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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı, bankaların ve 
resmî müesseselerin yılbaşlarında hediye dağıt
malarının sakıncalarına dair gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, Grup 
Başkanvekilliğine Sakarya Üyesi Osman Salih-
oğlu'nun seçildiğine dair tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Geçen Birleşimde 9 üyeden kurulması kabul 
olunan Tevfik Fikret Lisesine dair Araştırma 
Komisyonu üye adedinin, Başkanlık Divanınca 
yapılan oran hesapları gereğince parti grupları 
ve bağımsızlara üyelik verilebilmesini temin 
bakımından 11 kişiden teşekkül etmesi ve, 

Türk - Amerikan Kredi Anlaşması Araştır
ma Komisyonu ile, 

Türk Hava Yolları Araştırma Komisyonu 
başkanlıklarının görev sürelerinin 2 şer ay daha 
uzatılmasına dair tezkereleri kabul olundu. 

A. Orhan Akça'nm, Gençlik ve Spor Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılacak seçim, henüz adaylar gösterilmemiş 
olduğundan, ertelendi-. 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'm, Kars İli 
köylerinin su sıkıntısına dair sözlü sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res, 

Malatya Üyesi Hamdi Özerin, Yunanistan j a 
bulunan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan 
Rum azınlığına dair sözlü sorusunun Millî Eği
tim Bakanlığı ile ilgili kısmına ve, 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, öğretmen 
sorunlarına dair sözlü sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı İsmail Arar ve, 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan in, ayçiçeği is
tihsaline dair sözlü sorusuna da Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı cevap verdiler. 

6/527, 6/564 ve 6/569 numaralı sözlü soru
lar, soru sahipleri ve ilgili bakanların; 

6/1 ve 6/6 numaralı sözlü sorular, soru sa
hiplerinin ve 

6/566, 6/568, 6/570, 6/571 ve 6/572 numara
lı sözlü sorular da, ilgili bakanların Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeni ile gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

13 . 1 . 1972 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,37 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

! Mehmet E naldı 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kâitsip 
DilyaırbiaJkır 

Azmi Erdoğan 
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II. G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Teklifler 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

(60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 2/513; Cumhuriyet Sena-
tastt : 2/11) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 

^komisyonlarına) (Müddet : 15 er gün) 

2. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi : 2/162; Cumhuriyet Senatosu : 2/12) 
(İçişleri Komisyonuna) (Müddet : 15 er gün) 

Raporlar 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller 
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/584 ; Cumhuriyet Senatosu : 
1/43) (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 12.1.1972) 

4. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu : 1/45) (S. 
Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 12 . 1 . İ972) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/576; 
Cumhuriyet Senatosu 1/46) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1972) 

6. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/579; Cumhu
riyet Senatosu 1/48) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 1 . 1972) 

7. — Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/538; Cumhuriyet Senatosu : 1/10) 
(S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1972) 

-«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPPLER : Hüseyin Östürk (Slva=0, Assmi Erdoğan (Diyarbakır) 

-BAŞKAN — 21 nci Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
. (Yoklama yapıldı.) 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğhı'-
•?!• :.'.•'(, pahalı Devlet yönetimi ve getirilmek istenen 
vergiler konularındaki gündem dışı demeci ve 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'mn cevabı. 

BAŞKAN — C. Senatosu Trabzon Üyesi Sa
yın Hocaoğlu, getirilmek istenilen vergiler ko
nusunda gündem dışı söz talebetmişlerdir. Bah
se konu kanun getirilmediği ve maddeleri de 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bilinmediği cihetle takdirimi size söz vermemek 
şeklinde kullanacağım. Şayet direniyorsanız... 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz; 
Sayın Hocaoğlu gündem dışı konuşmak için 

direniyorlar. Kendisine söz verilip verilmemesi 
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hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Tereddüt hâsıl oldu, 
oylamayı tekrarlıyacağız. 

Kendisine söz verilmesini kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Hocaoğlu. Kısa olmasını is
tirham edeceğim. 

ÖMER LÜTFÎ HOCÂOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Bugünlerde vatandaşlarımızı düşündüren, 
bir bakıma endişeye sevk eden, huzursuz kılan 
vergi ve vergi getirme konusu üzerinde bir iki 
kelime söyliyebilmek için söz almış bulunuyo
rum, 

Çok muhterem arkadaşlar; Devlet hizmetle
rinin yürümesi ve yürütülmesi hiç şüphe yok 
ki, paraya ihtiyaç gösterir. Buna göre, her va
tandaşın kuvveti nispetinde bu vazifeye koş
ması normaldir ve bir vecibedir. Buna hiçbiri
mizin, hiç kimsenin itirazı da yoktur. Ancak 
unutulmamalıdır ki. bu vazife vatandaşa yük
lenirken vatandaşın kaldıramıyacağı yükün al
tında bırakmamalı, tedbirleri getirirken sadece 
vatandaşı ıstırabı pahasına da olsa tek taraflı 
olarak hizmete çağırmamalıdır. Zaten ağırlığı
na rağmen vatandaşı her zaman için sıkıntıya 
sokmak, zulmün başka bir şekilde tarifidir. 

Buna paralel olarak, Devletin ve Devleti yö
netenlerin de vazifeleri mevcuttur, Sunu hatır
latmak isterim ki, bizde Devlet idaresi çok pa
halıdır. Hesabin ve kitabın yeri hiçbir zaman 
Devlet idaresinde bulunmamıştır, yer almamış
tır. Misal olarak arz etmek istiyorum : Saat 
17,00 den sonra bakanlıkların kapılarına gider
seniz, her bakanlığın önünden motorize kıtala
rın hareket ettiğini g'örürsünüz. Milletin sırtına 
yüklenen büyük bir otomobil saltanatı mevcut
tur ve hepiniz dış memleketleri gördünüz, Ame
rika Birleşik Devletlerinde dahi bu derece bir 
otomobil saltanatı mevcut değildir. 

İkinci husus da şu muhterem arkadaşlar : 
Son zamanlarda bir sekreterlik modası mev-
cudclmuştur. Devlet dairelerinde hiçbir sorum
luyla direkt • olarak görüşmek imkânı mevcut 
değildir. Mutlaka arada bir vasıta vardır ve te
lefon ettiğiniz zaman «kim görüşecek» diye bir 
cevap alırsınız. Bu da sekreterlik müessesesinin 
Türk Devletinde dejenere olmuş bir şekli. İş 

bununla da bitmiyor, sıra sıra, takım takım ma
roken koltuklar, memurlar üst üste. Şimdi, bu 
durum karşısında insaflı olmak lâzım, bunun 
vebali, günahı millette midir?.. Devlete ve Dev
leti yönetenlere hiç mi vazife düşmüyor?.. 

Muhterem arkadaşlar, pahalı Devlet idare
sine paydos demek zamanı gelmiştir ve geçmiş
tir. Şimdi, bir Malî Denge Vergisi geliyor, iler
de muhakkak ki, Devleti iflâstan kurtarma ver
gisi gelecektir, buna da hazır olmamız lâzım
dır. Bunun sonu nereye varacak, nereye kadar 
gidecek? Bu suali ilgililere ve kendikendimize 
sormamız zaruretiyle karşıkarşıyayız muhterem 
arkadaşlar. Millete memuru, işçisi, esnafı ve 
çiftçisdyle mütemadiyen ver diyeceğiz, al dedi
ğimiz olmıyacak. Versin, versin; ama ne zama
na kadar verecek? Var mı ki, verecek? 

Muhterem arkadaşlar; millette sahiden bir 
şeyler var zannediliyorsa, emin olunuz ki, ina
nınız ki, yok, yok muhterem arkadaşlarım, ve
recek durumu da yok. 

Sonra şöyle bir sual de hatırımıza gelmiyor 
mu? Malî Denge Vergisi getiriyoruz, bu malî 
dengeyi millet mi bozmuştur? Bunda milletin 
günahı nedir ki, şimdi bu dengeyi tamamla
mak, düzeltmek vazifesini millete veriyoruz? 
Bunda biraz insaflı olmak zarureti vardır ve 
böyle şey olmaz da. Vergi koyma veya vergi te
mini sadece vatandaştan istemekle, vatandaşın 
cebini yoklamakla sağlanamaz ve bu bizi isteni
len hedefe de götüremez. Bunun yanında geti
rilmesi icabeden tedbirler vardır; esas tedbir de 
vergiyi temin edeceğiniz kaynakların çoğaltıl-
masıdır. MiHeiti zengin edeceksiniz ki, vergi ala
bileniniz, millette olmadığı müddetçe hiçbir şey 
alamazsınız. 

Muhterem arkadaşlar, milletin cebi dolu ol
duğu zaman Hazinenin kasası da dolu olur, bu
nu hatırdan çıkarmamak gerekir. Yoksa, vergi 
çeşidini ve oranını artırmıaikla emin olunuz ki, 
ulaşacağımız hedef çok ters olacaktır. Bu vesi
leyle Tinuurlenk'e atfedilen kısa bir fıkrayı arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hatırlarsınız; Timur-
lenk bir ülkeyi işgal ettiği zaman vergi tarhe-
der ve adamlarını halkın içine salar. Adamları 
geldiği zaman sorar, ne yapıyor halk? Derler 
iki, düşünüyor. Vergiyi artırın der, biraz daha 
artırırlar. Adamları gelir, yine düşünüyorlar 
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der. O halde yetmedi biraz daha artırın der ve 
adamları gelir derler ki, bütün vatandaşlar vu
rup, çalıp, oynayıp zıplayıp neşeden kavrulu
yor... Ha, tamam işte verginin hududunu bul
duk, der. 

Muhterem arkadaşlar; cidden merak ©diyo
rum, yoksa biz de vatandaşlarımızı çalıp oynat
maya mı sevk edeceğiz? Bunu öğrenmek bizim 
için cidden lüzumludur; fakat şunu ifade etmek 
isterim ki, ne bizim Sayın Maliye Vekili Timur-
lenk kadar kuvvetlidir ve ne de milletimiz Ti-
murlenk'in vergi vurduğu halk kadar sahipsiz
dir. Bu milletin sahipleri vardır ve bu milletin 
temsilcileri olan sizler eminim M., bütün kal
bimle inanıyorum ki, bu milleti zulme varan ıs
tıraplara sürükletmiyecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; Hükümetin ge
tirdiği tedbirler bunlar; fakat bu tedbirleri ge-
tiredursunlar, yalnız bir hususu haıteplıatarak 
sözlerimi bitirmek istiyorum. Demokratik reji
min yüklediği vecibeler vardır ve bu vecibeler 
yerine ne kadar getirilirse, bu rejim o kadar 
sağlamlaşır. Bunlardan bir tanesi de istifa mü
essesesidir. Bu müesseseleri sağlamlaşttiırdığı-
mız takdirde, rejim sağlam zemin ve temeller 
üzerine oturur, öyle anlaşılıyor ki, bizim Sa
yın Maliye Bakanı maliyemizdeki bozukluğu 
düzeltecek tedbirleri getirememektedir ve buna 
bir çıkış noktası, bir çıkış yolu bulacağı da zan-
nedilemiyor, görülemiyor. Bu bakımldan, acaba 
kendileri maliyeciliği bir tarafa bırakıp da, şu 
rejimin temel hususlarından birisi olan istifa 
müessesesini kuvvetlendirmek için, istifa eder
ler mi? 

Saygılarımı sunarım; dinlemek lütufkârlığı
nı gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, Hükümet adına 
cevap mı vermek istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan 
Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Şayet Sayın Hocaoğlu konuşmasını sadece 
vergilerin mahiyetine intikal ettirmiş olsa idi, 
huzurunuzu işgal etmiyeoekıtim. Nihayet Yüce 
Heyetin bir üyesidir ve henüz Meclislere intikal 
etmiş, müzakeresine komisyonlarda başlanmış 
ve tabiîdir ki, Yüce Meclislerin katkısıyla te
kemmül edecek bir tasarı hakkındaki görüşü 
olarak kabul edecek idim. 

Konuşmasında vergi mevzuunu anlatırken, 
çok bilinen bir fıkrayı anlattılar; ona da bir 
diyeceğimiz yoktur. Ancak, meseleyi henüz te
kemmül etmeden alıp götürüp bir demokratik 
vecibeye bağladılar ve artık Maliye Vekilinin 
inisiyatifinden çıkıp Hükümetin malı olan ve 
Hükümetin malı olarak Parlâmentoya intikal 
eden bir meselede, bunu tek bir şahsa bağlayıp 
ve bunu sadece şahsa değil, demokratik vecibe
lere bağlayıp ifadede bulundular ki, bunun için 
huzurunuzu işgal ettim. 

SAFA YALÇUK (Çorum) — O halde hepi
niz çekilin diyor, gayet berrak. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Arz ettiğim husus zaten budur. Hükü
metin müşterek mesuliyeti vardır. Muayyen Ve
killer, muayyen meseleleri Hükümete getirirler. 
Hükümetin malı olduktan sonra Yüce Meclislere 
intikal eder. Bu kanunlar da böyle olmuştur. 
İyi tarafları münakaşa edilebilir, aksak tarafla
rı münakaşa edilebilir, zaten edilecektir de ve 
edilmektedir de. Nitekim, şu anda Millet Mec
lisinin ilgili komisyonlarında bu hususta müza
kereler cereyan etmektedir. 

Yine arzda fayda görüyorum; nihayet Hükü
met bir bütçeyi huzurunuza sevk etmiştir. Bu 
bütçenin esbabı mucibesini serdetmiştir ve bu
nun yanında bütçeyi denk bağlıyabilmek için 
bâzı tedbirleri de huzurunuza getirmiştir. Yü
ce Meclisler gerek bütçeyi, gerek bütçenin denk
leştirilmesi yolundaki teklifleri, elbette en iyi 
katkılariyle geliştirecekler ve memleket için 
olan mahzurlarını, Sayın Hocaoğlu'nun söyle
diği yende en az şekle getireceklerdir. Ben de
min de arz ettim; meselenin bu yönüne söyliye-
ceğimiz bir şey yoktur. Elbette ki münakaşa 
edilecektir, elbetteki tenkidedilecaktir, elbette ki 
yüce katkılarınızla geliştirilecektir; ama daha 
neticelenmeden bir şahıs meselesi yapılması, be
ni cevap vermeye mecbur etti. 

Saygılar sunarını. 
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2. —-.'ÂğVf̂ Vyesi Salih Türkmen'e izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/44) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Salih Türk

men'in, hastalığına binaen 15 gün müddetle izin
li sayılması hususunun Genel Kurula arzı Bas-

1. —• Harcırah Kanununa ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşleı 
ve Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/538; Cumhuriyet Senatosu : 1/10) 
(S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi: 12.1.1972) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6245 sayılı Harcırah Kanununa 1 madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı basılıp üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Müstaceliyetine binaen, gelen kâğıtlar ara
sında bulunan, tasarının gündeme alınarak diğer 
konulara takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Harcırah Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları
nın gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini 
oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. Lütfen Hükümet v?e 
komisyon yerlerini alsınlar. 

