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“Hukuk sisteminin koruyucusu” 
noterler, “e-devlet”e, etkin katkı veriyor

Yaklaşık 15 yıllık 
BİM geçmişi bulunan 
Noterler Birliği, 
mevcut 1640 noterliği 
aracılığıyla birçok 
kurumla “e-devlet” 
projelerinde 
işbirliğine girdi. Eskiden aynı 
günde bitmeyen 2. el araç satış ve 
devri işleminin ortalama 5 dakika 
tamamlanmasını sağlayan Birlik, 
vekaletname ile ilgili işlemlerde 
sahteciliği önleyecek Vekâletname 
ve Âzilname Bilgi Bankası’nı açmayı 
planlıyor.

Aslıhan Bozkurt
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Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız bu sayfalarda bu ay,  tüm 
hukuk sistemlerinde tarafsız, dürüst, güvenilir ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak çalışan not-
erlerin üst çatısı olan Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) bilgi işlem merkezine (BİM) yer veriyoruz. 
Yaklaşık dört ayda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) işbirliğiyle 2. el araç satış ve devirlerini 
elektronik ortamda geçekleştiren TNB, bu proje ile Türkiye Bilişim Derneği’nce (TBD) düzen-
lenen Bilişim 2010 etkinliği kapsamında verilen Hizmet Ödülleri’nde “Kamu Uygulama Ödülü”nü, 
EGM ile paylaştı. Proje ile Mayıs 2010’dan beri tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, 
araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler 
tarafından yapılıyor. Noterler, araçla ilgili sorgulamayı da on-line olarak gerçekleştiriyor.

Dünyanın en eski, ama en çağdaş kurumlarından biri olan, tarih içerisinde hemen hemen her 
toplumda değişik ad ve statülerde yerini koruyan noterlikler, hukuki işlemlerin belgelendirilm-
esi, bu belgelerin düzenli bir biçimde saklanması, uyuşmazlıkların yargı önüne intikal etmeden 
çözümlenmesi, intikal eden uyuşmazlıkların ise daha kolay sonuçlanmasını sağlıyor. Bu yönüyle 
noterler, hukuk sisteminin koruyucusu olarak tanımlanıyor. 
Yargının doğal müttefiki olarak görülen noterler, daha çok uyuşmazlıklar doğmadan ürettikleri 
çözümlerle, yargı öncesi bir barış zemini hazırlıyor.
 
Günümüzde yeni bir vizyon kazanan noterler, klasik görevlerinin ötesinde artık çok geniş ve 
çeşitlilik gösteren bir yelpazede pek çok yeni işlevi üstleniyor. Bilgi çağının empoze ettiği hukuk 
anlayışı ve evrensel değerler,  noterleri de bazı yeni görevleri talep etmeye zorluyor. Yargının 
da içinde yer aldığı e-devlet projesi kapsamında noterlik kurumunun, çok önemli ve etkin bir 
sorumluluğu bulunuyor. Yargısal çalışmalarda noterlik hizmetlerinin elektronik ortamda yerine 
getirilmesi, yargının işini kolaylaştıracak son derece önemli bir gelişme olacak.

Roma hukukundan beri var olan, Tanzimat Dönemi’nde devlet güvencesine kavuşan, cumhuri-
yetin kurulmasıyla yasası oluşturulan 1972 yılında 1512 sayılı yasası ile yeniden düzenlenerek 
çağdaş hukuk sisteminde hak ettiği yeri koruyup gelişen noterlik, günümüzde vazgeçilmezliğini 
hukuk devleti olma ilkesinden alarak sosyal ve ekonomik hayatın zorunlu kıldığı bir kurum haline 
geldi. 

1512 sayılı yasayla Noterler, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TNB çatısı altında 
toplandı. Yasanın 1’inci maddesiyle noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları ön-
lemek için hukuki işlemleri belgelendirmekle görevli kılındı. Noterlik mesleğinin gelişmesi ve 
amacına uygun olarak yürütülmesiyle noterler arasında birlik ve dayanışmayı da sağlayan TNB, 
1972’den beri Uluslararası Noterler Birliği’nin üyesi.

