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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Tapu Dairesi Başkanlığı)
İlgi :

a) 08/09/2015 tarihli ve 82984344-702.01[7501-01]-87037 sayılı yazımız.
b) Etimesgut Tapu Müdürlüğünün 12/04/2016 tarih ve 622.02/E.854683 ayılı yazısı.
c) 27/04/2016 tarihli ve 885241 sayılı yazınız.

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile Kurumumuz birimlerinde elektronik imzalı olarak
oluşturulan yazıların ıslak imza içermeyeceği ve bu yazıların varlığının teyidinin yapılabileceği
internet sayfasının adresi bildirilmiş, ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Etimesgut Tapu Sicil
Müdürlüğü'nün bu yazılara işlem tesisi hususunda Başkanlığınızdan bilgi istenilmiş, ilgi (c) de
kayıtlı yazınızla elektronik imzalı yazların teyit sayfasında yazının görüntülenebilmesine
ihtiyaç duyulduğu, ayrıca ayni ve şahsi hakları sona erdirmeye yönelik terkin belgelerinin Tapu
Sicil Tüzüğü'nün 88. Maddesine göre 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında ilgili
müdürlüklere tebliği gerektiği belirtilerek belge doğrulamasında görüntülenemeyen ve elden
takip yasağına aykırı olarak gönderilen terkin belgelerine istinaden tapu müdürlüklerinde işlem
yapılamayacağı bildirilmiştir.
6 Temmuz 2013 tarih ve 28699 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2014-2018
yıllarına ait Onuncu Kalkınma Planı'nın 404 üncü maddesinde "… Kamu kurumları arasındaki
resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına imkân tanıyan e-Yazışma Projesi
yaygınlaştırılacaktır. " talimatına yer verilmiştir.
23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu'nun 5'inci maddesinde; "Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî
sonucu doğurur. …" hükmü yer almaktadır.
6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İmza
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 16'ncı
maddesinde; "Üçüncü kişiler;
a) Sertifikanın "nitelikli elektronik sertifika" olup olmadığını kontrol etmekle,
b) Nitelikli elektronik sertifikanın iptal ve geçerlilik durumunu kontrol etmekle veya
güvenli elektronik imza doğrulama aracı kullanmakla,
c) Nitelikli elektronik sertifikanın kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlamanın olup
olmadığını kontrol etmekle, yükümlüdür."açıklamalarına yer verilmiştir.
2 Şubat 2014 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2014/7074 Karar Sayılı
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Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Belgelerin
Çoğaltılması başlıklı 26'ncı maddesinde;
Belgenin çoğaltılması
"(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına
ihtiyaç duyulması halinde bu işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından
gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine "BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır.
...
4) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış belgelerin elektronik ortamda
kaydedilmesi, gönderilmesi ve dosyalanarak saklanması esastır. Bu belgeler, zorunlu
olmadıkça ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmaz ve fiziksel ortamda
saklanmaz." açıklamaları yer almaktadır.
Kurumumuz 08.09.2015 tarih ve E.87037 sayılı "Elektronik İmza Kullanımı" konulu
kamu kurumlarına dağıtımı yapılan resmi yazıda Başkanlığımızın Elektronik Belge Yönetim
Sistemi olan KEYS (Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile üretilen elektronik
imzalı resmi yazılarda karekod, doğrulama adresi ve pin numarası ile evrakın aslının elektronik
imzalı olduğu ibaresinin bulunacağı, bu belgelerin ayrıca ıslak imza, paraf ya da kaşe
bulunmayacağı duyurulmuştur.
Başkanlığımız Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile üretilen resmi yazılar
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmakta ve imza makamlarınca güvenli elektronik imza ile imzalanmaktadır. Bu
belgelerin muhataplarınca belge aslı görüntülenmek sureti ile doğrulama yapabilecekleri
(https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr) internet sayfası 27.07.2016 itibarı ile bu tarihten önceki
belgelerin de doğrulaması yapılabilecek şekilde aktif edilmiştir. Söz konusu sayfa üzerinden
resmi yazının pin kodu, tarih ve sayı bilgisi girilerek görüntülenmek sureti ile doğrulaması
yapılabilmektedir.
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile oluşturulan yazıların Başbakanlık
DETSİS sisteminin servislerinin kullanıma açılması durumunda Kayıtlı Elektronik Posta
hesaplarına yazışma paketi halinde resmi yazı teslimi ve tebliğini gerçekleştirme kabiliyeti hali
hazırda bulunmaktadır. DETSİS sistemi aktif olana kadar KEP hesabı/hesapları bildirilen
birimlere KEP üzerinden teslim ve tebliğ gerçekleştirilebilmesi de mümkündür.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mutlu AKIN
Başkan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı
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