Raporun olkunup okunmaması hususunu oy-
lammıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
(kalbul edenler... Etmiyenler... Ka/bul edilme
miştir. 

(1) 56 S. Sayılı basma yazı tutanağın somuta 
eklidir. 

kanlık Divanının 10 . 1 . 1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Tekin Arıburun 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ağrı üye

si Sayın Salih Türkmen'e 15 gün izin verilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Kürümloğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 
Harcırah Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi konusundaki tasarıyı olumlu karşı
lıyorum. 

Yalnız değişiklik istenen madde sadece, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 cı mad
desinin «ıb» bendindeki personelden, «Başka 
yerde geçici olarak: görevlendirilenler», yö
nünden değiştirilmektedir. Bu maddenin de
ğiştirilmesi gerçekten isabetlidir. Yalnız, ben
deniz bunun bir miktar tatbikatını yapmış bir 
arkadaşınız olarak, maddenin diğer Devlet 
personelini de kapsıyaealk şekilde değiştiril
mesi zaruretine kaaniim. Çünkü, üçte bir üçte 
iki ve tam yevmiye konusu vardır ki, memur
ları devamlı şekilde bu husus rahatsız et
mektedir. Hattâ hattâ memurların durup du
rurken üçte bir yevmiye yerine, üçte iki ta
hakkuk ettirildi diye, adliye huzuruna şevki
ne sebebolmaktadır. Bu yönden maddenin bü
tün memurları kapsıyacalk şekilde değiştiril
mesini ve bu maddenin de odecs sıkıyöne
timle ilgili memurlara münhasır olarak tas
vibini arz ve istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz isteyen?.. Buyurun Sayın Atayurt, Bütçe 
ve Plân Komisyonu adıma. 

İBÜTÖE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ
KANI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayn 
Balkan, muhteröm arkadaşlar; 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısının 
tümü üzerinde konuşan Sayın Kürümoğlu, sa
dece 1402 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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«1b» bendine giren askerî personel için değil, 
diğer personeli de alâkadar eden harcırah 
hükümlerinin buna mütenazır olarak ıslahı ve 
değiştirilmedi lüzum ve zarureti üzerinde dur
muştur. 

Gerçekten bu husus, yerinde olan bir nok
tayı huzurlarınızda ifade etmesi bakımından, 
hakikaten şayanı dikkat bir görüş olmakta
dır. Komisyonumuzda cereyan etmiş olan mü
zakerelerde bu noktainazar temel bir ilke ola
rak benimsenmiş ve raporumuzöda son tarafa 
doğru da işaret edildiği veçhile şu cümle
lerle mesele huzurlarınıza getirilmiş bulun
maktadır : «Ancak Ramisyonumuzdaki müza
kereler sırasında Harcırah Kanunu hükümle
rinin günün şart ve icaplarına uygun olacak 
şefkilde değiştirilmesi temenniye şayan görül
müş vs bu hususun Hükümetçe dikkate alın
ması gerekeceği düşünülimüştür» demek sure
tiyle raporumuzda bu lüzum ve zarurete kesin 
Ibir şekilde işaret edilmiş bulunulmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
ler sırasında, Hükümet temsilcileri tarafından, 
Harcırah Kanunu hükümleri üzerinde çalışıl
dığı ve bir tasarı hazırlanarak Yüce Meclislere 
sevk olunacağı ciheti de bu tasarı münasebe
tiyle belirtilmiş bulunmaktadır ki, bu bakım
dan kendileri tarafından size sunulmuş bu
lunan bu görüş ve temenni gerek Komisyonu
muzda ve gerekse Hükümet cenahında da aynı 
şekilde kaale alınacak mevzulardan bulunmak
tadır. Sırf bu noktayı huzurlarımızda arz ve 
izah edebilmek için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN — Sayın Ha zer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hükümetten 
toir sorum var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın 
Mete, konuşacak mısınız? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Evet efendim. 

IBAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Hazer, bi-
lâhara size söz vereyim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
(Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

!Sayın Komisyon Başkanının izahatından, 
bu madde vesilesiyle sivil memurları da kapsı-
yan tüm harcırah konularının günün şartlarına 
uygun olarak yeniden ele alınması niyetinin ve 

isteğinin Komisyondan gelmb bulunduğunu öğ
rendik. Komisyon sizin üyelerinizden kurulu ol
duğuna göre bunu tabiî karşılıyorum, isterdim 
ki, Hükümet de bunu beyan etsin. 

Muhterem arkadaşlarım; yüzbinlerce memur 
var, ama onbinlerce memuru hergün ilgilendiren 
bir derde temas etti sayın arkadaşım, önkade-
mede bulunan birinci, ikinci, üçüncü derecedeki 
memurun bugün harcırahının miktarı 18 lira ile 
26 lira arasındadır. Bunu biliyoruz arkadaşla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu para ile yıllar
dan beri Devlet memurları bir yerden bir yere 
gittikleri zaman otel dahi bulamazken, bu kadar 
az maaş alırlarken Hükümetten hiçbir üyenin 
nazarı dikkateini celbetmiyor, Hükümet böyle 
bir tasarıyı getirmiyor; ama Komisyon bunun 
biran evvel ele alınmasını, göz önüne alınmasını 
temenni ediyor, iyi bir temenni ama biz Hükü
metten gelmesini bekliyoruz. 

Bilhassa bugünkü Harcırah Kanununun, baş
ka yere gönderilmek istenen memura ıstırap 
verdiğini belirtmek için söz aldım. Bir memur 
bulunduğu yerden başka yere 2 gün için dahi 
gönderilmek istendiğinde gitmek istemiyor. Hal
buki bir değişiklik olabilir, görev bölgesinin dı
şında bir yer görür, biraz hava alır, değil mi? 
Hayır... Bir memur eğer başka bir yere 1 hafta
lığına görevlendirilmişse, o ay çoluğu çocuğu aç 
kalır. Çünkü 18,5 lira yevmiye alır; otel parası, 
yemek parası... 

Muhterem arkadaşlarım, bunun artık ele 
almma zamanı geçmiştir. Bu vesileyle Hüküme
tin «Ele alınmıştır, yakında bu kanun Meclisle
re sevk edilecektir.» diye beyanda bulunması 
bize ancak memnunluk verir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Lüzum kal

madı. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Hükümet. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — iziıi verirseniz yerimden arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sayın Komisyon Sözcüsü de ifa-
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de ettiler. Hükümet Harcırah Kanununu ele al
mıştır, önümüzdeki dönem içinde Yüksek Mec
lise sunmaya çalışacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — önümüzdeki dö

nemden kasdedilen nedir? 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 10 . 2 . 1954 tarihli ve 6245 sa
yılı Harcırah Kanununa aşağıdaki madde eklen
miştir : 

Ek Madde 2. — 13 . 5 . 1971 tarihli ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesi
nin (b) bendindeki personelden başka yerde ge
çici olarak görevlendirilenlerin harcırah yevmi
yeleri 6245 sayılı Hancırah Kanununun 42 nci 
maddesindeki süre tahdidine bağlı olmaksızın, 
Sıkıyönetim süresince tam olarak ödenir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde çalışmak üzere 
başka yerlerden geçici görevle gönderilmiş olan
lar hakkında, Sıkıyönetimin bitiminden sonra 
da, bu mahkemelerin görevleri sona erinceye ka
dar birinci fıkra hükmünün uygulanmasına de
vam edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun 15 . 5 . 1971 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

2. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1 /584; Cumhuriyet Senatosu : 1/-İ3) 
(S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 12.1.1972) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir başka tak
rir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında bulunan 

34, 36, 37 ve 39 sıra sayılı Aktarma Kanunu ta
sarılarının önemine binaen gelen kağıtlardan 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

13 . 1 . 1972 
Karma Bütçe Komisyonu 

Başkanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Sıra sayıları okunan aktarma 
kanunlarının gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(1) 34 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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A/3 işaretli cetvelin 35.000 inci (Sosyal Trans
ferler) bölümünün 35.210 uncu (% 1 ek karşı
lıkları) maddesine 124.376 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (B) işaretli cetvelin 61.000 inci (Devletçe yö
netilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 
uncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine 
124.376 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir 

Tasarının tümü üezirende lehte, aleyhte 
söz isteyen sayın üye?. Yok. Tasarı açık oya 

sunulacaktır. 

3, — !lucctlc)>c t'niversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa lutğlı (11) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisi/onu laporu (Millet Meclisi 1 /57i; 
Cumhuriijft Senatosu 1/15) (S. Sayısı : 36) Da
ğıtma tarihi : 12 . 1 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa başlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın müzakeresine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 3(i S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?,. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1, — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 36,000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünün 36,400 ncü (İlâma 
bağlı borçlar «Bu ödeneği ihtiyaç nispetinde 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.>,) madde
sine, ihtiyaç dolayısiyle yılı içinde Maliye Ba
kanlığınca eklenen (44 907 101) liralık ödenek 
karşılığı olarak adı geçen üniversitenin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (44 907 101) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3, — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

•/. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütcy-
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet 
Senatosu 1/16) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 12.1 . 1972) (1) 

(1) 37 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının müzake
resine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1, — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümünün 22.811 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sinden (200 000) liralık ödenek düşülerek, adı 
geçen cetvelde yeniden acılan 21.000 nci (Etüt 
ve proje giderleri) bölümünün 21.811 nci (Etüt 
ve proje giderleri) maddesine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2, — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A l ) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı ter
tiplerine (2 500 000) liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı ( A l ) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(A/ l ) 

15.000 Kurum oiderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maddeyi okunan cetveli ile birlikte oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (2 500 000) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. 

.5. — Ege Cniversitcsi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hali
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/579: Cumhuriyet 
Senatosu İ/IS) (S. Sayısı : H9) (Dağıtma tari
hi : 12 . 1 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi
ne başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 39 S, Sayılı l>asmayazı iulanağın sonuna 
eklidir. 
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Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde deeğişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1, — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Rek
törlük kısmının 14.000 nci (Hizmet giderleri) 
bölümünde 14.442 nci (Diğer vergi, resim ve 
harçlar) adiyle yeni bir madde açılmış ve bu 
maddeye 17 200 liralık olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 
(Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 17 200 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim. bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. 

(>. — Noterlik kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sos yed İşler, Anayasa ve Adalet, Malî re 
İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 3 er üye edınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/9:2; Cumhu
riyet Senatosu 1/1274) (S. Sayısı : 33) (Dağıt
ma tarihi: 10.1 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

(1) 33 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuma 
eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Noterlik kanunu tasarısının gündemdeki bü
tün konulara öncelik tanınmak suretiyle ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun müzakere şekline ait bir önerge 
var, okutuyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Önerge, 
maddelere geçildikten sonra okunursa daha iyi 
olur, 

BAŞKAN — Sayın üyeler şimdiden önerge
ye muttali olurlar, tümü üzerinde müzakere ce
reyan ederken, maddeler üzerinde değişiklik 
hazırlıklarını yapma fırsatını bulmuş olurlar. 
Bu itibarla şimdi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Noterlik kanunu tasarısının tümünün mü

zakerelerini mütaakıp maddelerinin görüşmele
rinde, hakkında değiştirge önergesi verilen mad
delerin görüşmelere konu edilmesini ve diğer 
maddelerin oylanmasının topluca yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkam 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan üyeleri 
okuyorum, bundan sonra söz alacak üyeleri de 
kaydedeceğim. Sayın Ucuzal, Sayın Atalay. 
Başka söz istiyen sayın üye?.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — C. H. P Gru-
pu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, grup başkanla
rından veya başkanvekillerinden bir tezkere is
terim efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Grup idare 
kurulundayım efendim. 

BAŞKAN — Olsun efendim. Biliyorsunuz 
bu hassas bir mevzu olduğu için istirham ede
ceğim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — A. P. 
Grupu adına söz istiyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, Adalet Par
tisi Grupu adına, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN KÜRÜM-
OĞ-LU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Âmme hizmeti görüp, özel şahıslar arasında
ki hukukî münasebetlere resmî şekil veren ve 
bu suretle mahkemelerin ağır yükünü hafiflet
me yönünden kanunların tâyin ettiği çerçeve 
içerisinde görev yapan noterlerin gerek meslek, 
gerekse yaptıkları işlerin düzenlenmesi yönün
den getirilen ve 1 . 12 . 1969 tarihinde Meclise 
sevk olunmuş bulunan Hükümet tasarısı üzerin
de Adalet Partisinin görüşlerini arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Tasarı, getirdiği, hükümler ile 1 Eylül 1938 
tarihinde yürürlüğe giren ve bilâhara birkaç 
defa tadile uğrıyarak bütünlüğü bozulan ve bu
günün şartlarına cevap veremiyecek duruma 
gelen 3456 sayılı Noterlik Kanunu tamamen il
ga suretiyle yerine bütünü ile yeni hükümler 
getirmektedir. 

Türkiye'de mevcut 726 noterlikten bugün 
halen 156 adedi, hukuk fakültesi mezunu mes
lek mensupları tarafından idare edilmektedir. 
Bütün noterliklerin bu vasıfta meslek mensubu 
insanlar tarafından tedvirine zaruret olduğu ve 
bunun için gerekli kanun hükümlerinde deği
şiklik yapmak ieabettiği muhakkaktır. 

Tasarı bu hususları temin edici yönde ha
zırlanmış ve Yüce huzurunuza getirilmiştir. Ta
sarının, Millet Meclisi komisyonları ve Umumi 
Heyetinde yapılan müzakereleri sırasında ak
sak görülen hususları da düzeltilmiştir. Bu su
retle maksada uygun bir metin haline getiril
mesi sağlanmak istenmiştir. 

Tetkikimize göre, tasarının bariz özellikleri 
olarak şu hususlar göze çarpmaktadır : 

1. — Noterlik, muayyen vasıfta ve ehliyet
teki insanları bünyesine toplıyarak bir meslek 
haline getirilmektedir. 

2. — Staj usulü ile meslek adamı yetiştiril
mesi sağlanmakta ve bu suretle ilerideki noter 
ihtiyacının karşılanmasına imkân verecek hü
kümler getirilmektedir. 

3. — Noterlere, meslekî dayanışmayı sağla
yıcı yönde teşkilâtlanma imkânı verilmektedir. 

4. — Noterlerin sosyal hakları ve çalışamaz 
duruma geldikleri zaman emeklilik durumları 
teminat altına alınmaktadır. 
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5. — Noterlik işlemleri ıslah edilerek, yeni 
hukukî gelişmelerin ve sosyal münasebetlerin 
ışığı altında maksadı temin edecek hükümlerle 
takviye edilmektedir. 

