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Yarım asırlık t icaret  yasası , 
e-düzenlemeleri de içererek yenilendi

TBMM’de kabul edilip 1 Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girecek ticaret ve borçlar 
yasalarıyla, bilgi toplumu hizmetleri 
ve erişim hakkı günün koşullarına 
göre düzenlendi.  Yasalarla şirketlere 
İnternet sitesi zorunluluğu getirilirken 
artık ihbar, itiraz ve faturalar, teyit 
mektubu, toplantı çağrıları ve genel 
kurullar e-ortamdan yapılacak.

E konomik hayatı düzenleyen ticaret ve borçlar kanunları değişti. 
Yürürlükteki 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1926’da İsviçre borçlar 
kanunundan çevrilen 818 sayılı Borçlar Kanunu, çağın bilimsel, teknolojik 

ve ticari gelişmelerine paralel olarak yenilenmesi ihtiyacı ve Avrupa Birliği (AB) 
muktesebatına uyumlu hale getirilmesi çalışmaları nihayet sonuçlandırıldı.
Almanya’dan Türkiye’ye gelen ve daha sonra Türkiye vatandaşı olan Prof. Dr. 
Ernest Hirsh tarafından hazırlanan ve 1957’de yürürlüğe giren Türk Ticaret 
Kanunu baştan aşağı yenilendi. Yenilenme çalışmaları on yıl önce başlayan, 5 
yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bekleyen 6102 sayılı Yeni Türk 
Ticaret Kanunu (TTK), iktidar ile muhalefet arasında sağlanan mutabakatla kabul 
edilerek yasalaştı.
 
Yeni TTK çalışmaları, 1999’da Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk tarafından 
başlatıldı. Meclis’e 22. dönemde sevk edilen tasarı, Adalet Komisyonu’nun uzun 
süren çalışmasının ardından kabul edildi ancak dönemin bitmesi sebebiyle 
yasalaşamadı. Tasarı 23. dönemde yeniden Meclis Başkanlığı’na sunulunca, 
Adalet Komisyonu geçmişte yapılan çalışmaları dikkate alarak tasarıyı kabul etti. 
Genel Kurul’da, “Temel Kanun” olarak 52 bölüm halinde görüşülen tasarının 4, 
5, 22, 23 ve 56. maddeleri için tekrir-i müzakere yapıldı, maddeler Türk Borçlar 
Kanunu’na paralel olarak düzenlendi. TBMM’de 13 Ocak 2011’de kabul edilen 
yasaların yürürlük tarihi ise 1 Temmuz 2012 olarak kabul edildi. Yasalardaki 
eksikliklerin 1,5 yıl içinde giderilmesine çalışılacak. Bu sürede, iş dünyası, devlet 
kurumları ve mahkemelerin yeni sürece kendilerini hazırlaması hedefleniyor. 
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Yasa, Resmi Gazete’de 14 Şubat 2011’de yayımlandı. 
1535 maddelik yeni TTK, 649 maddeden oluşan 6098 sayılı Türk Borçlar ve Hukuk 
Muhakemeleri kanunları özellikle iş ve ekonomi dünyasına önemli yenilikler getiriyor. Söz 
konusu yasalar, “bilgi toplumu”nu,  bilgiye ulaşabilen toplum olarak anlıyor ve elektronik 
(e-) işlemlere ilişkin yeni düzenlemelere de yer veriyor. Yasalardaki  “tüketicinin 
korunması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması, elektronik ortamda 
birçok işlemin hukuka uygun olarak yapılması, finansal tabloların ve denetimin uluslar 
arası standartlara göre hazırlanması, şirket kurmanın kolaylaştırılması, web sitesi 
zorunluluğu” gibi maddeler, ticari yaşamın Avrupa Birliği (AB) normlarına yükseltilmesini 
hedefliyor.

