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............................ VALİLİĞİNE
Valiliklerden Bakanlığımıza intikal eden yazılarda elektronik imza ile imzalanan yazı ve
mahkeme kararlarının işleme alınıp alınmayacağı hakkında tereddütte düşüldüğü anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından alınan 11.10.2010 tarih ve B.03.0.BİD.0.00.00.08710.03/662/4409 sayılı yazıda;
“1- 5070 sayılı yasa kapsamında güvenli elektronik imza niteliğinde olan ve 28.03.2007
tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)
arasında imzalanan sözleşme uyarınca adli personele dağılan elektronik imzaların el yazısı ile imzanın
elektronik ortamdaki karşılığı olduğu ve aynı hukuki değere sahip olduğu,
2-Mevzuatlarında elektronik imza ile ilgili temel düzenleme 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu olmakla, bu kanunun 5 inci, 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü ve 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/a maddesi hükümlerinde güvenli elektronik imzanın ıslak imza
(el yazısı ile imza) ile aynı hukuki değeri taşıdığının açıkça ifade edildiği,
3- Fiziki ortamda hukuki geçerliliği ve ispatı için yazısı imza ile imzalanması gereken her
türlü evrakın, güvenli elektronik imza ile imzalanması halinde elektronik ortamda da hukuki geçerlilik
ve ispat gücünü kazanacağı, bu kapsamdaki her türlü evrakın muhatabınca klasik usulde el yazısı ile
imzalanmış evraka eşdeğer kabul edilmesinin gerekeceği, güvenli elektronik imza ile imzalanmamış
evrakın ise bu kapsamda kabul edilemeyeceği,
4- Bakanlıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 26.11.2009 tarih ve 5552 sayılı “Elektronik
İmzalı Belgenin Fiziksel Çıktısı” başlıklı genel yazısında belirtildiği şekilde “UYAP sistemi içerisinde
güvenli elektronik imza ile imzalanan evrakın sistem harici birim ya da dış kurumlara, fiziksel olarak
gönderilmesi gereken durumlarda, yukarıda açıklandığı üzere; evrakın çıktısı alındıktan sonra görevli
memurca , elektronik imza ile imzalandığı şerhi düşülmek sureti ile mühürlenip imzalanması sureti ile
gönderilmesi gerektiği” şartlarına uygun hareket edilmek şartıyla hukuka uygun olduğu” bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğinin bu yolda yapılmasını rica ederim.
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