Tasarının bu özelliklerine ve yeni hükümle
rine rağmen bâzı yönlerden ileride mahzur do
ğurabilecek noktalarının mevcudolduğu da dik
katimizi çekmiştir. Bu cümleden olarak staji-
yerlik için başvurma, staj yapılacak yerdeki 
noterin bağlı olduğu odaya yapılır. Halbuki no
terliğe tâyinde 23 ve 24 ncü maddelere göre 
Adalet Bakanlığına müracaat edilmektedir. 
Böylece noterlik belgesi alıncaya kadar Bakan
lığın haberi olmadan işlem cereyan etmektedir. 
Staj müracaatının oda ile birlikte Bakanlığa 
yapılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca, noterlerin görevleri hakkındaki 60 
ncı maddenin 3 numaralı paragrafında gayri
menkul satış vadi senetlerini yapmak da no
terlerin görevleri arasında sayılmıştır. Tatbi
katta sık sık karşılaşılan ve suiistimal edildiği 
her zaman görülen bu usulün daha sarih ve kö
tü örnekleri ortadan kaldırıcı şekilde hükme 
bağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hü
küm 3456 sayılı Noterlik Kanununun 1938 ta
rihli metninin 44 ncü maddesinde mevcut değil, 
iken, ilk defa 1942 yılında 4166 sayılı Kanunla 
yapılan değişikler arasında yer almıştır. Bu hu
sus noterler için çok verimli bir iş kaynağı ol
muş, memleketteki gayrimenkul düzeni ile çeli
şen ve binlerce vatandaşın dolandırılmasına yol 
açan ceza ve hukuk mahkemelerinin de aynı 
nishette işlerini çoğaltan bir hüküm olmuştur. 
Bu suiistimalin sebebi; noterlere vâki olan gay
rimenkul satış vadi senedi tanzimi hususundaki 
taleplerin her hangi bir resmî belgeye dayan
mamış olmasından doğmaktadır. Zira, noterler 
satışa mevzu gayrimenkulun tapu sicilindeki 
vaziyetini aramak mükellefiyetinde değiller
dir. Bu yüzden de kat mülkiyeti esasına göre 
muayyen bir dairenin muhtelif kişilere birden 
çok satış vadi senedi ile satışı ve dolayısiyle sa-
tmaîan şahısların dolandırılması sonucu doğ
maktadır. Bunun önlenmesini temin etmek üze
re Noterlik Kanununun zikri geçen madde ve 
fıkrasına tapudan satışa müsait bulunduğuna 
dair belge aranmak suretiyle satış yadi senet
lerinin tanzim edilebileceği hususu ilâve edile
bilirdi. 
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Tasarının bütünlüğünü bozmamak üzere bu 
husustaki değişikliğin ve sarahatin ayrıca yö
netmeliklerle tanzimi de mümkün olabilir, Ta
sarının birçok maddelerinde, yönetmeliklerle 
tanzim edileceği bildirilen hükümler yer almak
tadır. Keza, maddelerde tasrih olunan konula
rın mahiyeti icabı yönetmeliklerin acilen çıka
rılması gerektiği haller mevcuttur. Bu yönet
meliklerin çıkarılma sı ihmal edilecek olursa 
mahzur doğabileceği müşahede edilmiştir. 

Noterlerce tahsil edilecek vergi, resim ve 
harçların ilgili dairelere kanunla muayyen 
süre içerisinde ödenmemesi hallerinde uygula
nacak müeyyideyi gösteren 120 nci maddeye 
göre, ilk 30 gün için % 10 vs muta akıp her 30 
gün için de ayrıca % 2 gecikme sarımı öden
mesi ve bunun Türkiye Noterler Birliğince gös
terilecek bir millî bankadaki hesaba yatırılması 
esası getirilmektedir. Maddenin bu gecikme 
zammı haricinde son fıkran ile diğer kanunlar 
hükümlerinin saklı olduğu kabul edilmektedir. 
Maddenin bu tanzim şeklinden bâzı mahzurlar 
doğabilir ve gayriâdil bir madde gibi görün
mektedir. Zira, hem ilgili daireye gecikme zam
mı ödenecektir- hem de Noterler Birliğine öden
mek suretiyle katmerli bir cezalandırma seldi 
öngörülmektedir. 

Noterliklere atanma, noterleıin denetim ve 
gözetimleri hem Adalet Bakanlığının, hem de 
Noterler Birliğinin yetkisine girmektedir, Böy
lece ikili bir denetim müessesesi kurulmuştur. 
Suç teşkil eden fiiller yönünden yapılacak adlî 
kovuşturmadan ayrı olarak disiplini ilgilendi
ren fiiller yönünden Noterler Birliği, disiplin 
kurulları yetkili kılınmaktadır. Bu şekildeki 
gözetim ve denetimin mesleğin özelliği yönün
den isabetli bir şekil olacağı düşünülebilir; fa
kat çok teferruatlı disiplin kovuşturması usulü 
getirilmektedir. Bunun yerine daha süratli bir 
usul bulunabilirdi. 

Noterler hakkındaki disiplin kovuşturmaları 
ve ceza uygulamaları yönünden uygulanacak 
Usuller 125 ve 145 nci maddelerde tesbit edil
miştir. Noterlerin her türlü savunma hakları 
bu maddelerde teferruatlı şekilde hükme bağ
lanmıştır. Bu tarz bir disiplin kovuşturması 
ilgili noterler için bir teminat olmakla birlikte, 
konunun çabuk sonuçlanmasına imkân vermiye-
cek niteliktedir. 
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• Tasarının 5 nci bölümünde noterler, geçici 
yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile 
kâtiplerin ve kâtip adaylarının işliyecekleri suç
ların kovuşturma usullerine dair hükümlerde 
bir yetersizlik göze çarpmaktadır. Yine bu bö
lümde noterler hakkında ceza kovuşturma, Ada
let Bakanlığının İznine tabi tutulmaktadır. Bu 
teminatın lüzum ve isabetine inanıyoruz. An
cak, bölüm başlığında zikri geçen diğer memur 
zümresine hangi usulün uygulanacağı daha sa
rih şekilde hükme bağlanmış olsa idi, daha isa
betli bir tedvin sekli olurdu. 

Tasarının 13 ncü kısmında noterlik meslek 
teşekkülleri olan Türkiye Noterler Birliği ve 
noter odalariyle ilgili hükümler yer almakta
dır. Türkiye'de ilk defa noterlerin teşkilâtlan
masına İmkân veren bu hükümleri memnuni
yetle karşılıyoruz. Böyle bir teşkilâtlanmanın 
geç kaldığına da kaaniiz. 

Türkiye Noterler Birliğinin kuruluş ve ça
lışma usullerine dair hükümlerde isabet vardır. 
Ancak noter odalariyle ilgili hükümlerin yeter
sizliği ve bâzı zorluklar doğurabileceği müşahe
de edilmiştir. Şöyle ki : 

a) Noter odaları en az 3 noterin bulun
duğu belediye hudutları içerisinde kurulmakta
dır. Baroların asgari 15 avukatın bulunduğu 
yerlerde kurulmasına rağmen işlemesinde bâzı 
zorlukların mevcudolduğu dikkate almırsa, 3 
noterin bulunduğu yerde oda kurulmasının da
ha büyük zorluklar doğuracağı muhakkaktır. 
Değişik bir şekil bulunması veya «bölge odala
rı» usulünün uygulanması isa/betli olabilirdi. 

b) Tasarıda getirilen şekle göre odaların 
kurulacağı yerler, daimî şekilde büyük şehirler 
olacaktır, inhisarcı bir sonuç teşkil eden bu du
rumun ıslahı faydalı olabilirdi. 

c) Noter odalarının gelirlerinin neler oldu
ğu ve hangi kaynaklardan elde edileceğine dair 
tasarıda hüküm yoktur. Bu sebeple noter oda
larının masraflarının nereden ve ne şekilde kar
şılanacağı belli değildir. Bu konuda tasarıya bir 
madde eklenmesine zaruret olduğu kanısında
yız. 

Türkiye Noterler Birliğinin gelirlerini göste
ren 189 ncu maddenin 2 numaralı bendinde, ay
lık gayrisâfi gelirin % 1 inden aşağı olmamak 
üzere aidat ödenmesi esası getirilmektedir. Bu
nun, yıllık gayrisâfi gelir esasına göre düzen-
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lenmesinde büyük faydalar vardır. Noterleri, 
her ay gelir hesabı yaparak aidat kısmını Bir
liğe gönderme mükellefiyetinde bırakmak, 1 yıl
da 12 defa bu işlemin tekrarlanması sonucunu 
doğuracaktır. Böyle bir işleme lüzum olmadığı 
kanısındayız. Ayrıca, aynı maddenin 8 nci ben
di ile 120 nci maddeye göre tahakkuk edecek 
gecikme zamları da Birliğe gelir olarak kabul 
edilmektedir. 

Yukardaki izahımıza göre, bu fıkranın 120 
nci maddedeki düzeltme ile birlikte metinden 
çıkarılmasında isabet olabilirdi. 

Tasarının önemli özelliklerinden birisi de, 
noterlerin sosyal imkânlara kavuşturulması 
hakkındaki hükümleridir. Topluluk sigortasına 
tabi olmayı zorunlu kılan bu hükümlerin bâzı 
mahzurlu yönleri olabilir. Meselâ : Muayyen 
bir sigorta veya emeklilik sandığına bağlı olmı-
yan noterlerin topluluk sözleşmesini yapmaya, 
noter odaları görevli kılınmaktadır. Türkiye'de 
toplamı birkaç yüz kişiyi bulan küçük bir top
luluğun, daha küçük toplulukları temsil eden 
odalar yerine, bütün noterleri kapsıyacak şe
kilde, Türkiye Noterler Birliğince tek sözleşma 
ile sigortaya tabi tutulmaları isabetli olurdu. 

Noterlik bir âmme hizmetidir ve resmî bir 
vasıf taşır. Keza, Adalet Bakanlığının gözetim 
ve denetimi altındadır. Her ne kadar bâzı yön
leri ile bir nevi serbest meslek şeklinde müta
lâası mümkün ise de, galip vasfı resmî hizmet 
olmasıdır. Bu vasfı dikkate alınarak, noterle
rin Sosyal Sigortalara değil, doğruca Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına bağlanmaları 
mümkün olabilirdi. 

Tasarıda 204 ncü madde hükmü ile, toplu
luk sigortasına tâbi olan noterlerin, sigorta 
prim borçlarının takibi işi de noter odalarına 
bırakılmaktadır. Bu işin sigortaca doğrudan 
doğruya Adalet Bakanlığına intikal ettirilmek 
suretiyle yerine getirilmesi ve ilgili odaya bilgi 
verilmesi şeklinde yürütülmesi uygun olurdu. 

Yukardan beri izahı yapılan iyi ve mahzur
lu yönleriyle tasarının hali hazır durumunda 
bir değişikliği gerektirecek önemli mahzurları
nın bulunmadığı kanısındayız. Şu kadar ki, no
ter odalarının gelirlerinin ne yönden sağlana
cağı hususu çıkarılacak yönetmeliklerde göste-
rilebilirse, tasarıyı bütünü ile olumlu karşıla
mak mümkündür, 

13 . 1 . 1972 O : 1 

Tümü yönünden tasarının lehinde bulundu
ğumuzu arz eder, Adalet Partisi Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Çağatay konuşacak. 
Buyurun Sayın Çağatay. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (izmir) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; 

Müzakeresine başladımız Noterlik kanunu 
tasarısı, Senatomuzca geçici bir komisyonda in
celenmiş ve Komisyon, Millet Meclisinde kabul 
edilen metin üzerinde her hangi bir tadile 
mahal görmeden, aynı metni kabul etmek sure
tiyle tanzim ettiği raporu Yüce Senatoya sun
muştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ta
sarıyı, getirdiği yenilikler ve noterlik müessese
sinde yapılması öngörülen ıslah hareketleri 
bakımından ileriye doğru atılmış bir adım ola
rak kabul etmekteyiz. Birçok noksanlıklarına 
rağmen, bu meslek mensuplarının sosyal ada
let ve sosyal güvenlikleri bakımından bu ilke
lere bir ölçüde de yer vermiş olmasından dola
yı olumlu karşılamaktayız. 

Esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak noterlik müessesesi hakkındaki 
görüşümüz, bu müessesenin devletleştirilmesi 
yönündedir. Bir kamu hizmeti niteliğinde olan 
ve hukukî güvenliği sağlamayı amaç etmiş bu
lunan ve eski bir tabirle «Umumun kâtibi vic
danı ve kanunîsi» olduğu ifade edilen bu mües
sesenin, bir ticarethane havasından ve haksız 
rekabetlerin alabildiğine sürüp gittiği bir işyeri 
olmak görüntüsünden kurtarılması gerektir. 
Bunun köklü ve esaslı yolu, bu müesseseyi dev
letleştirmektir. 

Bu kuruluşun, memleketimizde ilk kuruluş 
safhasında yer alan 22 Temmuz 1295 tarihli 
Mukavelât Muharrirleri Nimmnamesiyle ko
nulan hükümleri arasında, bugünkü adiyle mu
kavelât muharrirlerinin imtihanla alındığı ve 
tâyinlerinin de Adliye Nezaretine, yani Adalet 
Bakanlığına aidolan bir nevi memuriyet oldu
ğu görülmektedir. Bunların ücretleri Devletçe 
ödenmekte iken, sonradan bâzı istihaleler ol
muş, değişiklikler almış; neticede 15 Teşriniev
vel, yani Ekim 1329 tarihli Kâtibi Adil Kanunu 
Muvakkati ile o Kanunun 98 nci maddesinde, 
«Umumun katibi vicdanı ve kanunîsi bulunan 
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kâtibi âdil ve muavinleri, Hükümetçe muvazzaf 
olmadıkları cihetle, talebolunan hizmet ve kül
fete mukabil eshabı mesalihten alacakları üc
ret ile temini maişet ederler ve ona ücreti adil 
tesmiye olunur» hükmü ile kâtibi âdillerin, 
yani noterlerin o tarihte ücretlerini iş sahiple
rinden almaları yolu tutulmuştur ve o genden 
bu yana da bu sistem uygnılanagelmiştir. 

Esas dileğimiz; gelecekte bu müessesenin 
bir Devlet müessesesi, bugünkü birtakım em
salleri gibi, hukukî güvenliği sağlamak ve ka
mu hizmeti görmek görevini hakkiyle yapa
cak bir kamu kuruluşu olması gerektiği isti
kametinde olmakla beraber, yukarda da işaret 
ettiğimiz vecjhile, aşağı - yukarı ileriye doğru 
atılmış bir adım olarak gördüğümüz için, tasa
rının heyeti mecmuasını, bâzı noksanları olma
sına rağmen, olumlu karşılamaktayız. 

Sayın senatörler, tasarı, esas itibariyle no
terlerin durumunu ve noterlik işlerinin ıslâ
hını hedef almış görünmektedir ve şimdiye ka
dar tatbikatta g'örülen birtakım aksaklıklar 
dikkate alınarak, noterlik bir meslek haline ge
tirilmekte ve noterlik işlerinde birtakım yolsuz
luklara ve rekabetlere imkân verecek kapılar 
kapanmaktadır. 

