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nternet Bankacılı ında Yapılan lemler Tamamen
Hukuka Uygun ve Ba layıcıdır
Bazı gazetelerin 5 ubat 2007 tarihli baskısında yayınlanan "internet bankacılı ı i lemleri
hukuki açıdan geçersiz" ba lıklı haberde Telekomünikasyon Kurumu Ba kan Yardımcısı
Sayın Doç. Dr. Mustafa Alkan'ın de erlendirmesine atfen, elektronik ortamda yapılan
i lemlerin geçerli olması için elektronik imza kullanılmasının art oldu u ve bugüne kadar
elektronik imza (e-imza) kullanılmadan internet bankacılı ı üzerinden gerçekle tirilen fatura
ödeme, para yatırma, elektronik fon transferi, havale gibi bankacılık i lemlerinin hukuken
geçersiz oldu u ifade edilmektedir.
Söz konusu haberlere ili kin kamuoyunda olu an tereddütlerin giderilmesi ve internet
bankacılı ı üzerinden gerçekle tirilen i lemlerin hukuki niteli i hakkında bilgi verilmesi
amacıyla, Birli imiz tarafından a a ıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmü tür:
1.
Hukuk sistemimizde, düzenlenmesinde kanuni ekil artı öngörülen sözle meler hariç
olmak üzere, sözle melerin hukuki geçerlili i herhangi bir ekle tabi kılınmamı tır. nternet
bankacılı ı üzerinden gerçekle tirilen i lemlerin hiçbiri kanunen hukuki geçerlilik artı aranan
sözle melerden de ildir. Bu nedenle, internet bankacılı ı i lemlerinin hukuki geçerlili i için
ıslak imza veya e-imza kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. Açıklamalarda gerekli oldu u
belirtilen e-imza, sözle melerde bir hukuki geçerlilik artı olmayıp, i lemin bu i lemi
gerçekle tiren ki i tarafından yapıldı ını ispat etmek açısından gereklidir.
2.
Hukukumuzda geçerli olan sözle me serbestisi prensibi çerçevesinde, mü teriler ile
bankalar arasında imzalanan sözle melerin internet bankacılı ının kullanılmasına yönelik
hükümlerinde taraflar internet bankacılı ıyla gerçekle tirilecek i lemlerin mü terinin
olu turdu u ifre ile yapılaca ını ve bu suretle yapılan i lemlerin mü teriyi hukuken
ba layaca ını hüküm altına almı bulunmaktadırlar. nternet bankacılı ı i lemlerinde ispata
gerek duyuldu u durumlarda, ispat, mü teri ile banka arasında imzalanan ilgili sözle me
hükümleri çerçevesinde belirlenen delillerle gerçekle tirilmektedir. Mü teri tarafından
olu turulan ifre de bu delillerden bir tanesidir.
Yukarıda yer alan açıklamalar, bankacılık sisteminde hali hazırda yaygın olarak uzun
zamandır kullanılan otomatik para çekme makinalarında (ATM) gerçekle tirilen i lemler ve
geçti imiz yıl uygulamaya giren çipli kredi kartı i lemleri için de geçerlidir. Bu tür i lemler
de bankalar ile mü terileri arasında imzalanan sözle me hükümleri gere ince sadece
banka/kredi kartı ve ifre kullanılması suretiyle gerçekle tirilmekte olup i lemin
gerçekle tirilmesi sırasında
ıslak veya elektronik olarak herhangi bir imza
kullanılmamaktadır.
Bu çerçevede, internet bankacılı ı üzerinden gerçekle tirilen i lemlerin hukuki geçerlili i için
ıslak veya e-imzanın gerekmedi i, bankalar ile mü terileri arasında imzalanan sözle me
hükümleri uyarınca ifre ile gerçekle tirilen i lemlerin hukuken geçerli oldu u ve tarafları
ba ladı ı hususları kamuoyuna duyurulur.
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