
MALİ MÜHÜR VE E-İMZA NEDİR? ARASINDAKİ FARKLAR 
NELERDİR?
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KAPSAM

• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK),
• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,
• 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
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1. Mali Mühür 

1.1. Mali Mühür Nedir, Ne İşe Yarar?

• VUK’un mükerrer 242. maddesinin ikinci fıkrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “…elektronik defter,

belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin

elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken

bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye

Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve

denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel

kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve

standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde

elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye…” yetkili olduğu hüküm altına

alınmıştır.

• Mali Mühür, VUK’un Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır.

• Kurum adına yapılan işlemlerde kurumsal kimliği temsil etmekte olup, sadece tüzel kişilerin vergi kimlik
numaralarına göre alınmaktadır.

• Kurumsal şirketlerin e-Fatura ya da diğer e-Dönüşüm uygulamalarına kayıt olabilmesi ve uygulamalardan
faydalanabilmesi için gereken elektronik mühür olarak ifade edilebilecektir.
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1.2. Mali Mührün Özellikleri Nelerdir?

• Mali Mühür, 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği hükümleri uyarınca yetkili tek kuruluş olan Kamu

Sertifikasyon Merkezi (KSM) tarafından üretilmektedir. Elektronik Mali Mühür sertifikaları, e-Fatura, e-

Defter ve diğer yasal belgelerin;

➢ Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin korunması,

➢ Elektronik ortamda alıcısına iletilmesi,

için üretilmektedir.

• Bunlara ek olarak, mali mühür, yasal belgeler arşivlenirken güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla

yapılmaktadır. Sadece güvenlik için kullanılmamakla beraber, kaydedilecek firmanın sisteme tanımlanması

için de mali mühür gerekmektedir.
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1.2. Mali Mührün Özellikleri Nelerdir?

• Mali Mühür, artık pek çok resmi işlemin dijital platformlar aracılığıyla sürdürüldüğü günümüzde internet

ortamında kullanılan kurumsal kaşe özelliğini taşımaktadır. Bu sebeple, bir çeşit kurumsal elektronik imza

olarak da bilinmektedir.

• Kurumun unvanı değiştiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirtilen yöntemler ile mali

mühürdeki bilgilerin de güncellenmesi gerekmektedir.

• Mali mührün 3 senede bir yenilenmesi gerekmekte olup, E-Fatura kullanmak isteyen tüzel kişilerin mali

mühür alması gerekmektedir.
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1.3. 2021 Yılı Mali Mühür Ücretleri

• Mali Mühür elektronik bir belge olup, USB cihaz halinde KSM tarafından sahibine iletilmektedir. E-Fatura

uygulamasının kullanılabilmesi için mali mührün temini zorunlu olmakta ve e-Fatura uygulamasına

başvuru sırasında temin edilmektedir. Fakat, mükellef birden fazla yerden e-Fatura uygulamasını

kullanmak isterse mükellefteki aynı mali mühre sahip ek USB cihazlar ilave edilmektedir.

• Mali Mühürle ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Tüzel Kişi 
(LTD ŞTİ. ya da A.Ş. 

iseniz)
Fiyatı

Gerçek kişi 
(Şahıs firmaları için)

Fiyatı

3 yıllık mali mühür ve 
güvenlik hizmetleri 

sertifikası (MÜS + GÜS) + 
Akıllı Kart Okuyucu

290 TL + KDV

3 yıllık mali mühür ve 
güvenlik hizmetleri 

sertifikası (MÜS + GÜS) + 
Akıllı Kart Okuyucu

184 TL + KDV

http://mm.kamusm.gov.tr/
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2. E-İmza Nedir, Ne İşe Yarar?

• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 3. maddesinin (b) ve (c) bendinde; ‘’Elektronik imza: Başka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik veriyi, İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma
aracını kullanan gerçek kişiyi ifade eder.‘’ hükmüne yer verilmiştir.

• Dijital ortamda imzalanması gereken bir belge olduğunda e-imzaya ihtiyaç duyulmaktadır. Mezkur
Kanun’un 5. maddesinde; ‘’Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.
Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka teminat mektupları
dışındaki teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.’’ hükmüne yer verilmiştir.

• Başka bir ifadeyle; e-imza tek çeşit değildir, farklı karakter ve sembollerle elde edilmektedir. E-imza, atılan
metne göre de farklılık içermektedir.
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2. E-İmza Nedir, Ne İşe Yarar?

• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 4. maddesinde; ‘’Güvenli elektronik imza;
➢Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

➢Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,

➢Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

➢İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini
sağlayan,
elektronik imzadır.’’ hükmüne yer verilmiştir.
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2. E-İmza Nedir, Ne İşe Yarar?

