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İlgi: 03.09.2013 tarihli ve 58889822-106.01.04/1964 sayılı yazınız.

İlgi yazınız incelenmiş olup; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, yeni Tapu Sicili
Tüzüğü'nün 'Belgelerin elden takibi ve şekli' başlıklı 88. maddesi ve Genel
Müdürlüğümüzün 1431 sayılı 'Sahtecilik Olaylarına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler'
konulu genelgesi kapsamında, e-imza ile gelen yazıların (özelikle terkin, mahkeme karan vs.)
tapu müdürlüklerince kabul edilmemesi düşünülmekle birlikte, Başkanlığımıza soru konusu
edildiği, anlaşılmıştır.

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 'Adi Senetlerin İspat
Gücü' başlıklı 205. maddesi "... Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan
elektronik veriler, senet hükmündedir. Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik
imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler. "

'Elektronik İşlemler' başlıklı 445. maddesi "'Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP),
adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir.
... Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin
aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından
imzalanır ve mühürlenir. ... "

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 'Elektronik işlemler' başlıklı 8/a maddesi (Ek:
2/7/2012-6352/3 md.) "İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve
işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet
hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli
elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş
olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla
oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve
mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz. ...

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya
görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve
mühürlenir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik
işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar,
Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. "

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Yazılı Şekil - Unsurları' başlıklı 14. maddesi
"Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının
bulunması zorunludur.
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Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce
imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya
da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. "

'İmza' başlıklı 15. maddesi "İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması
zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarım
doğurur. ... "

15.01.2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 'Güvenli elektronik
imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı' başlıklı 5. maddesi "'Güvenli elektronik imza, elle
atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime
tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile
gerçekleştirilemez. "

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 'Resmî
yazışma ortamları ve güvenlik' başlıklı 5. maddesi "Kamu kurum ve kuruluşları arasında
yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. ... Elektronik ortamdaki
yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik
ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve
ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır. ..."

'Aslına uygunluk onayı' başlıklı 26. maddesi "Bir yazıdan örnek çıkartılması
gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve
mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına
uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. " hükmündedir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, kamu kurum ve kuruluşları arasında
yazılı iletişimin elektronik ortamda yapılabileceği, gerekli durumlarda yazının kağıda
dökülebileceği, güvenli elektronik imzanın da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki
sonuçlarını doğuracağı ve elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra
müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek,
imzalanıp mühürlenebileceği mümkün olduğundan, bunun yanı sıra Genel Müdürlüğümüzde
Elektronik Belge Yönetim Sistemini henüz tamamlanamayıp kurma çalışmaları devam
ettiğinden ve resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri Elektronik İmza Kanunu'nun 5. maddesi
kapsamında resmî şekle veya özel bir merasime tabi tutulan işlemlerden olmadığından,

Fiziki örneği çıkartılan belgeye yazı sahibi idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından
"BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR" ibaresi konularak, idarece yetkilendirilmiş
görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli tarafından imzalanıp ve
mühürlenerek doğrulaması yapılması halinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından
elektronik ortamda üretilen belgelerin alınması gerektiği,

Ancak, müdürlüklerimize gelen elektronik imzalı resmi yazılardan haciz, tedbir
işlenmesi gibi taleplerde; ilgili kurumla en seri vasıtayla (hak kaybına sebebiyet vermemek
açısından) iletişime/irtibata geçilerek teyidinin alınmasından sonra talebin karşılanabileceği
akabinde resmi yazıyla yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen işlemler kapsamında doğrulaması
yapılmış evrak örneğinin gönderilmesinin ilgili kurumdan ivedilikle istenmesinin,
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Bununla birlikte, müdürlüklerimize gelen elektronik imzalı resmi yazılardan haciz
terkini, tedbir terkini gibi taleplerde ise; yazımızın önceki paragraflarında ayrıntılı olarak
belirtildiği üzere resmi yazının sahibi idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından çıktının
uygun bir yerine "BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR" ibaresi konularak,
idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli
tarafından imzalanıp ve mühürlenerek doğrulamasının yapılması halinde kamu kurum ve
kuruluşları tarafından elektronik ortamda üretilen belgelerin alınmasının, uygun olacağı
düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hidayet
jrGenel Mradür a.

Tapu Dairesi Başkanı
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