 Halen ülkemizde halen 1640 noterlik bulunuyor.  Bu noterliklerde toplam 1413 noter, fiilî görev 
yapıyor. Halen faaliyette olan 1640 noterlikte 7 bin civarında personel istihdam ediliyor.  

1995’te iki personelle kurulan, halen toplam 30 kişinin çalıştığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün (BİM) 
çalışmaları hakkında bilgi işlem müdür ve bilişim danışmanlarından bilgi aldık. e-Dönüşüm pro-
jelerinde BİM’lerin itici güç, vizyon belirleyen ve kurumların dönüşüm aşamalarında öncü olması 
gerektiğine işaret eden bilişim danışmanları, bunun için BİM’ler arası verimli bir koordinasyonu-
nun gerekliliğini vurguluyor.

EGM, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOBB, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvelik, 
Adalet, Dışişleri bakanlıklarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Türkiye’nin e-dönüşüm 
sürecine katkı veren TNB, önümüzdeki yıllarda, vekâletname ile ilgili işlemlerde 
sahteciliğin önlenmesi için Vekâletname ve Azilname Bilgi Bankası’nı 
açmayı hedefliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sorumluluğunda 
yürütülen Elektronik Ortamda Tescili Yapılmış 
Araçların 2. El Satış ve Devri Projesi’yle, daha 
önce birçok kurumdan evrak hazırlanmasını 
gerektiren ve aynı günde bitmeyen satış 
ve devri işlemleri, ortalama 5 dakika-
da ve hiçbir evrak gerektirmeden 
tamamlanıyor. 
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-Türkiye Noterler Birliği (TNB), bilgi işlem 
merkezinin (BİM) kısa bir tarihini alabilir 
miyiz? BİM ne zaman kuruldu, bugüne ka-
dar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler 
yaşadı? Bilgi İşlem Merkezi’nin kurumdaki 
konumu nedir?

-1995 yılında bir müdür bir müdür yardımcısı 
ve programcı olmak üzere iki personelle kuru-
lan BİM 2003’te “Yazılım” ve “Destek” ekipleri 
dahil 8 personel ile birlikte görevini sürdürdü. 
2005’te “Sistem Grubu” oluşturuldu ve 2009 
yılına kadar “Çağrı Destek” ekibi ve “Veritabanı 
Yönetimi” ekibinin de kurulmasıyla 22 kişi olar-
ak hizmet vermeye devam etti. Günümüzde 
“Teknik Dokümantasyon” grubu ile birlikte to-
plam 30 kişi ile çalışmalarını sürdürüyor. İdari 
yapı olarak Genel Sekreterliğe bağlı olarak hiz-
met veriyor.

-BİM’deki donanım/yazılım ve görevli el-
emanlara ilişkin bilgi verir misiniz?

-BİM şu anki yapısında 2 ana bölüm (Yazılım 
ve Sistem)  ve bu ana bölümler altında alt 
bölümler (Yazılım Geliştirme, Yazılım İşletme, 
Sistem, Sistem İşletme, Veri Tabanı Yönetimi, 
Çağrı Destek Merkezi, Teknik Dokümantasyon) 

olarak faaliyetine devam ediyor. Bu bölümlerin 
yönetimi için, bir BİM Koordinatörü ve Başkan 
Danışmanı, bir müdür ve 1 müdür yardımcısı 
görev yapıyor. “Yazılım Geliştirme” ve “Sistem” 
bölümlerinde toplamda 11 bilgisayar mühend-
isi çalışıyor.

-TNB BİM olarak hangi projeleri yürütüy-
orsunuz?

