verinin kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden delil kaydıdır. 

Elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir. 

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen elektronik mühür hakkında da uygulanır. 

 

 >>> İNTERNET SİTESİ KİMLİK DOĞRULAMA SERTİFİKASI VE DİĞER ELEKTRONİK SERTİFİKALAR 

BÖLÜMÜDE YENİ EKLENMİŞTİR. 

İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası, bir internet sitesi ile bu sitenin sahibi olan gerçek veya tüzel 

kişinin bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıttır. 

 

Benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik sertifikalar, elektronik veriyi şifreleme veya verinin 

bütünlüğünü, inkâr edilemezliğini ve kaynağını belirleme gibi amaçlarla kullanılmak üzere elektronik 

sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından açık anahtar altyapısı vasıtasıyla üretilen sertifikalardır. 

 

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin hükümler, kıyasen internet sitesi kimlik doğrulama 

sertifikası ve benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında da uygulanır. 

 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili hak, yetki ve 

yükümlülükleri, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik 

sertifikalar hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet 

sağlayıcıları hakkında 18 inci maddede belirtilen idari para cezaları uygulanır. 
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Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
yükümlülükleri

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının 
yükümlülükleri

MADDE 10 MADDE 10

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı; Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı;

a) Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam 
etmekle,

a) Hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam 
etmekle,

b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî 
belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
 vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit 
etmekle,

b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî 
belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
 vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit 
etmekle,

Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7 Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7

c) Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket 
edebilme yetkisi, meslekî veya diğer kişisel 
bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu 
bilgileri de resmî belgelere dayandırarak güvenilir 
bir biçimde belirlemekle,

c) Sertifika sahibinin diğer bir kişi adına hareket 
edebilme yetkisi, meslekî veya diğer kişisel 
bilgilerinin sertifikada bulunması durumunda, bu 
bilgileri de resmî belgelere dayandırarak güvenilir 
bir biçimde belirlemekle,

d) İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet 
sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi 
tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde 
üretilmesi durumunda bu işlemin gizliliğini sağlamak
 veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı 
araçlarla üretilmesi durumunda, bu işleyişin 
güvenliğini sağlamakla,

d) İmza oluşturma verisinin sertifika hizmet 
sağlayıcısı tarafından veya sertifika talep eden kişi 
tarafından sertifika hizmet sağlayıcısına ait yerlerde 
üretilmesi durumunda bu işlemin gizliliğini sağlamak
 veya sertifika hizmet sağlayıcısının sağladığı 
araçlarla üretilmesi durumunda, bu işleyişin 
güvenliğini sağlamakla,

e) Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak 
üzere sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, 
uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartlar ve 
güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile 
eşdeğer olduğu hakkında talep eden kişiyi 
sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle,

e) Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak 
üzere sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, 
uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartlar ve 
güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile 
eşdeğer olduğu hakkında talep eden kişiyi 
sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle,

Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7 Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7

f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine 
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karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına 
kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini 
bilgilendirmekle,

karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına 
kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini 
bilgilendirmekle,

Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7 Değişik bent: 14.01.2016 t. 6661 s. K. m.7

g) Yaptığı hizmetlere ilişkin tüm kayıtları 
yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla,

g) Yaptığı hizmetlere ilişkin tüm kayıtları 
yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla,

h) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay 
önce durumu Kuruma ve elektronik sertifika 
sahibine bildirmekle,

h) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay 
önce durumu Kuruma ve elektronik sertifika 
sahibine bildirmekle,

Yükümlüdür. Yükümlüdür.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza 
oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu 
veriyi saklayamaz.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı üretilen imza 
oluşturma verisinin bir kopyasını alamaz veya bu 
veriyi saklayamaz.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli 
sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla 
uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmiş ise 
nitelikli sertifikayı kimlik kartına uzaktan 
güvenilir bir biçimde yükleyebilir.

Ek fıkra: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.11

Yönetmelik Yönetmelik

MADDE 20 MADDE 20

Değişik madde: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.12

Bu Kanunun 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 üncü 
maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
alınarak Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları hakkında 
uygulanmayacak hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları hakkında 
uygulanmayacak hükümler

MADDE 21 MADDE 21

Değişik madde: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.13
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Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beşinci 
fıkraları ile 15 ve 19 uncu maddesi hükümleri, 
elektronik sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine 
getiren kamu kurum ve kuruluşları hakkında 
uygulanmaz.

Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü, elektronik 
sertifika hizmet sağlama faaliyeti yerine getiren 
kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.

Elektronik mühür

Ek kenar başlığı: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.14

EK MADDE 1

Ek madde: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.14

Elektronik mühür, başka bir elektronik veriye 
eklenen veya elektronik veriyle mantıksal 
bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini
 doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 
veridir.

Elektronik mühür sahibi; elektronik mührü 
oluşturan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu ve özel 
hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve 
noterliklerdir.

Elektronik mühür, elektronik belgenin veya 
verinin mühür sahibi tarafından 
oluşturulduğunu, belgenin veya verinin 
kaynağını ve bütünlüğünü garanti eden delil 
kaydıdır.

Elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü 
fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haizdir.

Elektronik mühür oluşturma amacı ile ilgili 
mühür sahibinin rızası veya talebi dışında; 
mühür oluşturma verisi veya mühür oluşturma 
aracını elde eden, veren, kopyalayan ve bu 
araçları yeniden oluşturanlar ile izinsiz elde 
edilen mühür oluşturma araçlarını kullanarak 
izinsiz elektronik mühür oluşturanlar bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak 
üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun
 elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları
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 tarafından işlenmesi halinde, bu cezalar 
yarısına kadar artırılır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin 
hükümler, kıyasen elektronik mühür hakkında 
da uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili hak,
 yetki ve yükümlülükleri, elektronik mühür 
hakkında da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı
 hareket eden elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları hakkında 18 inci maddede belirtilen
 idari para cezaları uygulanır.

İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve 
diğer elektronik sertifikalar

Ek kenar başlığı: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.15

EK MADDE 2

Ek madde: 28.01.2021 t. 7263 s. K. m.15

İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası, bir 
internet sitesi ile bu sitenin sahibi olan gerçek 
veya tüzel kişinin bilgilerini birbirine bağlayan 
elektronik kayıttır.

Benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik 
sertifikalar, elektronik veriyi şifreleme veya 
verinin bütünlüğünü, inkâr edilemezliğini ve 
kaynağını belirleme gibi amaçlarla kullanılmak 
üzere elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
tarafından açık anahtar altyapısı vasıtasıyla 
üretilen sertifikalardır.

Kanunlarda yer alan elektronik imzaya ilişkin 
hükümler, kıyasen internet sitesi kimlik 
doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında 
da uygulanır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 
kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili hak,
 yetki ve yükümlülükleri, internet sitesi kimlik 
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doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı 
kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında 
da uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı hareket 
eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 
hakkında 18 inci maddede belirtilen idari para 
cezaları uygulanır.
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