Bizim tasarıda gördüğümüz esaslı konuları 
şöyle sıralayabiliriz : 

Noterlerin gelirlerine göre sınıflara ayrıl
ması, 

Noter olacakların evvelâ ücretli staj siste
mine tabi tutulması, 

«Türkiye Noterler Birliği» adiyle, noter
lerin disiplin ve diğer birtakım işlerini göre
cek bir kuruluş kurulması, 

Noterlerin sosyal güvenliğini sağlayacak 
sigorta ve emeklilik haklarına kavuşturulma
ları, 

Noterlik ücretlerinin Adalet Bakanlığınca 
kurulacak bir ücret tarifesinde toplanması, 

Noterlerce alınacak hare, vergi ve rezim kar
şılığında ilgili kâğıtlara pul yapıştırılması usu
lünün kaldırılması; yerine makbuz verme usu
lünün ikame edilmiş olması, 

Noterler arasında rekabeti önliyecek tedbir
lerin alınması. 

Bellibaşlı görebildiğimiz yenilikler ve esas
lar bunlardır. 
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! Bilhassa, bu getirilen yenilikler arasında no
terlerin 4 sınıfa ayrılmaları, birtakım dedikodu
lara ve aslında bası kayırmalara nihayet verecek 
değerdedir. Tasarıya göre stajını muvaffakiyet
le bitiren stajiyer bir noterlik belgesi almakta 
ve bu şahıs üçüncü sınıf noterliğe tâyin edilmek 
hakkını kazanmaktadır. Tasarı bu suretle şimdi
ye kadar olan tatbikatı ve bâzı usulsüz hareket
leri. önlemektedir. 

I Saym senatörler, hepimizce malûmdur k i ; 
iktidarlar kendilerine yakın olan veya her han
gi bir secimde netice alamıyan adamlarını kayır
mak için, onları Devlet dairelerinde veya İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde birer ise yerleştir
meyi âdeta bir parti görevi sayarlar. Noterlik 
de, işte bir kısım iktidar yakınlarının yerleştiri
leceği yerlerden biri idi. İktidarca makbul, 
matlubolan bir secim felâketzedesi Başbakanın 
veya ilgili Bakanın emri ile geliri yüksek olan 
en iyi bir noterliğe, bu tasarıdaki birinci sınıf 
noterliğe tepeden inme suretiyle tâyin edilmek
te idi. Bu tasarı bu şekilde adam kayırmaları 
enlemektedir. Noter olmak istiyen evvelâ staj 
görecek, müddetini dolduracak, noterlik belgesi
ni kazanacak ve sonra üçüncü sınıf noterlikten 
işe başlıyacaktır. Adlî ve askerî hâkim, savcı
lar ve avukatlar staja tabi değillerse de, bunla-

j rın da tâyinleri yine üçüncü sınıf noterlikten 
başlamaktadır. Bu suretle noterlikler iktidarla
rın yemliği haline getirilmiş olmaktan kurtul
muş oluyor. 

Diğer bir konu da, bu tasarıda noterlerin 
sosyal güvenlik hakkında sahibolma imkânına 
kavuşturulmuş bulunmalarıdır. Devlet herkesin 
sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlü bulun
maktadır. Bu prensibin ışığı altında, bu mes
lek mensuplarının sosyal güvenlik haklarına 
kavuşturulması kaçınılmaz bir gerçek olduğu 
kadar, takdire değer bir adımdır. 

Tasarıda, noterleri haysiyet ve şerefli bir 
meslek sahibi kılmak ve bâzı noterlerin tevessül 
ettikleri küçük hareketleri önlemek yolunda 
atılmış adımlar vardır. Meselâ, bir Asliye Mah
kemesinin yargı çevresi içinde birçok noterlik 
bulunması halinde, harca tabi değeri bir milyon 
lira ve daha fazla olan noterlik işlemlerinin bir 
takvim yılı içinde, içlerinden görevlendirilecek 
bir noterce yapılman ve bu suretle de bir müna
vebe usulünün getirilmiş olması ve bu muamele-

I lerden elde edilen ücret ve noter hissesinin millî 
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bir bankada «Noterlikler ortak cari hesabı» nda 
toplanması gibi. 

Bası noterler, bu kanunun hasırlanması sıra
sında, bu konuyu, bilhassa noterlerin ortak cari 
hesapta toplanacak para miktarı üzerinden ya
pacakları muamelelere temas ettiler. Bize ya
pılan müracaatlardan da anlıyoruz ki; yapılan 
muamelenin harca tabi değeri bir milyon lira-
nm üzerine çıkarılmak suretiyle meselâ; iki n.;il 
yon gibi bir rakama varılmak suretiyle, ondan 
yukarısı ancak bu sisteme tabi tutulsun, daha 
aşağısı noterin kendisine kalsm şeklinde bâzı 
temenniler izhar edilmektedir. Paranın değeri
nin bugünkü rayicine ve ilerde alacağı vaziyete 
göre bu şekilde bâzı endişeler izhar edildi. An
cak, paranın bugünkü değerinin, bu şekilde bir 
münavebe usulü ile yapılacak muamelenin bir 
milyon liranın üzerine çıkarılmasını gerektire
cek durumda olmadığı görüldü ve bu görüşler 
iltifata sayan bulunmadı. 

Diğer taraftan, bâzı noterler de ticari senet 
protestolarına ait yazı ücretlerinin de ortak 
cari hesaba yatırılması gibi teklifler ileri sür
müşlerdir. Ticari senet protestolarına ait yazı 
ücretleri için arzu edilen tedbir, geçmişten ge
len bir endişeyi aksettirmektedir. Ancak, tasa
rının 106 ncı maddesinin onikinci fıkrası ile no
terler arasında rekabeti önliyecek hükümler ge
tirilmiş olması bakımından, artık noterlerin bu 
şekilde bir endişeye kapılmaması kanaati hâsıl 
olmuştur. 

Bu arada, noterlerin, yapmış olduğu muame
leler meyanmda, bilhassa gayrimenkul satış va 
adinde taallûk eden muamelelerin birçok suiis
timallere yol açtığı, bâzı açıkgöz kimselerin 
mevcudolmıyan apartman katlarını veya mev-
cudolan apartman katının bir iki dairesini dört 
beş kişiye satmak suretiyle noterlikte vatan
daşları aldatma yoluna gittikleri gibi şikâyet
ler, hakikaten endişeyi mucip bir hal almış olan 
durumu aksettirmekte ise de, Sayın Adliye Ba
kanlığının hazırhyacağı yönetmeliklerle, hazır-
lıyacağı tamimlerle noterleri dikkate sevk et
mek suretiyle bu mahzurları mümkün mertebe 
ortadan kaldırma yolu şayanı tavsiye görül
müştür; Çünkü, maalesef suiniyet sahibi insan
ların yalnız noterlerde değil, tapu dairelerinde 
ve nüfus dairelerinde de emsali gibi bu şekilde 
sakıncalı hareketlere tevessül ettikleri görül
müştür. Bu itibarla bizim buradaki temennimiz, 
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Sayın Bakanlığın ve yetkili organların noterle
rin bu istikamette dikkatlerini çekmek temen-
n'sinden ibaret olmaktadır. 

Hülâsa; tasarı getirdiği yeni hükümlerle ile
riye doğru atılmış bir adımı göstermekte ve ta
şımaktadır. Bizim temennimiz; yukarda da işa
ret ettiğimiz gibi, bu kuruluşun bir Devlet ku
ruluşu haline getirilmesidir. Er geç bu istika
met muhakkak ki, kendisini gösterecektir; ya
ni iş, bu istikamete doğru yol almıştır. Vaktiyle 
de arz ettiğimiz gibi, mukavelât muharrirlikle
ri dahi ilk kuruldukları zaman Devlet Hazine
sinden para almak suretiyle bu işi idare etmiş
lerdi. Yine o yola gidilmesi muhakkak ki, bir
çok suiistimalleri, birçok dedikoduları ve birçok 
kayırmaları önliyeeek niteliktedir. Bu itibarla 
aynı temenniyi izhar etmekle beraber, getirilen 
tasarıyı olumlu karşılıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına da Yüce He
yetinizi candan selâmlamakla sözlerime nihayet 
veriyorum, sağolun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
30 küsur yıldan beri tatbikatta bulunan 

3456 sayılı Kanun bugünkü şartlara artık ce
vap veremiyecek halde olduğu için, 1969 yılın
da hazırlanan tasarı bugün huzurunuzda müza
kere edilmektedir. 

Hakikaten, 1938 yılında kabul edilmiş olan 
kanuna baktığımız zaman, bugünkü şartları içe
risine alıp, meseleleri halledecek durumda de
ğildir. Kaldı ki; dört defa da değişikliğe tabi 
tutulmuştur. Bugün milletlerarası münasebette 
mevcut noter kanunumuz ihtiyacı karşıhyamaz 
hale gelmiştir. Gerek nüfus artımı sebebi ile, 
gerekse iktisadi sebeplerle memleketimizde hâ
diseler oldukça çoğalmış, nasıl mahkemelerdeki 
dâva adedi artmışsa, cemiyette noterlikleri de 
alâkadar eden meselelerin sayısı artmıştır. Ta
sarı bu hususu da göz önüne alarak, işi hem 
açıklığa, hem de kolaylığa götürür vaziyette ha
zırlanmıştır. 

Şimdi, elimizdeki tasarıyı tetkik ettiğimizde 
görüyoruz ki; tasarı iki mühim esastan hareket 
etmektedir: Birinci olarak noterlerin durumu
nu, ikinci olarak da noterlerin yaptığı muame
leleri ele almıştır. Eski kanunumuz, hepinizin 
bildiği gibi, muvakkat bir madde ve 91 esas 
maddeden ibaretken, bugün tetkik buyurduğu-



0. Senatosu B : 21 

nuz tasarı 20 geçici madde ve 210 asıl maddeden 
ibarettir. Bu haliyle de görülüyor ki, memleke
tin ihtiyacını karşılamak için, geçmiş tecrübe
lerden ve bugünkü ihtiyaçlardan hareket edile
rek, mesele ciddiyetle ele alınmıştır. 

Meselenin bir yönden de ele alınışının sebe
bi; tatbikatın ehil ellerde bulunmayışı ve noter
lik müessesesine feıgvesli olan kimselerin yetiş
memesinden ileri gelmektedir. Nitekim bugün 
noterlik, bir şahsın, ancak emekli olarak geldi
ği ve kendisinin emekliliğinden sonraki hizmet 
devresini boş geçirmemek için bir çalışma saha
sı olarak kabul edilmiştir. Bu da, büyük şehir
leri tercih etmek suretiyle olmaktadır. Büyük 
şehirlerin dışında kalan yerlerde mesele, sade
ce mahkeme başkâtiplerinin elinde devam edip 
gitmektedir. Tasarıyı bu yönden de benimse
mek lâzım. Çünkü 500 küsur başkâtibin elinde, 
5ÖÖ küsur başkâtiplik vasıtasiyle noterlikler 
idare edilmektedir"! 

Muhterem arkadaşlarım, hep biliyorum ki, 
mahkemelerin işi zaten başından aşmıştır. Bir 
ie noterlik vazifesi başkâtibin üzerinde bulun
duğu müddetçe, bu insanların, normal mesai içe
risinde bu hizmetleri ifa etmelerine imkân yok. 
Bunlar gece yarılarına kadar her gün devamlı 
çalışmaktadırlar. Böyle olunca, büyük bir mü
essese olarak karşımızda bulunan noterlik işleri 
hem yorgun insanların elinde kalmakta, hem hu 
yorgun insanların asıl görevi olan mahkemeler-
deki vazifelerini ihmale sebebolmaktadır. Yük
lü bir çalışmanın içerisinde bulunan insanların, 
zaman zaman bu yorgunluğun neticesinde no
terlik vazifelerini ihmal eder hareketleri karcı
sında, yılda bir kaç tanesinin takibata uğradığı 
da bir gerçek olarak karşımızdadır. İşini yetiş-
tirememiştir, kayıtlarını yapamamıştır veyahut 
hesabını yanlış yapmıştır veyahut pul yapıştır
mada bir eksik hesap yaparak, pulu eksik ya
pıştırmıştır. Böylece, senelerce hizmet edip, 
adalet cihazında başkâtiplik seviyesine kadar 
gelen bir insanın, bir ihmali neticesinde mahke
melere kadar süründüğü, hattâ işinden muay
yen bir müddet uzaklaştırıldığı görülmektedir. 
Tasarıyı bu yönü ile de olumlu karşılıyoruz. 
Çünkü, evvelâ bir staj müessesesi getirmiştir 
ve artık bu meslek cazip bir hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım Çağatay konuşması
nın bir yerinde, «Neden devletleştirilmedi?» bu
yurdular, Bendeniz aynı kanaatte değilim muh-
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trem arkadaşlar. Biz bu müesseseleri, bu tasan
nu1'. getirdiği şartlar içerisinde, hakikaten cazip 
hak getirmenin imkânını sağlıyaeağız. Mesele 
devletleştirme yönünden ele alındığı takdirde, 
bunlar da, bir nevi iktisadi Devlet Teşekkülleri
mi?, gibi, kendilerine verilen vazifeyi zamanın
da ve ciddî olarak yürütemiyecek, dönüp dola
şıp Devletin sırtına bir yük getirecektir kanaa
tindeyim. Kalkı ki.... 

ÇAĞATAY (İzmir) — Toprak Ofisi 
de öyle.. 

ÖMER UCÜZAL (Devamla) — Muayyen 
maddelerde rekabeti ortadan kaldırma imkânı
nı, büyük harç alınacak, büyük ücret alınacak 
meselelerde de noterleri, birleştirme imkanını 
ve buralardan alınacak harç ve ücretlerin mu
ayyen bir mercide toplanmasını sağladığına 
göre herkes kemâli ciddiyetle artık birbirini 
tahribetmeden, birbirini üzüp kırmadan bu mes-
i.:ğ:< cKlrJyet içerisinde götürecektir. 

Ayrıca tasarı, bu meslekte çalışan insanlara 
ve bu meslekte yarr-m cı olacak personele do 
sosyal sahada büyük imkân sağlamaktadır. 
Böylo olanca, bu yeri-re ehil insanların gelip 
çalışması da Bağlanmış oluyor demektir. 

Netice itibariyle, şahsan bu tasarının olum
lu ve tecrübelerin ışığı altında iyi hazırlandı
ğına ve memlekete bilhassa adli sahada büyük 
hizmeti olan bu müessesenin, bundan sonra da 
ciddî, çalışacağına inarak, tasarının kanunlaş
masını ve memeleketimize ve milletimize hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 34, 36, 37 ve 39 sıra sayılı ta
sarılara açık oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı?. («Var» sesleri) Lütfen acele ediniz. 

Sayın Atalay?. Yok. Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Noterlik Kanunu 5 . 12 . 1969 tarihinde 

Başkanlık Divanına sunulmuştur. Bu tarihten 
önce «Bağ - Kur» kurulmamıştı. Noterlerin sos
yal haklarının kanuni teminat altına alınabil
mesi bakımından, kanun metniyle getirilen sos
yal haklar, «Bağ - Kur» dan da daha önde ol
duğu için, teşekkürü bir borç bilmekteyim. 

