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BASIN BÜLTENİ
Basın organlarında yer alan Elektronik İmza ile ilgili haberlere ilişkin
Telekomünikasyon Kurumunun açıklaması.
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, 06.02.2007
Kurumumuz, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun vermiş olduğu yetki
doğrultusunda Elektronik İmza ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmakla görevli ve
yetkilidir. Yasadan kaynaklanan bu yetki doğrultusunda, e-imza konusunda ülkemizde
yaşanan süreç ve uygulamalarla ilgili bilgiler ve gerekli hallerde uyarılar çeşitli platformlarda
kamuoyuna aktarılmaktadır.
Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de e-dönüşüm sürecince, birçok iş ve
işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması, iki önemli hususu gündeme getirmiştir.
Birincisi güvenlik, ikincisi ise hukuki geçerliliktir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile
ilgili elektronik ortamda yapılan işlemlerin hukuki, teknik ve güvenlik alt yapısı sağlanmış
bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle gerek Internet Bankacılığında, gerek kamusal
uygulamalarda güvenliğin sağlanması ve hukuki alt yapının gerçekleştirilmesi konusunda eimza uygulamaları önemli olacaktır.
Kurum Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Mustafa Alkan’ın bir toplantı esnasında
Elektronik İmza Uygulamaları ile ilgili söylemiş olduğu sözler ve vermiş olduğu bilgiler basın
organlarında “internet bankacılığı işlemleri hukuki olarak geçersiz” şeklinde yorumlanarak yer
almıştır. Bahse konu olan haberlerde e-imza kullanılmadan yapılan işlemlerin hukuki olup
olmadığı, ilgililerin karar vereceği bir konu olup, ilgili, yetkili kişi ve kuruluşların bu konuya
dikkatlerini çekmek ve yapılan işlem ve uygulamaları bu açıdan bir kez daha değerlendirmeleri
amacına yöneliktir.
Gelecekte yaşanması muhtemel olumsuzlukları ve mağduriyetleri en aza indirmek
işlemlerimizi daha güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmek için; gerek kamu kurum ve
kuruluşlarımızda, gerek özel sektörde, gerekse de kişisel işlemlerimizde mümkün olduğunca eimza alt yapısını kullanarak işlem yapmanın önemi büyüktür. Bu konu salt hukuki bir
zorunluluk konusu olarak değerlendirilmemeli, aynı zamanda bir güvenlik konusu olarak ele
alınmalıdır.
Kamuoyunun bilgilendirilmesini teminen bilgilerinize saygıyla sunulur.
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