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yayınladı. 
 
Yasa tasarısı İmza Kanununun uygulanmasında yaşanan hukuki sorunların giderilmesine 
hizmet edecektir. Bunun dışında elektronik usulde nitelikli elektronik imzalı imza kartlarının 
talep edilmesi ve verilmesine işlerlik (canlılık) kazandırılması için gerekli koşullar 
oluşturulacaktır. Böylece ekonomik hayatta uzun zamandan beri yerleşmiş ve denenmiş olan 
uygulama yöntemleri (örneğin; EC-, banka müşteri veya sigorta kartlarının kaydı ve 
dağıtımında kullanılan), nitelikli elektronik sertifikalı imza kartlarının dağıtımında da aynı 
sinerji etkileriyle (işleyişin kolaylaştırılması, maliyetin azaltılması şeklinde!!!) 
kullanılabilecektir. Yasa tasarısı kendini, yasanın icrası için gerekli olan açıklamalar ve 
ilavelerle sınırlamıştır. 
 
Tasarı metni Almanca versiyon için bkz. http://www.dfn-
pca.de/bibliothek/sigg/germany/SigG-Novelle.pdf  
 
Türkçe metin için lütfen aşağıya bakınız. 1 
 
 
İMZA KANUNUNUN (SigG) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 1. KANUN TASARISI 
 
MADDE 1 
 
Elektronik İmzanın Çerçeve Koşulları Hakkındaki 16.5.2001 tarihli Yasa aşağıdaki şekilde 
değiştirilecektir: 
 

1. § 2 Nr. 9 aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 
 
“9” İmza anahtarı sahibi, imza anahtarına sahip olan gerçek kişilerdir; nitelikli elektronik 
imzada imza kontrol anahtarının nitelikli sertifika ile bu kişilere tahsis edilmiş olması 
zorunludur. 
 
2. § 3’te yer alan “Telekomünikasyon Kanununun 66. paragrafına göre Kurum” ifadesi, 

“Telekomünikasyon ve Posta Düzenleme Kurumu” olarak değiştirilmiştir.  
3. § 5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) f.3/c.1’de cümle sonunda yer alan “nokta” işaretinin yerine “virgül” konulmuş 
ve şu yarım cümle eklenmiştir: “akdi olarak (sözleşme ile) aksi 
kararlaştırılmadığı sürece”. 

b) f.6’dan sonra aşağıdaki f.7 eklenmiştir. 
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(7) Sertifika hizmet sağlayıcısı nitelikli bir sertifika alındığını gecikmeksizin 
talep sahibine karşı teyit edecektir. 

       c)   f.7’den sonra aşağıdaki f.8 eklenmiştir: 
  (8) Alman Medeni Kanununun uzaktan (mesafeli) satım sözleşmelerine ilişkin 

 hükümleri saklıdır. 
4. § 6, f.3, c.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) “yazılı talimat vermek” cümlesi, “yazılı talimatı metin formunda (textform) 
iletmek” cümlesi ile değiştirilmiştir. 

b) Virgül işareti ve “talep sahibi bu talimatı aldığını ayrı bir imza ile teyit etmek  
zorundadır” cümlesi çıkartılmıştır. 

5. § 8, f.1’den sonra aşağıdaki cümle eklenmiştir: 
“Diğer blokaj sebepleri akdi olarak kararlaştırılabilecektir”. 

6. § 14, f.2 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
a) c.1 aşağıdaki gibi kaleme alınmıştır: 

“Bir suçun veya kamu düzenine aykırı bir davranışın kovuşturulması için, 
kamu düzenini veya kamu güvenliğini ihlal edecek tehlikelerin önlenmesi veya 
Federal ve Eyaletlerdeki Anayasayı Koruyucu Kurumların, Federal İstihbarat 
Servisinin, askeri istihbarat servisinin veya finans (mali) kurumların yasal 
görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli olduğu takdirde veya mahkemeler bu 
bilgilerin verilmesini derdest bir dava kapsamında, bu iş için geçerli olan 
hükümler çerçevesinde talep ettiği takdirde; sertifika hizmet sağlayıcısı bir 
imza anahtarı sahibinin kimliği hakkındaki verileri, bu talep üzerine ivazsız 
olarak yetkili makamlara iletecektir.  

b)  c.3’teki “takma adın ifşası” sözcüğü “verilerin iletimi” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

7. § 16, f.1, c.2’deki “verme” sözcüğünden sonra “ve blokaj” sözcüğü eklenmiştir. 
8. § 17, f.4’e aşağıdaki cümleler eklenmiştir: 

“Üretici, en geç ürünlerinin piyasaya arzı zamanında kendi açıklamasının bir nüshasını 
yazılı olarak Telekümünikasyon ve Posta Düzenleme Kurumuna tevdi edecektir. 
Kanunun (SigG) ve Yönetmeliğin (SigVerO) § 24’ünde aranan şartları karşılayan 
üretici beyanları, Telekomünikasyon ve Posta Düzenleme Kurumunun Gazetesinde 
yayınlanır”. 

 
 
MADDE 2 
 
İmza Yönetmeliği Değişikliği 
 
6 Kasım 2001 tarihli elektronik imza Yönetmeliği § 5, f.2, c.1’deki “yazılı veya İmza 
Kanununa göre nitelikli bir elektronik imza vasıtasıyla” cümlesi metinden çıkartılmıştır. 
 
 
MADDE 3 
 
Yeknesak Yönetmelik Aşamasına Dönüş 
 
İmza Yönetmeliğinin MADDE 2’ye istinad eden bölümü, İmza Kanununun verdiği 
yetkiye istinaden, Yönetmelikle değiştirilebilecektir.  
 
 



MADDE 4 
 
Yürürlük 
 
Bu Kanun ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 
       