Diğer bir husus; 1136 sayılı Avukatlık Ka
nunu Mülkiyeden mezun olan arkadaşlarımızın 
avukat olabilme müddetini 23 Eylül 1969 tari
hinde kesmişti. Noterlik Kanunu ile, hakları 
zayi olmuş olan arkadaşlarımıza, endirekt yol-

« o 
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danda olsa, bu haklan verildiği için, sosyal bir 
hakkın iadesi olduğu için, bu hüküm Millet 
Meclisi Komisyonunda konulmuştur. Bu itibar
la, Millet Meclisi Komisyonunda konulan met
ni Yüce Komisyonumuz beğendiğinden dolayı 
Komisyona da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Benim üzerinde takıldığım bir iki noktaya 
da değinmeden geçemiyeceğim. Meselâ, «Noter
ler, siyasi partiye üye olamaz» deniyor. 

5u, bir taraftan doğrudur. Siyasi partiye 
üye olan bir noterin, siyasi havanın, seçim ha
vasının verdiği tesir altında bazan görevini bı
raktığı, kongre kongre dolaştığı tesbit edilen 
bir vakıa olmasına rağmen, önümüzde bir de 
Anayasa var.. Anayasanın 119 ncu maddesi ga
yet sarih. Hükümet tasarısında, «Noterler si
yasi partilere üye olabilirler. Ancak, bu parti
lerin organlarında ücretsiz de olsa bir görev 
alamazlar» hükmü, sarahatle nıevcudolmasına 
rağmen, şimdi burada «Noterler siyasi havanın 
içine giriyor» deyip, bu haklarını ellerinden 
(almak Anayasaya aykırı düşecektir kanaatin
deyim. Şöyle ki; Anayasanın 119 ncu maddesi: 

«Memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve 
kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir 
kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlan
mış olanların merkez kurullarında görev alan
lar, siyasi partilere üye olamazlar..» der. 

Şimdi, kanun tasarısının diğer kısımlarına 
baktığımız zaman da görürüz ki; noterlerin 
merkez teşkilâtlarını düzenleyici bir Türkiye 
Noterler Birliği vardır. Ortada bir de Türkiye 
Noterler Birliği olduğuna göre, bu merkez ku
rullarında görev alanlar siyasi partilere üye 
olamazlar; ama bir noterin bir siyasi partiye 
üye olmasına mani olacak bir hükmü Anayasa
da ben göremedim. 

Diğer bir husus, vasiyetname ile ilgili olan 
kısımdır. 

Türk Medeni Kanununun 485 nci maddesine 
göre aslolan vasiyet edenin vasiyetnemasini 
kendi el yazısı ile yazması, tarihini ve hâttâ me
kânını dahi tasrih etmesidir. 

Acaba, aziz Atatürk'ümüzün de yaptığı gi
bi, (O, vasiyetini yazmış ve bunun noterde mu
hafazasını istemiştir) buradaki husus noterde 
vasiyetin saklanması işi midir? Okur - yazar 
olan herhangi bir kişinin, şahit ile de olsa, va

siyetnamesini noter yemini ile yazması imkânı 
sağlanır ise, o zaman Medeni Kanunun 485 nci 
maddesini nasıl bununla beraber yürüteceğiz? 

Diğer bir husus, satış va'dinde bulunma 
durumudur. 

Diğer taraftan vergi ziyamdan bahsediyo
ruz, bir taraftan da vergi zinama yol açan im
kânları burada yine kanunla getiriyoruz. Bir 
misâl vereyim, otomobil satışında mülkiyet uh
desinde kalmak suretiyle satış yapıldığına gö
re, ilgili, arabanın modeli ne zaman vergiden 
düşecek ise, arabanın mülkiyetini de o zaman 
devredecektir, işte buyurunuz, binlerce lira 
vergi ziyaı. Gönül isterdi ki, mülkiyetin uhde
sinde kalma imkânını da ortadan kaldıran hü
küm burada va'zedilmiş olsaydı. Her ne kadar 
bu hüküm eski Noter Kanunundan aynen bura
da alınmış ise de, arada gelen vergi kanunla
rında araba satışlarından para ve saire alınma
dığına göre, o zaman buradaki durum ileride 
yine hayli zorlamalara sebefbolaoaktır. 

Diğer bir husus, gayrimenkul satış va'di 
sözleşmesidir. 

Buna mahkemelerde çok şahit oldum. Bil
hassa gecekondu meselelerinde gördüm. Adam 
satış va'dinde bulunuyor, sonra ölüyor ve bi-
lâhara da ölen adamın vârisleri bu satış va'di-
ni tanımıyor, satış vaadi sözleşmesinden döne
biliyor. Bu gibi hususlarda, arada hüsnüniyet 
varsa, hüsniniyet sahibi kimselerin bu gibi mu
amelelerinde zaten notere lüzum yoktur. Söz 
sözdür, verilen söz namustur, denir; noterden 
senede lüzum kalmadan da verilen söz yerine 
getirilir. Satış va'di sözleşmesinde adam sö
zünden döndüğünde; «Bu sözleşme bir kanuni 
hükümdür» deyip, buna inanan muhatabı son
radan mağdur olduğunda bu mağduriyet nasıl 
önlenecektir? 

Temenni ederini ki, tasarının bu mesele 
ib ilgili müzakeresine biraz daha imkân bu
lalım, bunu rahatlıkla tetkik edelim, iç bünye
mize uyigun düşongyen hususları teker teker 
teslbit edelim. Zaten konu müzakere edildikçe 
kendiliğinden açılacak idi. Ne yapalım ki, de
ğişiklik önergesi olan maddeler üzerinde mü
zakereler yapılacağından, bu madde de Millet 
Meclisinden geldiği gibi kabul edilecek de
mektir. Fakat, bu sosyal yara yine kanaya-
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'öak, m&hkemelerdeiki uyuşmazlıklar ve denge
sizlikler deıvıam edecektir. 

Evet, noter arkadaşlarımızın bâzı sosyal 
halkları kanuni bir teminat altına almıyor; ay
rıca, noterlikle ilgili muameleleri öğretecek 
scajiyerlik usulü ihdas ediliyor. Gayet iyi ve 
âdil bir kanun... Bu kanun İngiîizceye, Fran-
sızcaya,, Japoncaya tercüme edilse, o devletle
rin dahi ilham alacağı bir kanun niteliğinde
dir. Ama, kendi iç bünyemizde vatandaşlar 
arasında kanuni mücadeleleri hızlandırmaya 
sebelbiyet verecek boşluklar var. Hükümetten 
istirhamım, bu gibi hız verici hususları da 
mümlkün olduğu kadar önleyici tedbirler alma
sıdır ve bu yerinde olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 34, 36, 37, 39, S. Sayılı tasarı

lara açık oyunu kullanmıyan sayın üye var 
mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurunuz, Sayın Halil özmsn. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilinden yetki
niz var mı efendisin? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bana sözlü 
olarak yetlki vermişti. 

(BAŞKAN — Grup Baş'kanvekili olmayınca 
Grup adına söz veremiyeceğiım. Ancak şahsınız 
adına konuşabilirsiniz. 

HALİL Ö2MEN (Kırşehir) — Nasıl emre
derseniz. 

(BAŞKAN — Prensübimiz odur. Sayın Öz-
men, şahsı adına konuşuyor. 

(HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — iSaym Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

(Memleketimizin en iyi, en güzel kanun
larından birisi daha bugün önirarasa gelmiş bu
lunmaktadır. Biz, adliyeci olarak Noter Kanu
nunun şimdiye kadar değişmesini çok arzu edi
yorduk. Fakat,, her nedense şimdiye kadar na-
ailbolmadı Bu, şjimdi bir Hükümet tasarısı ola
rak önümüze gelmiştir. Komisyonumuz ga
yet güzel bir şekilde incelemiş ve bunu huzu
runuza getirmiştir. Hükümete ve değerli Ko
misyonumuzun üyelerine candan teşekkür ede
rini. 

Beğerli arkadaşlarım,, noter ve Noterlik Ka
nunu deyince, aklımıza basit bir mesele, basit 
bir kanun gelmemeli, Âdeta memleketimizin 

13 . 1 . 1972 O : 1 

kan damarı derecesinde mühim ve memleketin 
umumi işlerine şamil büyük bir kanundur. 
Onun için, bunun üstünde kıymetli vakitleri
niz fazlaca olsa (la, uzun uzun konuşabilsek, 
anlasaibilsek ve bu kanunu 20 nci asrın adliye
sinin istediği şekilde çıkarabilsek. Benim te
mennim budur arkadaşlar. 

Değerli aı'kadaşılanım. Noterlik Kanunu bun
dan birkaç sene evvel tatbik edildiği esnada, 
umumu, vekâletnameler ve hususi vekâletname
ler, Ankara'da muayyen bir ücretle 12, 50 -13,59 
liraya yapılıyordu. Fakat Ankara'nın hudut
larını taştığınız zaman, kazalara, diğer vilâ
yetlerimize gettiğmizde bâzı değişmeler oluyor. 
Ben bunları kendi gözlerimle gördüm, şahi-
doldum, tecrübeli bir arkadaşınız sıfatiyle bun
ları not aldım ve hattâ uzun uzun tetkikle
rini yaptım vs inceledim. Gönül isterdi ki, bu
gün içinde bulunduğumuz durum; şu, her gün 
biraz daha milletimizin üzerine bir kâbus gibi 
çöken kara bulutlar, şu hayat pahalılığı olma
saydı da, vatandaşın en mühim ihtiyaçların
dan biri olan Noter Kanunu ve onun getire
ceği vekâletnameler çok ucuza yapılabilseydi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milletin adaleti, 
bir milletin mahkemeleri ne kadar ucuza mal 
olursa, ne kadar ucuza çalışırsa, o milletin yük
selmesi, kalkınması o nisbette fazla olacaktır ve 
kolay olacaktır. Hepiniz hatırlarsınız, ben cok 
iyi hatırlıyorum; Hükümeti Cumhuriye adlî ih
san ile payidar olur. Adaleti olmıyan bir mille
tin, bir Hükümetin yaşamasının imkânı olmadı
ğına kanaat getiren bir arkadaşınızım. Demek 
ki, mahkeme bir milletin en büyük adalet mües
sesesidir, en büyük tapmağıdır, en büyük iti
mat ettiği bir yerdir. Adaletin bir uzvu olan no
ter de, aynı şartlar altında güveneceğimiz ve iti
mat edeceğimiz bir müessesedir. 

Hayat pahalılığı keşke milletimizin üstüne 
bir kâbus gibi çökmeseydi de, bugün Türk Mil
leti kara kara düşünmeseydi de, şu fakir mille
timiz bugün ağlamasaydı da, benim Noterlik Ka
nununu tetkik ederken daha çok imkânlarım ol
saydı, sizlere daha ço k şeyler verebilseydim ve 
noterin bilhassa sosyal güvenlik tarafını size da
ha iyi anlatabilseydim. 

Arkadaşlarım, hayat pahalılığını düşünüyo
rum, dışarıdaki ıstırabı düşünüyorum, her an, 
her vakit şu milletin mümessili olarak hangi ıs
tıraplarla karşı karşıya ol duğumu göz önüne 
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getiriyorum ve Noterlik Kanunu ile bir noterin 
hususi bir vekâletname, bir genel vekâletname 
yaparken - biraz evvel arkadaşımın söylediği 
gayrimenkul satış vadi sözleşmesini yaparken -
vatandaştan alacağı parayı düşündüğüm saman 
vicdanımdan kan geliyor. Mademki bir memle
kette adalet olacak, ucuz adalet olmalı, süratli 
adalet olmalı ve ben, vekâletnamemi 10 liraya 
alabilmeliyim, muhterem arkadaşlar. Bugün bir 
vekâletnamenin Ankara'da ve tafrada kaça ab il
diğini söylersem çok teessür içinde kalırsınız. 
Ankara'da 15, 20. 22 liraya yaptırabilirsiniz., fa
kat taşraya gittiğiniz zaman 45 liradan aşağı 
yaptıramazsınız arkadaşlar. Bir Ortaköy ilçesin
de, bir Hacıbektaş ilçesinde 45 liradan aşağı de
ğildir; ama şurada Ankara'da 22.50 liraya'yap
tırabilirsiniz, bu bir hakikattir arkadaşlar. Tec
rübeli bir arkadaşınız olan ve Adliyenin içinde 
bulunan bir kişi olarak arz ediyorum. 

Bir kere daha tekrar ediyorum; içim yanı
yor milletimin adına. Milletimin mümessili ola
rak; şu hayat pahalılığı her.gün bir kat daha 
bu milletin üzerine bir zehirli yılan gibi çökme-
seydi de, ben arkadaşlarımdan rica etseydim, 
Hükümetten istirhamda bulunsajrdım; Komisyo
na rica etseydim, bir ge nel vekâletname 10 li
raya yapılabilseydi. Net ar da bana, «Halil Bey, 
bunu söylerken senin vicdanın sızlamıyor mu 
benim namıma? Ben d e çoluk çocuk sahibiyim,. 
hayat bu ka dar pahalandı, ben bir vekâletna
meyi 12,50 liraya yapamam.» diyor. Haklı ola
rak 45 liraya yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ger
çekleri söyleyip konuşmak hepimizin bir vazife
sidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir da birkaç kelimey
le noterin iç durumunu görüşelim. Noterlik mü
essesesinin babında bir noter olacak, tecrübeli, 
ehil, her yönüyle elyak, (Muhterem Hocanı Hü
seyin Avni Göktürk'ün kelimesidir bu), bir no
ter olacak, onun yanında onun kadar elyak bir 
başkâtibi olacak ve başkâtibe vardımcı da, vez
nedarı ve kâtipleri olacak. Bugün bunları bu
lamıyorsunuz arkadaşlar, yok... Adliye diyorsu
nuz, güveniyorsunuz, kapısına yazıyorsunuz; 
«Adalet Mülkün Temelidir.» diye, ama notere 
gittiğiniz zaman kargınızda bir elyak kimse bu
lup iki dakikada rinizi g;;:-e:uiyorr.in:ıs. saat
lerce beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben onun 
için Noterlik Kanununa bu bakımdan da büyük 

j ehemmiyet veriyorum. Tecrübeli, dürüst, namus
lu bir noter bulacağız, onun yanına o kıymette 
bir başkâtip ve kâtipler, veznedarlar bulacağız, 
onları da sosyal güvenlik altına alacağız ve ça
lıştıracağım. 

