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TÜRK HUKUKUNDA ELEKTRONİK İMZANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Günümüzde teknolojinin ve bilişim teknolojilerinin ilerlemesi ile hayatımızda rutin 

olarak gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerin birçoğunu daha pratik olarak teknolojik 

ortamlarda gerçekleştirmekteyiz. Her geçen gün çağın gereklerine uygun olarak yeni ortaya 

çıkan bilgilerle beraber yeniden yapılanmaya gidilmekte ve birçok ihtiyaçlarımız sanal 

ortamlardan sonuçlandırılabilmektedir. Sanal ortamlara geçme ihtiyacı ve e-ticaretin 

gelişmesiyle beraber elektronik imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 15 Ocak 2004 

tarihinde kanuni olarak ve daha sonra elektronik imza oluşturmaya yetkili kuruluşların faaliyete 

başlaması ile fiili olarak Türk Hukukumuzda yerini bulmuştur. 

İmzalayanın kimliğini tespite yarayan dijital imza ile imza altına alınan iletinin 

orjinalliği bozulmadan karşı tarafa yani alıcısına ulaşımı sağlanmaktadır. Tarafların fiziken 

karşı karşıya bulunmasına gerek kalmaksızın, dijital ortamlarda imza altına alınan belgelerin, 

hukuki geçerliliği, niteliği, ıslak imzaya göre üstünlüğü kullanıcıları açısından sorgulanmakta 

ve enişe yaratmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklamalarına yer vermiş olduğumuz üzere, 

güvenli elektronik imza, ıslak imza ile aynı nitelikte olmakla beraber aynı hukuki sonuçları 

doğurmaktadır. Şöyle ki; 

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Açısından 

 ‘Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı 

bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri’ şeklindeki kanuni tanımıyla 

elektronik imza, 5070 Sayılı Kanunun aşağıda yer verdiğimiz dördüncü maddesinde 

düzenlenen şartları taşıması halinde güvenli elektronik imza niteliğine haizdir. Aynı kanunun 

beşinci maddesindeki düzenleme ile de elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuracağı 

açıktır. 

Güvenli elektronik imza 

Madde 4- Güvenli elektronik imza; 

a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 

b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile 

oluşturulan, 

c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, 

d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının 

tespitini sağlayan, 

Elektronik imzadır. 

 

 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Açısından 
  

 Elektronik imzanın Borçlar Hukuku açısından da yazılı şekil şartını taşıyıp taşımadığına 

ilişkin düzenlemeler, 6098 Sayılı Borçlar Kanunun on dört ve on beşinci maddelerinde yer 

almaktadır. İşbu düzenlemeler uyarınca, yazılı şekil aranan sözleşmeler açısından borç altına 

girenlerin imzalaması gereken belgeleri aksi yönde bir anlaşma bulunmadıkça, güvenli 

elektronik imza ile imzalamaları halinde yazılılık şartı gerçekleşmiş olacaktır. Yani daha açık 

bir anlatımla, Borçlar Hukuku açısından da, yazılı olarak yapılan sözleşmelerin taraflarca 

elektronik ortamda imzalanması halinde güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı 

hukuki sonucu doğurmaktadır. O nedenle, güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin 

daha sonra fiziken bir araya gelinerek elle imzalanması gerekmemektedir. 
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 İlgili hükümlerde belirtildiği üzere, yazılılık şartı haricinde ayrıca özellikle el yazısı şartı 

var ise aksi öngörülmekte olduğundan güvenli elektronik imzanın hukuki niteliği açısından 

istisnai bir durumdan bahsetmek gerekecektir. Kanunlarda resmi şekle tabi tutulmuş işlemler 

ile özel bir merasimle yapılması gerekli ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak 

alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler açısından güvenli elektronik imza 

kullanmak mümkün olmayacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse, 4721 Sayılı Medeni 

Kanun uyarınca vasiyetnamenin mirasbırakanın el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış olması 

gerekmektiğinden güvenli elektronik imza ile imzalanan bir vasiyetnamenin geçerli bir 

vasiyetname gibi sonuç doğurması hukuken mümkün değildir. Diğer taraftan, geçerliliği için 

yazılı şekilde yapılması zorunlu olan alacağın temliki ve taşınır bir mala ilişkin bağışlama vaadi 

sözleşmesi, güvenli elektronik imza ile elektronik olarak oluşturulabilir. 

 

 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından 

 

Güvenli elektronik imzaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı mevzuatlardan bir diğeri 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunda, güvenli elektronik imzanın adi senetler açısından 

ispat gücü değerlendirilmiştir. İşbu kanunun 205. Maddesi uyarınca usulüne uygun güvenli 

elektronik imzalarla imzalanan belgelerin senet hükmünde olduğu düzenlenmiştir. Aynı 

düzenleme 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 8/a maddesinde yer almaktadır. Belirtilen 

hallerde, Mahkeme’ye sunulan elektronik imzalı belgelerin güvenli elektronik imza ile 

imzalanıp imzalanmadığı önem taşımaktadır. 

Güvenli elektronik imzalı belgenin inkar edilmesi hâlinde, hâkim tarafından veriyi inkâr 

eden taraf dinlenmekte ve bundan bir kanaate varılamamışsa, dosya bilirkişiye 

gönderilmektedir. Bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde karara varılmaktadır. 

Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Yargı 

Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi ile dava ve diğer yargılama işlemlerinde elektronik 

imzanın kullanımı daha işlevsel hale gelmiştir. Güvenli elektronik imza kullanılarak dava 

açılmakta, harç ve avans ödenmekte, dava dosyaları incelenebilmektedir. Aynı zamanda son 

dönemlerde, ülkemizde ve tüm dünyada görülmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle fiziken bir 

araya gelinmesinde sakınca bulunduğundan genellikle   telekonferans yöntemi ile yapılmasına 

özen gösterilen arabuluculuk görüşmelerinin neticesinde düzenlenen tutanaklarda, güvenli 

elektronik imza ile imza altına alınmaktadır. Dijital ortamda gerçekleştirilen arabuluculuk 

süreçleri imzalama süreci açısından zaman kaybetmeksizin, güvenilir şekilde güvenli 

elektronik imzalarla sonuçlandırılabilmektedir. 

Sonuç itibariyle, günümüzde güvenli elektronik imza olma niteliğine haiz imzalama 

araçlarıyla hukuki işlemler sorun yaşanmaksızın gerçekleştirilmektedir. Elle atılan imza ile aynı 

hukuki niteliğe sahip olan güvenli elektronik imza ile imza altına alınan tutanak ve belgelere 

fiziki ortamda ihtiyaç duyulması halinde işbu belgelerin aslı ile aynı olduğunun belirtilmesi 

yeterli olacaktır.  

 