-“Elektronik Ortamda 2. El Araç Satışı, Devir ve 
Tescil İşlemleri Projesi”nin işletilmesinin yanı 
sıra işbirliği yaptığımız projeleri şöyle sayabi-
liriz: 

Gelir İdaresi Başkanlığı ile “Defter ve Belge 
Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Yapılması”, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
“İş Makinelerinin Elektronik Ortamda Satışı”, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile “Elektronik Ortam-
da Öğrenci Taahhütnameleri Onayı”, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile “Sendika Üye 
Kaydı ve Üyelikten Çekilme Bildirimlerinin Ele-
ktronik Ortamda Yapılması”, UYAP ile “Avukat 
Kimlikleri Sorgulama”, Dışişleri Bakanlığı ile 
Konsolosluklarda yapılan “Vekâletnamelerin 
Elektronik Ortamda Sorgulanması”. 

Ayrıca kurum projesi olarak Noterlik 
uygulamalarının merkezileştirilmesi ve 
“Vekâlet - Azilname Bilgi Bankası” projesini 
yürütüyoruz.

-BİM olarak TNB’nin yürütmekle yükümlü 
olduğu çalışmalara nasıl bir katkı veriyor-
sunuz?

-Kurumun vizyonu doğrultusunda yeni projeler-
in tespiti ile mevcut hizmetlerin elektronik orta-
ma taşınması ve işlem güvenliğinin arttırılması 
konularında BİM olarak katkı sağlıyoruz. 

-“2. El Araç Satış, Devir ve Tescil 
İşlemleri” projesi ne zaman hizmete 
girdi? Uygulamanın hedefi nedir? Proje 
kapsamında hangi kamu kurumlarıyla 
işbirliği yapıldı. Nasıl bir altyapı 
oluşturuldu? Sistemin çalışma biçimine 
ilişkin bilgi verir misiniz?

-Elektronik Ortamda Tescili Yapılmış Araçların 
2. El Satış ve Devri Projesi, 3 Mayıs 2010 tari-
hinde uygulamaya alındı. 
Vatandaş odaklı bir proje olarak geliştirilen 
bu proje, vatandaşların tek noktadan, en kısa 
sürede ve kâğıtsız ortamda, tescili yapılmış 2. 

el araçların satış ve devri işlemini tamamlaya-
bilmesini hedefliyor.
Proje, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 
sorumluluğunda yürütülüyor. Bu işbirliği 
çerçevesinde EGM, Türkiye Sigorta Reasürans 
Şirketleri Birliği (Tramer), Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi 
(KPS) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS), Araç Muay-
ene Kurumu (TüvTurk) ile veri paylaşımında 
bulunuyor ve kurumlardan alınan bilgiler, web 
servisler aracılığıyla TNB’ye iletiliyor. Sistem; 
Noterler ve TNB arasında oluşturulan güvenli 
ağ üzerinden Noterlik Paylaşım Sistemi (NPS) 
ile web servisleri kullanılarak EGM ile bilgi alış 
verişini temel alıyor.
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-“2. El Araç Satış, Devir ve Tescil İşlemleri” 
projesi hangi hizmetlerde ne gibi avanta-
jlar (zaman, maliyet ve iş gücü açısından) 
sağladı?

-Eski sistemde birçok kurumdan evrak 
hazırlanmasını gerektiren ve aynı günde bit-
meyen 2. el araç satış ve devri işleminin orta-
lama 5 dakika gibi kısa bir sürede hiçbir evrak 
gerektirmeden tamamlanması sağlandı. Sosyal 
dönüşüm açısından vatandaşın hizmet kalitesi 
ile ilgili beklentisinin artması, hizmet kurumları 
için bu ve benzer projelerin uygulanabilirliğinin 
görülmesi, teşvik edici ve yüreklendirici olması, 
benzer projelerin artmasına katkısının olacağı 
düşünülüyor. 