• E-imza, kişinin dijital ortamda gerçekleştireceği işlemlerde kimliğini beyan edebildiği, kişisel yani kendine
ait olan bir veri bütünüdür. Bu sebeple, e-imza sadece gerçek kişiler için kullanılabilmektedir.

• E-imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş olan Hizmet
Sağlayıcılarından alınmakta olup; E-Devlet, KEP, MERSİS, UYAP, e-Reçete gibi uygulamalarda
kullanılabilmektedir.

• E-İmza yalnızca veraset, evlenme ya da üçüncü tarafın şahitliğini gerektiren durumlarda
kullanılamamaktadır.



3. E-İmza ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir?

E-İmza

• Kişiseldir. E-imza, bir belgeye atılan ıslak imzanın
dijital ortamdaki hali olduğundan tamamıyla
bireye özgüdür ve bu sebeple, sadece imzayı atan
kişiyi temsil etmektedir.

• E-imza sadece gerçek kişiler için
kullanılabilmektedir. TC kimlik bilgilerine göre
verilmektedir.

• e-Devlet, KEP, MERSİS, UYAP, e-Reçete gibi
uygulamalarda kullanılabilmekte olup, elektronik
sözleşmelerde, banka talimatlarında, onay
gerektiren durumlarda da kullanılmaktadır.

• Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarıdan elde
edilmektedir.

• Kişilerin resmi-ticari yazışmalarını ve çeşitli
belgelerinin dijital ortamda imzalanmalarını
sağlamaktadır.

Mali Mühür

• Mali mühür e-fatura başvuru aşamasında firmaları
sisteme tanıtmak amacıyla kullanılmaktadır.
Böylelikle, kurum bilgileri doğrulanmaktadır.

• Kurum adına yapılan işlemlerde kurumsal kimliği
temsil etmektedir.

• Sadece tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarına
göre alınmaktadır.

• Başvuru süreci de e-İmza’dan farklı olarak KSM’ye
ait internet sitesi üzerinden yürütülmektedir.

• Kurumların resmi belge ve yazışmalarının
elektronik ortamda kaşelenmelerini sağlamaktadır.

• Şahıs firması olarak e-fatura kullanıcısı olmak
istenirse, başvurular mali mühür yerine e-imza ile
de yapılabilmektedir.
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3.1. E-İmza Mali Mühür Yerine Geçer mi?

• Mali mühür, fiziki olarak USB görünümüne sahiptir ve elektronik kaşe görevi görmektedir. Şirketler için
kullanılan mali mühür her ne kadar e-imza gibi düşünülse de ikisi de farklı amaçlarla kullanıldığından
birbirleri yerine geçmemektedir.

• Kurumsal firmalar e-fatura ve benzeri belgeleri kullanabilmek için mali mühür alması gerekmektedir.
Bunun tek istisnası şahıs şirketleridir. Şahıs şirketleri için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura kesilmesi
gerektiğinde e-imza kullanılmaktadır.

3.2. Mali Mühür ve E-İmzanın Faydaları Nelerdir?

• Mali mühür ve e-İmza birbirlerinden farklı şeyler olsa da avantajları bakımından birbirleriyle
benzemektedir. Hem mali mühür hem de e-imza elektronik ortamda resmi belgelerin imzalanmasını
sağlamaktadır. Bu sayede elektronik ortamdaki işlemler daha güvenli hale gelmektedir. Bilgilerin
çalınmasını ve bu bilgilerle kişiden habersiz işlem yapılmasının önüne geçilmektedir.

• Bunlara ek olarak, elektronik ortamdaki bütün işlemler hukuki statü kazanmakta ve mahkemelerde olası
mağduriyet durumlarında delil olarak kullanılmaktadır.
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4. Mali Mühür ve E-İmzaya Nasıl Başvurulur?

• Mali mühre başvuruda bulunabilmek için;

➢ mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinde ilgili formun doldurulup başvuru yapılması,

➢Hizmetin ücreti için KSM’nin hesabına ödeme gerçekleştirilmesi,

➢Ödemenin dekontunun açıklama bölümüne başvuru kodunun yazılması,
gerekmektedir.

• Bu süreçler tamamlandığında sertifika üretim süreci başlamaktadır.

• E-İmzaya başvuruda bulunabilmek için;

➢Bireysel başvuru için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter huzurunda imzalanması gereken NİTELİKLİ
ELEKTRONİK SERTİFİKA TAAHHÜTNAMESİ ‘nin imzalanmasıyla hizmetin alınacağı yere gönderilmesi,

➢Bu konuda yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara başvuru yapılması,
gerekmektedir.

• E-İmza adreste kurulduğunda adreste veya noter huzurunda yapılabilmektedir.

http://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
https://www.e-guven.com/media/50134/anasozlesme_2021.pdf


SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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