ADALET BAKANLIĞI VE
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARASINDA BİLGİ
PAYLAŞIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

1- Taraflar
1.1. Adalet Bakanlığı
1.2. Türkiye Noterler Birliği

2- Konu
2.1. Bu protokolün konusu Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında, e-devlet
kapsamında mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde veri iletişim bağlantısı kullanılarak, bilgi
paylaşımı esaslarını düzenlemektir.
3- Tanımlar
3.1. UYAP; Adalet hizmetlerinin zaman kaybetmeksizin yerine getirilerek vatandaşın
mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adlî Sistemi’nin işleyişini güvenilirliğini,
doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve yargı sistemine hız kazandırmak için geliştirilen Ulusal
Yargı Ağı Projesidir.
3.2. NOTER.NET; Noterler Birliği’nin; Noterler, Noter Odaları, Adalet Bakanlığı ve
diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim ve verilerini üzerinde taşıyan internet ve internet
ağıdır.
4- Protokolün Amacı
4.1. UYAP ve NOTERNET arasında günün teknolojik imkânlarını kullanarak, mevzuattın
izin verdiği sınırlar içerisinde, verilerin karşılıklı olarak güvenli bir ortamda kullanılmasının
sağlanmasıdır. Bu suretle gerek yargı teşkilâtınca anında NoterNET’e gerekse NoterNET’ten
yargı teşkilâtına iletmesi gereken bilgi ve belgelerin gecikmeye mahal vermeksizin doğru bir
şekilde aktarılmasını sağlamak, e-devlet kapsamında veri paylaşımını temin etmektir.

5- İdari Esaslar
5.1. İlgili kurumlar tarafından sistemin işletimini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla
koordinatör personel belirlenecektir. Koordinatör personelin değişmesi durumunda yapılan
değişiklik resmi yazı ile derhal karşı tarafa bildirilir.
5.2. Taraflarca kullanılacak verilerde, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel
hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır.
5.3. UYAP ve Türkiye Noterler Birliği üzerinden yapılacak sorgulama sonuçları
kurumların kendi ihtiyaç ve işlemleri haricinde başka kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara
kullandırılamaz ve yayınlanamaz. Veriyi alan idare, aldığı bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini
korumakla yükümlüdür.
5.4. Taraflarca alınacak verilerin kullanılmasının hukuki sonuçları veriyi alan idarenin
sorumluluğundadır.
5.5. Diğer idarenin sisteme erişim için vereceği kullanıcı adı ve parolanın gizliliğinden
kullanıcı adı ve parolayı alan idare sorumludur.
5.6. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği sorgulamaya yetkili personelini kendisi
tespit eder.
5.7. Sorgulama işlemleri ve sonuçlarına ait log kayıtları kurumsal bazda tutulur ve log
kayıtları kurumların yazılı talepleri üzerine diğer kuruma verilir.
5.8. Makama özel evrak ve bilgilerin, sistemde gerekli tedbirler alınarak ilgili makamdan
başkasının erişimine kapalı tutulduğu taraflarca garanti altına alınır.
5.9. Taraflar, hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Bunun için
kendi tarafında gereken ek yatırımlar için ücret talep edemez.
5.10. Elde olmayan nedenlerle meydana gelen/gelecek aksamalar, gecikmeksizin karşı
tarafa yazılı olarak bildirilir.
5.11. Taraflar, sistemin bakımı veya zorunlu kesinti yapılması gibi durumlarda, diğer
tarafın hizmetinde aksamaya sebep olmamak için azami gayret göstermeyi taahhüt eder. Sistemin
bakım ve zorunlu kesinti zamanı en az 3 gün önce karşı tarafa bildirilir.

6- Teknik Esaslar
6.1. Veri iletişimi; ilk aşamada 2 Megabit’lik yatırımı Türkiye Noterler Birliği tarafından
üstlenilen (kiralık özel devre) iletişim hattı ile olacaktır. Bunun için gereken cihazlar kurumların

kendileri tarafından temin edilecektir. Gerektiğinde mevcut iletişim hızı artırımı veya yeni hat
tesisi tarafların karşılıklı mutabakata varmaları üzerine yapılabilir.
6.2. Yazılım kullanımı ve veri aktarımı teknik personelin ortak alacağı kararlar
doğrultusunda sağlanacaktır. İdareler, kendi taraflarında ihtiyaç duyulan veriye erişme/paylaşma
servislerini hazırlamakla yükümlüdür. Mevzuatın izin verdiği ve taraflarca mutabakatla tespit
edilen sorgulama türleri temel alınarak talepler karşılanacaktır. Taraflar sonradan ihtiyaç duyulan
erişme/paylaşma servis ve yazılımlarını günün ihtiyaçlarına göre güncellenmek üzere talepte
bulunabilirler. Mevzuata uygun talepler, haklı bir gerekçe gösterilmedikçe diğer tarafça
karşılanır. Aktarılan verinin yapısı ve sunum şartları her iki kurum teknik ekiplerince ortak
çalışmalarla belirlenir.
6.3. Yazılımla ilgili sorunlar, taraflarca, gerektiğinde karşılıklı destek vermek suretiyle
giderilir.
6.4. Protokol kapsamında Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği, kendi tarafında
hizmete sunulan yazılımlarla ilgili eğitim ve dokümantasyon desteği verir. Bu eğitim ve doküman
desteği yazılımda değişiklik olduğunda tekrarlanır.
6.5. Yazılım ve donanımların bakımı/onarımı, kurulu bulunduğu idarenin denetim ve
sorumluluğundadır.
7- Genel Hükümler
7.1. İşbu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu konuda yapılacak yasal
düzenleme veya taraflardan birinin protokolde taahhüt edilen hizmet, donanım veya güvenlik
konularından birini esasa taalluk edecek şekilde yerine getirmemesi durumunda protokol tek
taraflı olarak feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.
7.2. Taraflarca, bu protokol kapsamında verilen hizmetler için herhangi bir bedel talep
edilmez.
7.3. İdareler, bu protokolde belirlenen hüküm ve şartlara uyarak akdin gereklerini yerine
getirmekle yükümlüdür.
7.4. Duyuruları, her idare kendi içinde yapar.
7.5. Tarafların protokol süresince tebligatları kabul edecekleri adresleri aşağıdadır.
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7.6. Taraflardan birinin tebligat adresinin değişmesi halinde adres değişikliği 5 (beş) iş
günü içinde karşı tarafa bildirilir, aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.
7.7. İş bu protokol 3 (üç) sayfa ve 7 (yedi) ana, 30 alt maddeden ibaret olup imzalandığı
tarihte yürürlüğe girer. 17/05/2007
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