Artık her şirket, bir İnternet sitesi açmaya, böyle bir sitesi mevcutsa bir bölümünü bilgi 
toplumu hizmetlerine tahsis etmeye mecbur tutuluyor. İnternet sitesinde, şirketçe 
yapılması gerekli tüm ilan, finansal tablo ve raporlar, pay sahipleri ve ortakları açısından 
önem taşıyan açıklama ve sermaye piyasası aktörlerini ilgilendiren bilgiler yayınlanacak. 
Tabi, ticari sır niteliği taşıyan bilgiler paylaşılmayacak. Şirketlerle ilgili belgelere İnternet 
sitesi adresi ile numarası da yazılacak. İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin İnternet sitesinde 
yer alacak, yoksa konulmamış sayılacak.

İnternet sitesi kurmayanlara ceza
Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde İnternet sitesini oluşturmayan veya 
“bilgi toplumu” hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 
güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise İnternet sitesi 
kurmaları için bir yıl süre verilecek. 

Bazı ihbarların e-ortamdan gönderilmesinin yanı sıra e-ortamda genel kurul ve yönetim 
kurulu toplantıları da yapılabilecek. Ortaklar bir mekâna gitmek zorunda kalmayacak 
ve İnternet ortamında oy haklarını kullanabilecek. On-line toplantı sistemiyle anonim 
şirketlerde genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme; hukuksal açıdan, fiziki 
katılımla aynı sonuçları doğuracak.  Ve bu toplantılarda bağlayıcı kararlar alınması söz 
konusu olabilecek. Şirketlerin e-ortamda toplantı yapabilmelerinin esas ve usulleri, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Borçlar Kanunu’na göre ise sözleşmelerde, güvenli e-imza kullanılacak, güvenli e-imza, 
el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Bilgisayar ortamında 
saklanabilen verilerin kullanılması konusunda işçinin korunması amacıyla sınırlama 
getiren yasaya göre, işveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili 
veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilecek. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde, Türkiye çapında sicil kayıtlarına 
e-ortamda ulaşabilmenin sağlanması amacıyla kayıtların e-ortamda sunulabileceği bir bilgi 
bankası kurulacak. Bilgi bankasına giriş serbest olacak, herkes kayıtları inceleyebilecek. 
Böylece artık yüzlerce sayfalık fiili gazete yerine aranılan bilgilere hemen ulaşılabilecek 
bir e-bilgi bankası oluşturulacak. 

Yasada bilişim ve İnternet
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, e-işlemlere ilişkin düzenlemeler, Web Sitesi 
Oluştur-ma Zorunluluğu; Beyanlar, Belgeler ve Senetler;  Güvenli E-İmza; E-Ortamda 
Yönetim Kurulu Ve Genel Kurul; E-posta ile Yapılacak İşlemler ile E-Ortamda Yapılacak Diğer 
İşlemler başlıkları altında toplanıyor. Bilişim ve İnternet’e ilişkin düzenlemeler, kanunda 
1524 ila 1528. maddeleri arasında E-İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığı altında yer 
alıyor.
Borçlar Kanunu’nun 14. Maddesi güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen 
metinlerin de yazılı  şekil yerine geçeceğini, 15. Maddesi ise güvenli elektronik imzanın da, 
el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını düzenliyor.  Yeni TTK’nın 
bilişim sektörü ile ilgili olan madde ve fıkraları ise şunlar:

MADDE 18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, 
sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 
telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.  
MADDE 24- (2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve 
esaslar tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli 
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur. 
MADDE 39- (2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı 
bir şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, 
tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited 
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin 
internet sitesinde de yayımlanır.  
MADDE 58- (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, 
ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla 
işlenmişse, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, 
basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda 
görüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan 
veren kişiler aleyhine açılabilir; ancak;
anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, görüntüyü, 
sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefi; 
bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir.
MADDE 64- (2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, 
fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, 
yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.
(3) … Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından 
da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili 
tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik 
ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli 
ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle 
belirlenir.
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MADDE 65- (4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin 
dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin 
bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına 
uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması 
durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların 
her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma 
hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
MADDE 82- (4) Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik 
ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. 
MADDE 94- (2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının 
son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan 
tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, 
taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda 
bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. 
MADDE 127- (1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak;
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi 
değerler konabilir. 
MADDE 149- (1) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka 
açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, 
… ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul 
kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 
yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayımlanır.
 (3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve 
internet sitelerine de konulan ilanda, inceleme yapma hakkına işaret eder.
MADDE 157- (2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 
tirajı ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla 
üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. 
MADDE 171- (1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay 
önce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 
gördüğü yerlerde;
 (4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye 
şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.
MADDE 174- (1) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 
tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer 
gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine 
de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya 
çağrılırlar.
MADDE 198- (1) Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı 
olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya 
yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına 
düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün 
içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara 
bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık 

faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin 
internet sitesinde ilan edilir. 
MADDE 353-  (5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin 
bildirimi üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
ilan olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde 
olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; internet sitesine koyar. 
 MADDE 359- (2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, 
tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan 
olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. 
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
MADDE 390- (1) Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, 
yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda 
yapılması hâlinde de uygulanır.
MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten 
mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek 
zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. 
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin 
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. 
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten 
itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. 
(6) İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından 
tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya 
yapıştırılır. 

MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı 
kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, 
iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme 
ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza 
uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. 
(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, 
kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta 
hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine 
ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

MADDE 1526- (1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen 
senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro 
gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. 
(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, 
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zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. 
Düzenlendikleri  ülke  kanunlarının  izin  verdiği ölçüde bu senetlerde yer  alacak  kayıtlar 
el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, 
gönderilebilir. 
(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu 
tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu 
işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman 
unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hallerde güvenli elektronik imzaya 
eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas 
alınır.
(4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli 
elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda 
sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de 
ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir.

MADDE 1527- (1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, 
sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda 
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin  
elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. 
(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket 
sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve 
genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve 
oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, 
şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde 
bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla 
ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması 
şarttır.
(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 
açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 
Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik 
ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. …Bu 
tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy 
kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu 
hâle gelir. 
(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından 
kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi 
aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 1528- (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim 
kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

Elektronik ortamda dava 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki değişikliklerle mahkemeler, dava dilekçelerini elektronik 
ortamda da kabul ve kayıt edebilecek. Dava, dilekçenin mahkemeye kaydedildiği tarihte 
açılmış sayılacak. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla, avukat ve vatandaşlar 
adliyeye gitmeden elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanarak dava açabilecek, 
harç ve avans ödeyebilecek, dava dosyalarını inceleyebilecek. “Tatil saati ve çalışma saati” 
kavramı yerine, “gün sonu” kavramı kabul edilen ve “7 gün 24 saat” esasına göre çalışan 
UYAP sisteminin kullanılmasıyla, avukatlar ve vatandaşlar, sıraya girmeden saat 24.00’a 
kadar elektronik ortamda işlem yapabilecek.
Modern teknoloji ve UYAP’ın sağlayacağı olanaklarla duruşmaya gelemeyenlerin,İinternet ve 
telekonferans gibi yöntemlerle bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerine de olanak 
sağlanacak. Mahkemeler, tarafların rızası olmak şartıyla kendilerinin veya vekillerinin, aynı 
anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve 
usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilecek
1 Ekim 2011’de yürürlüğe girecek olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda elektronik imza ile 
ilgili maddeler ise şöyle:  
MADDE 199- (1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, 
çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki 
veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.
MADDE 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkâr edenden sadır 
olduğu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar.
(2) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir. 
(3) Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik 
imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler.
 MADDE 210- (1) Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkârı hâlinde, hâkim 
tarafından veriyi inkâr eden taraf dinlendikten sonra bir kanaate varılamamışsa, bilirkişi 
incelemesine başvurulur.
MADDE 243- (3) Tanığı davet, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlardan 
yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, davete rağmen gelmemeye bağlanan sonuçlar, 
bu durumda uygulanmaz.
MADDE 445- (2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, 
harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak 
hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda 
hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler 
ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.
(3) Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin 
aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından 
imzalanır ve mühürlenir.
(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer 
tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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