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Notary Law

 

Notarial Acts to be conducted in Electronic 

Environment with effect from March 01, 2016.  

 

The Regulation on Conducting Notarial Acts in the Electronic 

Environment (“Regulation”) was published in the Official Gazette 

on July 11, 2015, numbered 29413 and shall enter in to force 

March 01, 2016. The new regulation includes procedures and 

principles of the notarial acts in the e-environment as follows: 

 

 Performing, storing and sharing of the notarial acts. 

 Sending the notarial acts to the notary. 

 Performing payments. 

 Providing physical extract of the notarial acts sending the notarial 

acts to the 3rd parties. 

 Procedure and principle for conducting notarial acts abroad.  

 

Notarial Acts are addressed under the regulation as two main 

topics:  

 

1. Some transactions which can be carried out by 

secure electronic signature without the presence of a 

Notary: 

 

 Certification of the commercial books 

 Registrations 

 Translations 

 Providing copies 

 Determination 

 Notification without signature authentication  
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2. Transactions which are still to be carried out in the presence of Notary: 

 

 The remaining transactions except those considered above. 

 Transactions which mentioned in paragraph 2 of article 5 in the new regulation. 

 Transactions in terms of the declaration of intentions. 

 

Pursuant to new regulation, certain notarial acts shall be commenced (which currently 

must carried out in the presence of Notary) with a secure electronic signature via the 

Turkish Association of Notaries Information System “TANIS” but completion of the 

transaction must still be in the presence of the Notary. 

 

Transactions which are subject to official procedures and transactions regarding 

contract of guarantee, cannot be performed with secure electronic signature on 

“TANIS”. A time stamp will be used for all type of transactions. In addition to this all 

charges and fees can be paid through the e-environment.  
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Noterlik Hukuku 
 

 
1 Mart 2016 tarihinden itibaren noterlik işlemleri 

elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.  

Yeni yönetmelik (Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda 

Yapılması Hakkında Yönetmelik “Yönetmelik”) 1 Mart 2016 

tarihinde yürürlüğe girecek. İlgili Yönetmelik 11 Temmuz 2015 

tarihinde 29413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yeni 

yönetmelik noter işlemlerinin elektronik ortamda 

gerçekleştirilmesi, saklanması ve paylaşılması ile ilgili usul ve 

esasları şu başlıklar altında toplamıştır:  

 

 Noterlik işlemlerinin yapılması, işlenmesi ve paylaşılması. 

 Noterlik işlemlerinin ilgililere gönderilmesi. 

 Gerçekleştirilen noterlik işlemlerinden örnek alınması. 

 Yurtdışından gerçekleştirilecek noterlik işlemlerine 

uygulanacak usul ve esaslar.  

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler esas itibariyle iki 

ana başlık altında ele alınabilir:  

 

1 Güvenli elektronik imza ile Noter huzurunda 

bulunmaksızın yapılabilecek işlemler: 

 

 Defter onayı 

 Tescil işlemleri 

 Çeviri işlemleri 

 Örnek 

 Alma işlemleri 

 Tespit işlemleri 

 İmza onaysız ihtarname ve ihbarname 
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2 Noter huzurunda yapılabilecek işlemler: 

 

 Yukarıda sayılanlar dışında kalan işlemler 

 Yönetmeliğin 5. Maddesi ikinci fıkrasında belirtilen ve düzenleme şeklinde 

yapılması gereken işlemler 

 İrade beyanı gerektiren işlemler 

Yeni yönetmeliğe göre ilgililer Noter huzurunda bulunmayı gerektiren işlemleri de e-

imzalarını kullanarak Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi’ne girerek başlatabilecekler 

ancak işlemlerin tamamlanması noter huzurunda gerçekleştirilecektir. 

 

Resmi bir şekle ve özel bir merasime tabi hukuki işlemler ve teminat sözleşmeleri ile 

ilgili işlemler elektronik ortamda elektronik imza ile gerçeklestirilemeyecektir. Yapılan 

her işlemde zaman damgası kullanılacaktır. İşlemler için yatırılması gereken noterlik 

ücreti, vergi, harç ve diğer masraflar da elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir. 
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Here at KILIÇ and Partners, we pride ourselves on being 

commercially minded and client focused. We are a full service 

corporate law firm, who provide professional legal services, 

consultation and representation to International and Turkish 

companies who operate cross border business within and 

outside of Turkey from our base in Istanbul. Our multi national 

and international clients operate in many different sectors of 

commerce, including Banking, Energy, Steel, Technology and 

Telecoms to name only a few.  

 

Our country specific international legal desks and lawyers 

have substantial knowledge of cross border transactions, in all 

major industries. They are experts in cross cultural and 

multilingual business representation and are always available, 

to provide consultation advice, and assistance in: 

Dutch, English, French, German, Italian, Kazak, Portuguese, 

Russian, Spanish, Ukrainian, and Turkish – this sets us apart 

from many other law firms in Turkey. 