Projenin Toplumsal Katkısı
Vatandaş açısından
Maliyet avantajı
Zaman tasarrufu
İşlem güvenliği

Kurumlar açısından
İşlem güvenliği
Zaman tasarrufu
Personel tasarrufu
Hukuksal (Anlaşmazlıkların azaltılması)
Kayda girmeden el değiştiren araçların tescili-
nin kayda girilmesinin sağlanması
Sağlıklı bir envanter oluşması ile birlikte ver-
iye dayalı kamu politikalarının geliştirilmesine 
katkı verilmesi
Devlete olan güven ve saygınlığın artmasına 
katkısı

Çevre açısından
İşlemlerde kâğıt kullanımı azaldı
Ulaşım ihtiyacı azaldı 

Rakamlarla Araç Satışı – 4 Ay (01.05.2010 – 
31.08.2010)

• Saniyede 1 araç satış ve tescili
• Günde ortalama 14 bin araç satış ve tescili
• Bir aracın satış ve tescili ortalama 5 dakika
• 27.09.2010 tarihinde bir günde 24.433 satış ve 
tescil
• Satışın en yoğun olduğu saatler 14:00-16:00
• Günlük ortalama 15 GB işlem kaydı 
• En çok satışın yapıldığı gün sistem, yüzde 20 
yük ile çalıştı
• 4 ayda toplam 1.200.000 bin satış ve tescil
• Yıllık tahmin edilen 2. el satış ve tescil 
3.500.000

-BİM olarak uluslar arası kurumlarla 
iletişiminiz nedir? Ortak yürütülen projel-
er var mı?

-Şu anda BİM’in uluslar arası kurumlarla ortak 
yürüttüğü bir proje ve iletişimi bulunmuyor.
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-TNB’nin çalışmalarında teknoloji-
den yararlanması ne gibi değişiklikler/
kolaylıklar getirdi? Birliğin önümüzdeki 
yıllarda gündeme getireceği önemli 
bilişim projeleri var mı? Söz konusu pro-
jeler hakkında bilgi verir misiniz?

-Teknolojiden faydalanılması ile birlikte iş gücü, 
zaman, elektronik ortamda işlem güvenliği, 
işlemlere hızlı erişim ve yedeklilik sağlandı. 
Önümüzdeki yıllarda kurumun en önem-
li projesi olarak ülkemizde sıkça kullanılan 
vekâletname ile ilgili işlemlerde sahteciliğin 
önlenmesi için Vekâletname ve Azilname Bilgi 
Bankası’nı açmayı hedefliyoruz. 
Bu projede yetkili kurumların (Noter, Banka, 
Mahkemeler v.b.) işlemde kullanılacak olan 
vekâletnamenin var olup olmadığını, süresi-
nin geçerliliğini, bu vekâletname ile verilen 
yetkilerin ne olduğunu ve bu yetkilerin azl-
edilip azledilmediğinin elektronik ortamda 
sorgulanması amaçlanıyor.

-BİM’lerin e-Dönüşüm Türki-
ye Projesi’ndeki rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

-Kurumlar için e-Dönüşüm projelerinde 
BİM’lerin itici güç olması, vizyonu belirlemesi 
ve dönüşüm aşamalarında öncü rol üstlenmesi 
gerekiyor. Tüm bu aşamalarda BİM’ler arası 
koordinasyon, verimli bir hedefe erişim için 
önem kazanıyor.  

-Bilişim sektörüne vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı?

-Bilişim sektörünün öncü olacağı 

e-Dönüşümü gerçekleştirecek e-Devlet 
projeleri, ülke gerçekleriyle örtüşen, uy-
gulanabilir, vatandaş veya kullanıcılar 
tarafından kabul gören projeler olmalı. 
Teknolojik gelişmeleri takip etmek adına 
ütopik, ayakları yere basmayan projeler-
den kaçınılmalı.  Bilişim sektöründe (özel 
ve kamu)  işbirliği, koordinasyon ve devlet 
adına yönetim üst yapısının oluşturulması 
da e-Dönüşüm sürecinde önem taşıyor.  
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