Değerli arkadaşlarım, adliyemizin fertlerini, 
noterimizi ve tüm Türk fertlerini sosyal güven
liğe kavuşturmadıkça rahat etmemize, huzur 
bulmamıza ve kalkınmamıza imkân yoktur. Ev
velâ bunu kafamıza koymalıyız, Noter iş bula
madığı anda... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İş yaratır. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Yaratması

na lüzum yok, iş bulamadığı anda onun sosyal 
güvenlik olarak kurduğu bu Noterler Birliği, 
bizim Barolar Birliği gibi, ona her türlü yardı
mı yapmak ve onun işsizliğini giderebilmeli, ıs
tırabına çare bulabilmeli. Medeni Garp Devlet
leri buna kavuşmuşlar arkadaşlar, her yönüy
le kavuşmuşlar. Biz de çok büyük imkânlar sağ
ladık şu 35 sene içerisinde, Türk Milleti çok 
büyük imkânlar elde etti, inşallah bundan son
ra da büyük imkânlar elde edeceğiz ve milleti
mizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıka
racağız. Yalnız, gönlüm istiyor ki, noter ve 
onun maiyeti, onun başkâtibi, onun kâtibi de 
her yönüyle sosyal güvenliğine kavuşsun ve hu
zur içinde, rahat içinde çalışarak memleketimi
ze hizmet etsin. 

Arkadaşlar, bu mevzu çok derin, ben saatler
ce anlatsam, siz dinleseniz mümkün değil, deta
yına girmeye imkân yok. Yaramız derin, adli
yeciyiz, adliyenin her yönü ıstırap dolu. Bu ka
nunun milletimize, memleketimize ve noter ar
kadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyorum. 

En derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmjyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etfmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 99 sayın üye iştirak etmiş, 99 
kabul oy çıkmıştır. Tasarı kabul edilmiştir. 
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Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının açık oyla
masına 99 sayın üye iştirak etmiş, 99 kabul oyu 
çıkmıştır. Tasarı kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiMk yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açı kovlamasına 111 
sayın üye iştirak etmiş, 111 kabul oyu çıkmış
tır. Tasarı kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 112 üye 
iştirak etmiş, 112 kabul oyu çıkmıştır. Tasarı 
kabul edilmiştir. 

Noterlik kanun tasarısının maddelerini oku
tuyorum. 

NOTERLİK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler 

Noterlik mesleği 

Madde 1. — Noterlik bir kamu hizmetidir. 
Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaş
mazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir 
ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noterlik kurulması ve yetki çevresi 

Madde 2. — Her asliye ve münferit sulh 
mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin 
yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yet
kili olmak üzere bir noterlik kurulur. 

Şu kadar M, bir ilin belediye sınırları için
de birden fazla noterlik bulunduğu takdirde, 
her noterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesinin 
yargı .çevresi ile sınırlı olmaksızın, il belediyesi 
sınırları içindeki bütün noterlik işlerini görme
ye yetkilidir. 

Onuncu kısım hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Birden çok noterlik açılması ve noterliğin 
kapatilma^ı 

Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerin 
gayrisafi gelirlerinin toplamı ile iş hayatındaki 
gelişme ve -gerilemeleri göz önünde bulundur
mak suretiyle yukarda fıkrada yazılı salâhiye
tini kullanır. 

Madde 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğunlu
ğunda artış görülen yerlerde birden çok noter
lik açabilir. 

Mevcut noterliklerden birden fazlasını, bo
şalmış bulunması kaydiyle kapatabilir. 

Adalet Bakanlığı birden çok noterlik açma 
ve noterliklerden birden fazlasını kapatma yet
kisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Bir
liğinin mütalâasını alır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDE Cİ (Samsun) — Sayın Başkan, 2 nci 
bendin son kısmında bulunan «yukarda» keli
mesi «yukardafci» şeklinde olacaktır. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir hususu arz edece
ğim. Muhterem arkadaşlarım da her halde işti
rak edeceklerdir. Burada yetki ve salâhiyet 
kelimeleri kullanılmaktadır. «Salâhiyet» ve 
«yetki» kelimeleri eş anlamdadır. Binaenaleyh 
son kısımda «yetki» olarak almışlardır, diğeri
ni de «yetki» olarak düzelitsinler. 

BAŞKAN — öyle gelmiştir; değişirse, deği
şiklik mahiyetini taşır; bu takdirde geri gider. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Noterliklerin 'sınıflandırılması 

Madde 4. — Noterlikler dört sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü noterlikler, Türki

ye Noterler Birliğinin mütalâası alınarak Ada
let Bakanlığınca sınıflandırılır. 

En sınıflandırmada, her noterliğin yetki çev
resi içindeki nüfus, is yoğunluğu ve noterlik ge
liri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye 
bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. 

Adalet Bakanlığı, her dert yılda bir noter
liklerin durumunu inceliyerek, yeniden yapaca
ğı sınıflandırmayı Resmî Gazete ile ilân eder. 
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Yukardaki fıkrada gösterilen dört yıllık süre 
içinde acılan yeni noterlikler, süresinin bitimi 
•/eklenmeden ikinci fıkra37a göre ve tahmini 
guyrisâfi gelirleri de göz önünde tutulmak sure
tiyle sınıflandırılarak, Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkında
ki 31 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, 
dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçiri
lecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tes-
bit edilerek ilân olunur. 

Yeni sınıflandırma ilân olununcaya kadar, 
eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 

Noterlik meslekine kabul 

Noterliğe kafoul şartlan 

Madde 5. — Noter olabilmek için, bu kısım 
hükümlerine göre noterlik stajını tamamlıya-
rak, noterlik belgesini almış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ayrık haller 
Madde 6. — Adlî veya askerî hâkimlik 

y^hut savcılıklara atanmış veya avukat unva
nını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa 
g'*re staj ve avukatlık smavı şartlarından ba-
ğıııklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak 
kazanmış bulananlar, noterlik stajına tabi de
ğildirler. 

Bu gibilerin 9 ncu maddenin (a), (b) ve (d) 
bendlerinde gösterilen belgeleri iliştirmek sure
tiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvur
maları üzerine, Bakanlıkça gerekli görülen diğer 

ı~^l:r ,̂ e getirilerek yapılan inceleme sonun
da, noter olmaya engel teşkil eden bir durum
ları bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgiliye 
17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı belge 
verilir ve 18 nci maddede gösterilen deftere 
kaydı yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajiyerlik şartları 
MADDE 7. — Noterlik stajına kabul edile

bilmek için : 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 23 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurma

mış olmak, 
3. Türk hukuk fakültelerinin birinden me

zun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fa
kültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fa
külteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden başarılı sınav yermiş bulunmak, 

4. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ve
ya hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulun
mak, 

5. Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir 
suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürüm
den mutlak olarak, yahut kasdî bir cürümden 
bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hü
küm giymiş olmamak, 

6. Kesinleşmiş bir oeza veya disiplin kara
rı. sonucunda hâkim, savcı, memur yahut avu
kat olamak niteliğini kaybetmiş bulunmamak, 

7. Noterlik meslekine yaraşmıyacak tutum 
ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak, 

8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile bir-
leşemiyen bir işle uğraşmamak, 

9. Mahkeme karan ile kısıtlanmış olma
mak, 

10. ifîas etmiş ise itibarı iade edilmiş ol
mak, (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade 
edilmiş olsa bile kabul olunmazlar.) 

11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu 
kaldırmış bulunmak, 

12. Noterlik görevini devamlı ve gereği 
gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl 
olmamak, 

13. Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulun
mak, gerektir. 

Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis ce
zası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye 
kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğra
mış olsalar da noterlik stajına kabul edilemez
ler, 

Staj isteminde bulunanın, birinci fıkranın 5 
ri.oi bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren 
bir suçtan kovuşturma altında bulunması ha
linde, stajiyerliğe alınma isteği hakkındaki ka
rarın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletil-
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meşine karar verilebilir. Başvuran hakkında ka
mu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kılabi
lecek bir suçtan ötürü kamu dâvası açılmış bu
lunuyorsa stajiyerliğe kabul isteği yerine geti-
riimeyip, dâva sonucunun beklenilmesi zorunlu
dur. 

Şu kadar ki, ceza kavuşturmasının sonucu 
ne olursa olsun, stajiyerliğe kabul isteğinin ge
ri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenme
den istek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ars ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajiyerlikle birleşemiyen işler 
Madde 8. — Bu kanunun 50 nci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ve aynı 
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ticaret 
yapma yasağı ile ilgili hüküm stajiyerler hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajiyerlik için başvurma 
Madde 9. — Stajiyerlik için başvurma, staj 

yapılacak yerdeki noterlerin bağlı bulunduğu 
noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. 
Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartları
na ilişkin belgelerin onanmış ikişer örneği, 

b) Yedinci maddenin 5, 8, 10 ve 11 nci 
bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bu
lunmadığına dair bir beyanname, 

c) O noter adasında üye olan bir noter ta
rafından staj isteminde bulunan kimsenin ahlâ
ki durumu hakkında düzenlenecek tanıtma kâ
ğıdı, 

d) Tebligata salih ikametgâh adresi, 
Bu belgelerin birer örneği oda başkanı tara

fından onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 
gönderilir. Diğer örnek veya asılları odadaki 
dosyasında saklanır. 

Staj isteminde bulunan tarafından verilen 
beyannamenin gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı 
takdirde, bu kimse hakkında resmî mercilere 
yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı ceza 
kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I Stajın ilânı 
Madde 10. — Staj için başvurma istemi yu

karıdaki maddede yazılı hususlarla birlikte is
tem tarihinden itibaren on gün içinde o yerin 
belediye ve adliye dairesinin münasip bir yerin
de onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilân olu
nur. 

Açık delil veya vakıalar göstermek şartiyle 
herkes bu süre içinde kaydın yapılmaması için 
odaya itirazda bulunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edanler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Rapor 
Madde 11. — Oda başkanı, istemin ilânın

dan önce odaya bağlı noterlerden birini, istem
de bulunanın mânevi nitelikleri taşıyıp taşıma
dığını ve noter stajiyerliği ile birleşmiyen bir 
işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir ra
por düzenlemek üzere görevlendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ars ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Staja kabul, ret veya kovuşturma sonuna kadar 

beklenmesi kararı 
Madde 12. — Oda yönetim kurulu, itiraz sü

resinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 11 
nci maddede yazılı raporu da göz önünde tuta
rak, adayın stajiyer listesine kabul edilip edil
memesi veya kovuşturma sonuna kadar beklen
mesi hakkında gerekçeli bir karar verir. 

Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üye
leri, kararın verildiği yer Cumhuriye't savcısı ve 
alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Türkiye Noterler Birliğine itirazda bu
lunabilir. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sa
yılır. Bu takd.vrde bir aylık sürenin bitiminden 
itibaren onbeş gün içinde, staj isteminde bulu
nan, Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir. 

Oda yönetim kurulunun kabul kararı ve 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 
itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığı
nın onayı İle kesinleşir. Adalet Bakanlığı kara
rı aleyhine staj isteminde bulunan veya Türki
ye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ar.* ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mişllr. 
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Stajın başlangıcı 
Madde 13. — Noterlik stajı, listeye kayıt ta

rihinden itibaren başlar. 
îtiraz, kaydın yapılmasını durdurur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajiyer adedinin tesbiti ve stajın hangi noter 
yanında yapılacağı 

Madde 14. — Adalet Bakanlığı her yılın 
Aralık ayı içinde, açık veya boşalmış bulunan 
ve açılacak veya boşalacak noterliklerin sayısı
nı göz önünde tutmak ve Türkiye Noterler Bir
liğinin de mütalâasını almak suretiyle, gelecek 
yıl içinde kaç kişinin staja kabul edilebileceği
ni tesbit eder ve keyfiyeti Resmî Gazete ve sta
jın yapılabileceği yerlerde çıkan birer gazete 
ile birer defa yıl sonuna kadar yayınlar. Tür
kiye Noterler Birliği, Bakanlığın bu kararı 
aleyhine Danıştaya başvurabilir. 

Stajın hangi noter yanında yapılacağı, oda 
yönetim kurulu tarafından 12 nci maddeye gö
re verilecek kararda gösterilir. 

Noterliğin boşalması veya noterin iki aydan 
fazla süreli bir engeli sebebiyle işinden ayrıl
ması hallerinde oda yönetim kurulu tarafından, 
stajiyerin başka bir noter yanında stajını ta
mamlamasına derhal karar verilir. Şu kadar ki, 
stajının altı ayını doldurmuş stajiyer hakkın
da, noterliğin kapanması dışındaki hallerde, bu 
hüküüm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, Metin çok uzun oldu
ğu için, okuyan arkadaşımızı da düşünmek zo
rundayız. Oturarak okuması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Staj süresi ve stajiyerin görevleri 
Madde 15. — Staj süresi bir yıldır. 
Staj, kesintisiz olarak yapılır. Stajiyerin 

haklı sebeplere dayanarak devam edemediği 
günler, engelin kalkmasını izliyen bir ay içeri
sinde başvurduğu takdirde, oda yönetim kuru
lunca tamamlattırılır. 

Oda başkanı, haklı engeller halinde, stajiye-
re 15 günü geçmemek üzere izin verebilir, 

Stajiyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, 
bu kanun ve yönetmeliğin gösterdiği işleri yap
makla yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Staja ait raporlar 
Madde 16, — Stajiyerin ahlâki gidişi ve 

meslekî ehliyeti hakkında, yanında staj yaptığı 
noter tarafından her üç ayda bir verilecek ra
por, noterin bağlı bulunduğu odaya gönderilir. 

Bu. raporlardan sonuncusu, staiiyerin noter 
olup olamıyacağma veya stajın allı ay daha 
uzatılması lüzumuna dair kesin kanıyı da kap
sar, 

1-1 r.cü maddenin son fıkrası gerekince stai 
vamlan noterliğin değiştirilmesi halinde, eksik 
kalan üç aylık rapor yeni noter yanında geçiri
len ilk üç aylık devreye ait raporla birlikte tan
zim elilir. 14 ncü maddenin aynı fıkrası gere
ğince staj yerinin değiştirilmemesi veya staji
yerin 33, 34, ve 35 nci maddeler uyarınca başka 
bir noterlikte vekâlet ile görevlendirilmesi ya
hut stajın son üç aylık devresi içinde noterliğin 
değiştirilmesi hallerinde üç aylık raporlar vs 
stajın bitimine kadar noterin görevine dönsm'e-
mesi halinde sor: rapor, eski raporlar göz önün
de tutulmak ve gerekli bilgi toplanmak suretiy
le oda başkam veya vekili tarafından düzenle
nir. 

Noter odası başkanı, stajiyerin dosyasını, 
kendi görüşünü de yazarak, ikâmetgâh adresi 
ile birlikte Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı
na gönderir. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, varsa 
itirazını da ilâve etmek suretiyle dosyayı Ada
let Bakanlığına yollar, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığının kararı 

Madde 17. — Adalet Bakanlığı tarafından, 
dosyanın gelmesinden itibaren 15 gün içinde, 
stajdan beklenen maksadın hâsıl olup olmadı
ğına dair bir karar verilir. 

Stajdan beklenen maksat hâsıl olmamışsa, 
bu karar noter yanındaki stajın altı ay daha 
uzatılması veya stajiyerlikten çıkarma şeklinde 
olabilir, 
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Stajdan beklenen maksat hâsıl olmuşsa Ada
let Bakanlığı tarafından stajiyere bir noterlik 
belgesi verilir. Bu belge, açık bulunan üçüncü 
sınıf noterliklerden birine atanma hakkı verir. 