 

Our international law firm in Istanbul brings together a 

multicultural and multilingual team dedicated to each region. 

Our teams include lawyers focused on Arbitration, Corporate, 

Mergers and Acquisitions, Securities, Banking and Finance, 

Antitrust and Competition, Dispute Resolution and Litigation, 

and Legal Risk Management with decades of legal experience 

and knowledge between them. 

  

We offer legal services, which are client focused and designed 

for the needs of our International clients and business partners. 

We have extensive knowledge and experience of doing 

worldwide business, the culture differences and legal 

processes. Our law firm’s strengths lie with our highly 

qualified legal professionals. KILIÇ & Partners, also work in 

partnership, with a global network of legal professionals, which 

places us in a strong legal position to assist our clients, 

whenever and wherever they require our services. 

 

For further information we kindly invite you to visit our website 

http://www.kilicandpartners.com/ or download and go through 

our corporate e-brochure.  

 

DISCLAIMER: This Law Bulletin has been prepared by KILIÇ & 

Partners for information purposes only.                                    

KILIÇ & Partners exerts maximum effort to ensure that the 

information published in this report is obtained from reliable 

sources, is up-to-date and accurate. Information, comments 

and recommendations should not be construed as legal advice. 

KILIÇ & Partners does not accept any responsibility for any 

losses or damages. 

 

 
 
 
 

Kılıç ve Ortakları olarak, ticari tecrübemiz ve müvekkil odaklı 

çalışmamız ile gurur duyuyoruz. Türkiye içinde ya da dışında sınırlar 

ötesi ticari faaliyet gösteren Türk ve uluslararası şirketlere 

profesyonel hukuki hizmet, danışmanlık ve temsil sağlayan tam 

donanımlı İstanbul merkezli kurumsal bir firmayız. Çok uluslu ve 

uluslararası müvekkillerimiz bankacılık, enerji, çelik, teknoloji ve 

telekomünikasyon gibi farklı ticari sektörlerde faaliyet 

göstermektedir.  

 

Farklı ülkelerin hukukunda uzman bölümlerimiz ve hukukçularımız 

tüm ana sanayi dallarındaki uluslararası işlemlerde üstün bilgi 

donanımına sahiptirler. Bunun yanısıra, kültürler arası ve birden çok 

dilde ticari temsil alanında uzman çalışanlarımız herzaman 

Flemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kazakça, 

Portekizce, Rusça, İspanyolca, Ukraynaca ve Türkçe danışmanlık, 

tavsiye ve destek sağlamaya hazrıdırlar. Bu da bizi Türkiye’de 

bulunan diğer hukuk şirketlerinden ayırt eden özelliğimizdir. 

 

İstanbul’da bulunan uluslararası hukuk şirketimiz bölge odaklı 

çalışan, çok kültürlü ve çok dilli uzmanlardan oluşan takımı bir çatı 

altında birleştirmektedir. Takımımız, tahkim, şirketler, birleşme ve 

devralmalar, menkul kıymetler/tahviller, bankacılık ve finans, rekabet 

hukuku, anlaşmazlık çözümü ile dava takibi, ve hukuki risk 

yönetimine yılların hukuki deneyimi ve bilgisi ile odaklanan 

hukukçulardan oluşmaktadır. 

 

Yabancı müvekkillerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını ön planda 

tutan müvekkil odaklı hukuki hizmet sunmaktayız. Kültürel farklılıklar 

ve hukuki süreçlerle ilgili uluslararası düzeyde geniş çaplı bilgi ve 

deneyime sahibiz. Şirketimiz gücünü üstün nitelikli hukuk 

uzmanlarından almaktadır. Kılıç ve Ortakları’nın bir başka özelliği 

de müvekkillerine diledikleri zaman ve yerde talep ettikleri yardımda 

bulunabilmelerinde ve onları yönlendirmelerinde önemli bir yere 

getiren uluslararası iş ağına sahip hukuku uzmanları ile ortak 

çalışmasıdır. 

 

Ayrıntılı bilgi için sizleri web sitemizi ziyaret etmeniz için davet 

etmekteyiz http://www.kilicandpartners.com/  veya kurumsal e-

broşürümüzü indirebilirsiniz. 

 

UYARı: Bu hukuk bülteni Kılıç ve Ortaklarıı tarafından  

bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kılıç ve Ortaklarıı sunulan 

bilgilerin güvenilir ve güncel kaynaklara dayanmakla birlikte yayımı 

tarihinden sonra gerçekleşecek değişiklikler hakkında garanti 

verememektedir. Bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler, yasal tavsiye olarak 

yorumlanmamalıdır. Kılıç ve Ortaklarıı verilen bilgilerin 

yorumlanmasından doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan 

dolayı sorumluluk kabul  
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