Adalet Bakanlığının bu maddeye göre vere
ceği kararlar aleyhinde ilgili stajiyer, yanında 
staj yapılan noter ve Türkiye Noterler Birliği 
Danıştaya başvurabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noterlik belgesine sahibolanların defteri 
Madde 18. — Adalet Bakanlığında tutula

cak bir deftere, noterlik belgesine sahibolanlar, 
belge sıra numaralarına göre kaydedilir. 

Defterdeki kaydı silinmiş olanların başvur
maları üzerine yeniden kayıtlan, 25 nci madde
nin ikinci fıkrası gereğince tesbit edilecek baş
vurma tarühlerine göre yapılır. Bu durumda 
olup aynı gün başvuran birden çok istekli ara
sında sıralama, belge sıra numaralarına göre, 
yapılır. Aynı gün kayıtları yapılacaklar arasın
da, birinci fıkraya göre kaydı gerekenler de 
varsa, birinci fıkraya göre yapılacak kayıt ön
celik kazanır. 

Deftere ilgilinin durumunu gösteren ve yö
netmelikte belirtilecek diğer hususlar da yazı
lır. 

İlgilinin noterliğe atanması, ölümü, noterli
ğe atanma şartlarını daimî olarak kaybetmesi 
ve bu kanunda gösterilen diğer hallerde defter
deki kaydın silinmesi şekli yönetmelikte göste
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adres bildirme yükümlülüğü 
Madde 19. — Noterlik belgesine sahibolup, 

18 nci maddede gösterilen deftere kayıtlı bulu
nanlar, 9 ncu maddeye göre noter odasına ver
dikleri tebligata salih adreslerinde meydana ge
len değişiklikleri de, değişiklik tarihinden iti
baren 15 gün içinde Adalet Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajda ücret 
Madde 20. — Noterlik stajı ücretlidir. 
iStaj ücreti, Adalet Bakanlığının da mütalâ

ası alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliğin
ce tesbit olunur ve stajın başlangıç tarihinden 
Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin veril
diği tarihe kadar olmak üzere, Birlik bütçesin
den ödenir. 

Stajiyerin yönetmelikte gösterilen şekilde 
belgelendirilecek hastalığı halinde, en çok iki 
ay süre ile ve 15 nci maddedeki izin süresince 
ücreti kesilmez. 

Stajın 17 nci maddeye göre uzatılması halin
de, uzatılan süre için stajiyere ücret ödenmez. 

Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini 
kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık 
olmak üzere, stajı terk etmesi veya stajiyerlik-
ten çıkartılması yahut da noterlik belgesine sa
hip bir kimsenin noterliğe atanmak için Adalet 
Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini red
detmesi veya ilân edilen noterliğe başvurması 
üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi 
sayılması yahut ilk defa atandığı noterlikte en 
az iki yıl hizmet etmeden kendi arzusu ile mes
lekten ayrılması hallerinde stajiyerlik ücreti 
olarak kendisine ödenen paranın tutarı, ödeme 
süresine karşılık olan kanuni faizi ile birlikte 
icra ve îflâs Kanununun ilâmların icrasına iliş
kin hükümleri uyarınca Türkiye Noterler Birli
ği tarafından kendisinden tahsil olunur. Türki
ye Noterler Birliğinin bu alacağı, yukardaki 
ödeme sebeplerinin vukuu tarihinden itibaren 
bir yıl ve her halde noterlik belgesinin verildi
ği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zaman
aşımına uğrar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Stajiyerin sorumluluğu 
Madde 21. — Stajiyer, staj süresi içinde bu 

kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca yap
tıkları bütün işlerden dolayı, o işin asıl görev
lisi gibi sorumludurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Noterliğe atama 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İlân ve başvurma usulü 
İlân 

Madde 22. — Boşalan, açılan veya dördüncü 
sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o 
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yerde, İstanbul ve Ankara'da ve Adalet Bakan
lığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan 
birer gazete ve Ussmî Gazetede birer defa ilân 
olunur. 

Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak 
noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutul
masından önce ilânı zorunludur. 

Yapılacak ilânda, boşalan ve üçüncü sınıfa 
geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayri-
sâfi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre 
Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisâfi 
geliri ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte 
başvurmaları gerektiği gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başvurma usulü 
Madde 23. — İlân edilen noterliğe başvu

ranlar, 7 nci maddenin 1, 5 ve sonraki bentle
rinde yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir 
belgeleri Adalet Bakanlığına veya Bakanlığa 
gönderilmek üzere bulundukları yer Cumhuri
yet Savcılığına verecekleri dilekçelerine iliştir
mek zorunluğundadırlar. 

Adalet Bakanlığınca verilen süre içerisinde 
noksan belgelerini tamamlamıyan kişilerin iste
mi nazara alınmaz. 

Başvurma tarihinde noter bulunanlar hak
kında yukarıki fıkralar hükmü uygulanmaz. 

9 ncu maddenin son fıkrası hükmü bu halele 
de uygulanır. 

BAŞKAN" — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

fKİNCİ BÖLÜM 
Üçüncü sınıf noterliğe atama 

İlân üzerine atama 

Madde 24. — 22 nci maddeye göre ilân edi
len üçüncü sınıf noterliğe, ancak noterlik bel
gesini almış olan bir kimse atanabilir. 

Adalet Bakanlığı, son ilân tarihinden itiba
ren bir ay tamamlandıktan ve her halde 23 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasına göre verilen sürenin 
bitiminden sonra isteklilerden 18 nci maddede" 
gösterilen defterdeki sırada en önde bulunanı, 
engel bir hali olmamak şartiyle, noterliğe atar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif üzerine atama 
Madde 25. — Yukarki maddeye göre atama 

mümkün olmadığı takdirde, Adalet Bakanlığı, 
18 nci maddede gösterilen defterin başında bu
lunan noterlik belgesine saihip kimseye yazılı 
olarak atama teklifinde bulunur. Bu teklife, 
tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili 
tarafından cevap verilmediği takdirde, teklif 
reddedilmiş sayılır. 

Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap 
yazısının postaya verildiği, Cumhuriyet Savcılı
ğı aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık kalemin
de, Bakanlığa verilmiş ise Bakanlıkta kaydedil
diği tarihe göre tesbit edilir. 

Teklifin açıkça veya süresinde cevap veril
memek suretiyle reddi halinde defterde daha 
sonraki sırada bulunana aynı yoldan teklif ya
pılır. 

Adalet Bakanlığında bulunan adresine tebli
gat yapılması mümkün olmıyan kimse teklif i 
reddetmiş sayılır. Ancak, tebligatın yapılama
ması ilgilinin kusurundan doğmamışla, o noter
liğe atanma hakkı ortadan kalkmakla beraber, 
kendisine teklif yapılmamış sayılır. 

Şu kadar ki, belli süreli geçici bir kamu gö
rev veya hizmetinde bulunan noterlik belgesine 
sahip kimselere bu görev veya hizmetleri süre
since, kendi istekleri olmadan teklif yapılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin reddolunmasının sonucu 
Madde 26. — Adalet Bakanlığınca 25 nci 

maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden ve
ya reddetmiş sayılan kimse, 20 nci maddedeki 
tazmin yükümlülüğü saklı kalmak üzere, 18 nci 
maddede gösterilen defterden silinir. 

25 nci maddenin son fıkrası kapsamına gi
ren kimselere kendi istekleri olmaksızın teklif 
yapılması halinde yukarki fıkra hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Birinci ve ikinci sınıf noterliklere atama 

Atanma usulü 

Madde 27. — Birinci sınıf bir noterliğe an
cak ikinci sınıf noterler arasından ve iikrnei sı-
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mf noterliğe d» üçüncü sınıf noterler arasın
dan, 22 nci maddeye göre yapılan ilân üzerine 
başvuran isteklilerden bdri atanır. Adalet Mü
fettişi tarafından düzenlenen son hal kâğıdın
da yukarı sınıfa atanmaya yeteneği bulunmada 
ğı belirtilen veya bulundukları noterlikte dört 
yıllık hizmet süresini doldurmamış bulunan no
terlerin atanma isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken, noterlerin, meslekteki kı
demleri, kıdemde eşitlik halinde sicillerine na
zaran yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kı
dem ve yeterlikte olanlardan Almanca, Fran
sızca, ingilizce veya italyanca dillerinden en az 
birini bildiğini yönetmelikte gösterilecek şekil
de belgelendirenler diğer isteklilere, bu diler
den biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakül
telerinden birini bitirmiş olanlar diğerlerine, 
hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Nakil yolu ile atama 

Madde 28. — Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
noterliklere atamada, aynı sınıftan olanların na
kil yolu ile atama isteği diğerlerine tercih edi
lir. Bu çeşit istekliler birden çok ise 27 nci 
maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre tercih ya
pılır. 

Bulunduğu noterlikte dört yıllık hizmet sü
resini doMurmamış olan noterin naMl yolu ile 
atanma isteği nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noterliklerin kapatılması veya istifa yolu ile 
noterlikten ayrılanların atanma isteği 

Madde 29. — Boşalan veya açılan bir no
terliğe yapılan atama tasarrufunun yargı orga
nı tarafından iptal halinde, açıkta kalan no
ter, atanmadan önceki noterlik görevine döner; 
önceki noterliğe başkası atanmış ise, bu sınıf
tan boşalacak veya açılacak ilk noterliğe, nakil 
yolu ile atama talebedenler de dâhil, diğer bü
tün isteklilere tercihan atanır. Açıkta kalan no

ter mesleğe ilk defa atanmış ise, 18 nci mad
dede gösterilen defterde yazılı olanların hepsi
ne tercihan atanır. 

istifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter 
ilân üzerine başvurması halinde ve noter olma 
yeterliğini kaybetmediğini de belgelendirmesi 
şaritiyle, ancak ayrıldığı sınıftaki bir noterliğe 
atanabilir. Şu kadar M, bu kimsenin üçüncü sı
nıf bir noterliğe atanabilmesii 18 nci maddede 
gösterilen deftere kavullı başka bir istekli bu-
lunmaımasma bağlıdır. 

isteklilerin birden cok olması halinde, 27 nci 
maddenin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca tercih 
yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yar
dımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu madde
nin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden 
faydalanamazlar; bu kimseler, istifa yoluyla 
noterlikten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki 
nitelik ve yeterliklere sabibolmadıkça yeniden 
noterliğe atanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

G-öreve başlama, vazgeçme ve istifa etmiş 
sayılma 

Madde 30. — Noter sıfatı, noterliğe atama 
kararının tebellüğü ile kazanılır. Kendi sınıfın
da veya yukarı sınıfta başka bir noterliğe ata
nan veya nakledilen noter, atama yahut nakle
dilme kararını tebellüğ ettiği tarihte yeni noter
lik sıfatını kazanmakla beraber eski noterlik 
sıfatı da sona erer. 

Bir noterliğe atanan veya nakledilenler, ata
ma veya nakledilme kararının tebliğinden itiba
ren bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zo-
runluğundadırlar. Atanan veya nakledilen kim
senin bu süre içinde, haklı bir sebebolmaksızın 
göreve başlamaması veya atanma yahut nakle
dilme isteminden vazgeçme dilekçesinin ,atama 
ve nakil kararının kendisine tebliğinden sonra 
Bakanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına veril
mesi halinde, bu kimse noterlik mesleğinden is
tifa etmiş sayılır, ilgili vazgeçme dilekçesini 
atama veya nakil kararını tebellüğ etmeden Ba
kanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına verirse, 
atama veya nalMl isteğinde bulunmamış sayılır 
ve yeniden ilân yapılmaksızın mevcut istekliler
den biri, o noterliğe nakledilir veya atanır. 
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Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe 
başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin devir ve 
teslim işlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 
işlemeye başlar. 

Atanma veya nakil isteklerinden vazgeçme 
hakkı iki defa kullanılabilir. Vazgeçilen istekler
den birinin atanmaya, diğerinin nakle ilişkin 
olması halinde de aynı hüküm uygulanır. Bu 
durumdaki kimsenin daha sonraki atanma veya 
nakil istekleri nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Dördüncü sınıf noterlikler 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme 

Madde 31. — Açık bulunan üçüncü sınıf 
bir noterliğe noter atanması mümkün olamazsa, 
bu noterlik, dördüncü maddedeki sınıflandırma 
ve ilân hakkındaki hüküm uygulanmaksızın, 
Adalet Bakanlığınca dördüncü sınıfa indirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü sınıf noterliklerin yönetimi 
Madde 32. — Dördüncü sınıf noterlikler, o 

yerin bağlı bulunduğu Adalet Komisyonunun 
inhası üzerine, Adalet Bakanlığınca görevlendi
rilecek kâtip sınıfından bir adalet memuru ta
rafından geçici olarak yönetilir. 

Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı 
adı verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Boşalan noterliğin vekâleten yönetimi 

Madde 33. — Her ne sebeple olursa olsun 
boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir no
terliği, atanan noter göreve başlayıncaya ka
dar o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını ta
mamlamış olan stajiyer, bu durumdaki stajiyer-
ler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu 
durumda stajiyer yoksa noter odasının uygun 
bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki 
stajiyer, bunlardan hiç birisi bulunmadığı tak

dirde o noterliğin başkâtibi, onun da engelli 
bulunduğu hallerde en kıdemli kâtibi vekâleten 
yönetir. 

Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadı
ğı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının Mldirımesi 
üzerine, Adalet Komisyonu tarafından atana
cak yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürü
lür. 

Yukarki fıkralar gereğince noterliği yürü
ten görevliye, kendi aylık veya ücretlinden az 
olmamak üzere, noter odası tarafından tâyin 
olunacak ücret, noterlik gelrinden ödenir. An
cak, bu ücret noterliğin aylık safi gelirinin ya
rısından fazla olamaz. 

Noterliğin aylık safi gelirinden, noterlik ai
datı, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri 
ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderim müf
redatı listesiyle birlikte vekil tarafından Türki
ye Noterler Birliğine gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici bir süre işten ayrılmalarda vekâlet 

Madde 34. — Noterlerin, tutuklanma, işten 
el çektirme ve g-eçici olarak işten çıkarma gibi 
sebeplerden dolayı geçici bir süre işlerinden ay
rılmaları halinde görevleri 33 ncü madde uya
rınca gördürülür. 

Bu takdirde, geçici olarak işten çıkarma ha
li ayrık olmak üzere diğer hallerde, noterlik 
aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin noter veki
line verilen ücretten artan kısmının yansı no-
•iüre verilip, diğer yarısı zimmeti çıktığı takdir
de mahsube dilmek, aksi takdirde notere iade 
olunmak üzere, soruşturma ve kovuşturma ke
sin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonu
lur. Geçici olarak işten çıkarma halinde noter 
aidatı ve vekile verilen ücretten artan noterlik 
safi geliri Türkiye Noterler Birliğine gönderi
lir. 

Geçici yetkili noter yardımcısının birinci fık
rada gösterilen sebeplerle işinden ayrılması ha
linde 32 nci maddedeki usule göre yerine bir 
vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını 
alır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Engel halinde vekalet 
Madde 35. — Hastalık ve izin gibi haklı en

geller sebebiyle işlerinden ayrılan noterlere, 
o noterlikte öncelikle imzaya yetkili kimse ve
kâlet eder. 

imzaya yetkili kimse bulunmaması halinde, 
stajının altı ayını doldurmuş bulunan o noter
likteki stajiyer, bu durumda stajiyer yoksa 
başkâtip veya kıdemli noterlik kâtibi, o noter
likte vekâlet görevinin verilebileceği bir kimse 
bulunmadığı takdirde noter odasının uygun bu
lacağı yukarda anılan nitelikte başka bir staji
yer bu işi görür. 

Bunlardan birisinin bulunmadığı hallerde, 
noterin Cumhuriyet savcılığına başvurması üze
rine bu görev, adalet komisyonunca yeterli bu
lunan bir adalet memuruna, 33 ncü maddenin 
3 ncü fıkrası uyarınca takdir edilecek ücret 
karşılığında gördürülür. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının 1 nci 
fıkrada gösterilen engelleri halinde 34 ncü mad
denin son fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

imza yetkisi 

Madde 36. — Noter, kendisine yardım et
mek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulu
nan sta/jiyerine, başkâtibine veya diğer bir kâ
tibine imza yetkisi verebilir. 

Birden çok kimseye imza yetkisi verilmiş 
olması halinde, bunlardan hangisinin öncelikle 
imzaya yetkili olduğu, yetkili belgelerinde be
lirtilir. 

imza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekil
de verilebileceği yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Noterlerin andiçmesi, teminatı, imza ve mühür 

örnekleri 
Noterlerin andiçmesi 

Madde 37. — İlk defa noterliğe atananlar, 
işe başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye 
hukuk veya münferit sulh mahkemesinde, ken
dilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız ola-

1 • rak yapacaklarına dair vicdan ve namusları üze
rine and içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın 
bir nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir. Di
ğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savdığında,, 
öbürü de noterlikteki dosyasında saklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir, 

Teminat 

Madde 38. — Noterlik mesleğine girenler, 
göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay için
de, noterliğin bir yıllık gayrisâfi gelirinin % 5 i 
nisbetinde teminat verirler. Teminat yalnız pa
ra olabilir. 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminatı, 
noterliğin ilânında gösterilen tahminî gayrisâfi 
gelir üzerinden ödenir. 

Noterler, ilk yılı takibeden yıllarda da bir 
evvelki yıla ait fiilî gayrisâfi gelirlerinin % 1 
ini o yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat ola
rak verirler. 

Teminat parası, sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait bulunan millî bir bankaya 
yatırılır. Bu bankalar yönetmelikte gösterilir. 

Teminat parası noterlerin görevleri dolayı-
siyle sebebolabilecekleri zararlara ve bu yüz
den haklarında verilebilecek para cezasına kar
şılık teşkil eder. Bu paralar başkasına temlik 
ve terhin edilemez. Haciz, 49 ncu madde gere
ğince, devir işlemi sırasında alıkonulacak mik
tardan artakalanı için mümkündür. 

Teminat paralarını süresi içinde yatırmıyan 
veya noksan yatıran notere, Adalet Bakanlığın
ca teminatını tamamlaması için bir ayı geçme
mek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre için
de de teminatını tamamlamıyan noter istifa et
miş sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

İmza ve mühür örnekleri 

Madde 39. — Noterler, göreve başladıkları 
tarihten itibaren 15 gim içinde, noterlik müh
rü ile imzalarının üçer örneğini, bulundukları 
yer valiliğine göndermekle yükümlüdür. 

imza yetkisi verilenlerin imzalarının birer 
örneği de, yetki belgesinin düzenlendiği tarih
ten itibaren 15 gün içinde valiliğe gönderilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınına arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI KISIM 
Noterlik Dairesi 

Dairenin niteliği ve kiralanması 

Madde 40. — Noterlik dairesi, resmî daire 
sayılır, Kira sözleşmesi daire adına noter tara
fından yapılır. 

Noterlik dairesinin her türlü gideri notere 
aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınına arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Evrak ve defterlerin temini ve imhası. 
Madde 41. — Noterliklerde ve Türkiye No

terler Birliği organlarında kullanılan evrak ve 
defterlerle sair büro malzemesinin temini ve 
evrak ve belgelerin imhası, yönetmelikte gös
terilen usullere göre, Devlet daireleri hakkın
daki hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Personel 
Madde 42. — Noterlik dairesi personeli, no

terin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki 
kâtip ve hizmetliden meydana gelir. 

En az iki kâtip bulunan noterliklerde, bun
lardan biri başkâtiplik görevini yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınına arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkâtip 

Madde 43. — Başkâtip noterlik dairesi per
sonelinin şefidir. 

Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter 
ve demirbaş eşyadan noterle birlikte başkâtip 
sorumludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter kâtibi olabilme şartları 
Madde 44. — Noter kâtibi olabilmek için, 

Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara 
sahip bulunmak, ceza veya disiplin karan ile 

meslekten çıkarılmış olmamak, altı aylık aday
lık süresini geçirmek ve yeterliği noter tara
fından onaylanmak şarttır. 

Yeterliği onaylanmıyan aday altı ay daha 
çalıştırılabilir. Yine başarı gösteremezse o no
terlikte çalıştırılamaz. 

'Türkiye Noterler Birliği veya odalar tara
fından açılacak kursları bitirenler, adaylığa 
öncelikle alınırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınına arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ıSözleşme yapma zorunluğu 

Madde 45. — Noterler, adayları en az bir 
yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede 
açıkça yazılmasa bile noterin, adaylık süresinin 
bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yeter
sizliği sebebiyle feshi ihbar hakkı saklıdır. 
Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı 
hüküm uygulanır. 

Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedil
memiş veya adaylık uzatılmamış bulunursa, 
bu sürenin sonundan itibaren sözleşme, kâtip
lik sözleşmesi halinde devam eder. 

Noter kâtibi ve adayı ile yapılacak sözleş
me dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlen
diği tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüsha
sı noter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma 
müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan 
biri noterde, diğeri kâtip veya adayda kalır. 

Odaya gönderilen nüshaya, adayın Devlet 
Memurları Kanunundaki şartlara sahifeolduğu-
nu gösteren belgelerin onaylı birer örneği de 
eklenir. 

Kâtip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci 
fıkra uyarınca kâtiplik sözleşmesi haline geldi
ği veya sözleşmenin her hangi bir sebeple orta
dan kalktığı hususları da, bu durumların orta
ya çıktığı tarihten itibaren 15 gun içinde no
ter tarafından odaya bildirilir. 

Yukarıki fıkralara aykırı hareket eden no
terlere, kusursuz oldukları anlaşüamadığı tak
tirde, ilk defasında en az kınama cezası verilir. 

44 ncü madde hükmüne aykırı hareket eden
ler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygula
nır. 

Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan mes
lekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde 
kâtiplik veya adaylık sözleşmesi, kesinleşme ta-

418 — 



C. Senatosu B : ?1 13 , 1 . 1972 O : 1 

ruhinde kendiliğinden münfesih olur. Kâtip ve 
adayın bu sebeple noterden her hangi bir taz
minat talebetmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hizmetlilerin yapamıyacağı görevler 

Madde 46. — Hizmetliler, kâtip görevinde 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yıllık izin ve mazeret izni 

Madde 47. — Noter tarafından, noterlikte 
en az 1 yıl hizmeti bulunan kâtip ve hizmetlile
re aşağıdaki esaslara göre yıllık izin verilir. 

A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hiz
meti bulunanlara 15 gün, 

B) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dâhil) 
hizmeti bulunanlara 20 gün, 

0) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 
ay. 

Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yer
den başka bir yerde geçirecek olanlara, gidiş 
ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşıla
mak üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi 
zorunludur. 

Birinci fıkradaki bir yıllık hizmet süresinin 
(hesabında kâtiplerin adaylık süresi de nazara 
alınır. 

Haklı bir mazereti bulunmak şartiyle kâ
tip ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş ge
liş dâhil olmak üzere, yılda en çok on gün izin 
verilebilir. Bu şekilde alman izinler toplamı on 
günü aştığı taktirde, aşan miktar yıllık izin
den düşülür. 

Yukarıki fıkralara göre izinli bulundukları 
süre içinde kâtip ve hizmetliler ücretlerini tam 
olarak alırlar. 

Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet 
akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hak
kından vazgeçilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İş mevzuatı hükümlerinin uygulanması 

Madde 48. — Kâtip ve hizmetlilerle noter 
arasındaki hizmet akdinden doğan münasebet
ler, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça 
iş mevzuatına tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Noterlik dairesinin devri 

Madde 49. — Her ne sebeple olursa olsun 
bir noterliğin boşalması halinde, durum, o no
ter veya noterlikçe imzaya yetkili kimse tara
fından derhal Cumhuriyet Savcılığına yazı ile 
bildirilir. Cumhuriyet Savcısı, keyfiyeti Ada
let Bakanlığına, noter odasına ve noter ölmüş
se bilinen mirasçılarına bildirmekle beraber, 
hesap ve işlemlerini en çok iki aylık bir süre 
içinde inceliyerek evrak, defter, belge ve ema
netleri bir tutanakla vekile devreder ve düzen-
liyeceği raporu tutanağın bir örneği ile birlikte 
Adalet Bakanlığına yollar. Noterin bir ilişiği 
çıkmadığı taktirde, teminat parası Adalet Ba
kanlığınca notere veya mirasçılarına iade ettiri
lir. ilişiği çıktığı takdirde bunu karşılıyabile-
cek miktar alıkonularak, kanunen yetkili ma
kamların incelemesi sonucuna göre işlem yapı
lır. 

Noter dairesindeki notere ait eşya, Cumhu-
rniyet Savcısı ve noter veya hazır bulunan mi
rasçıları tarafından tesbit olunarak, noter oda
sı tarafından takdir edilecek ücret karşılığında 
yeni noter görevine başlayıncaya kadar, vekil 
tarafından kullanılmaya devam olunur. 

Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve ema
netlerin vekile devri hakkındaki hükümleri, 
noterlik dairesinin, noterden notere, vekilden 
notere ve vekilden diğer bir vekile devri halle
rinde de uygulanır. 

Noter dairesinde mevcut notere ait eşya ve 
tesislerin, yeni notere devri halinde, ödenecek 
miktar üzerinde taraflar anlasamamışsa, bu 
miktar oda tarafından tesbit edilir. 

Noterliğin devir işinde hazır bulunan Cum
huriyet Savcısı ile bu işte kendisine yardım et
mek üzere görevlendirdiği adalet memurlarına, 
Harçlar Kanununa göre tesbit edilen yol taz
minatı Türkiye Noterler Birliği tarafından öde-
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nir. Şu kadar ki, devir işinin süresi ne olursa 
olsun beş günden fazlası için yol tazminatı ve
rilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınma arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Noterlerin yükümlülük ve hakları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Noterlerin yükümlülükleri 

Noterlik görevi ile birleşmiyen ve noterle
rin yapmaktan yasaklı oldukları işler : 

Madde 50. — Hiçbir hizmet ve g'örev noter
likle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği iş
lerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üye
likleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu 
ayrıktır. 

Noterler siyasi partilere üye olamazlar. 
Noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, 
kefil olmak, kendilerine ait ücretlerden her 
hangi bir şekilde indirim yapmak, aracı kul
lanmak, reklâm ve rekabet niteliğinde bir ey
lemde bulunmak ve her ne suretle olursa olsun 
noterlik ücreti hususunda kendi aralarında 
sözlü veya yazılı anlaşma yapmaktan yasaklı
dırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınma arz ediyor 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noterlerin çalışma saatleri 

Madde 51. — Noterlik dairesinde günlük ça
lışma, o yerdeki diğer resmî dairelerle birlikte 
ıbaşlar. Noter odaları, odada üye bulunan noter
liklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın 
her yılki olağan genel kurul toplantısında, bir 
yıl süre ile uygulanmak üzere tesbit eder ve 
Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına 
.bildirir. Şu kadar ki, noterlik dairesinde iş ka
bulü süresi o yerdeki diğer resmî dairelerden 
en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, gün
lük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. 
52 nci madde hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınma arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Noterlerin tatilde iş yapmak yasaklığı ve 
ayrık haller 

Madde 52. — Noterler tatil günlerinde ve iş 
günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname 
tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umu
lan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve 
saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta göste
rilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden 
sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunlu
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil-
mi§tir. 

Emredici hükümlere uyma zorunluğu 
Madde 53. — Noterler, kanunların emredici 

hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamaz
lar. 

Bu hüküm, imza onaylaması yapılan işlem
lerin münderecatı hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Meslek sırrı 
Madde 54. — Noter ve noterlik kâtipleri, gö

revleri dolayısiyle öğrendikleri sırları, kanunla
rın emrettiği haller dışında açıkhyamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Evrak ve defterlerin gizliliği 

Madde 55. — Noterlik evrak ve defterleri 
mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcı
lıklarınca veya resmî daireler tarafından, konu
su da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruştur
maya yetkili kılman kimselerce incelenebilir. 

Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışın? 
çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hâkimi
nin karariyle mümkündür. 

Mahkeme ve ya sorgu hâkimi evrakın dâva 
sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, 
bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslma 
uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saklan
mak üzere notere verilir. 

Noterin bulunduğu yerde inceleme imkânı 
bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere 
gönderilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer 
hukuk hâkimliğinin onaylıyacağı örnek, aynı şe
kilde saklanır. 
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Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhu
riyet savcılarının istivecekleri örnekler noterlik 
ücretine tabi değildir. Diğer resmî mercilere ve
rilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edealer... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yaş tahdidi 

Madde 56. — Noterler 65 yaşım tamamladık
larında, yaş tahdidine tabi tutulurlar. Yaşın he
sabında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
•KaJtununun hükümleri kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
izin ve hastalık 
Noterlerin izni 

Madde 57. — Noterlerin yıllık izin süresi, 
hizmeti altı aydan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 
rolanlar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için 
de 40 gündür. Bu sürelere, giriş ve dönüş süre
leri dâhildir. Yıllık izin Adalet Bakanlığı tara
fından verilir, 

Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada veri
lebilir. Bu takdirde cncaki yıllara ait kullanıl
mamış izin hakları düşer. 

Haklı bir enşreli bulunmak şartiyle noterlere, 
^noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısı ta
rafından, gidiş geliş dâhil olmak ve 10 günü geç
memek üzere, mazeret izni verilebilir. Bu şekilde 
alman izinler toplamı 20 günü aştığı takdirde 
aşan miktar yıllık izmden düşülür. 

Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliği organ
larında çalışmak, yahut Türkiye Noterler Birli
ği veya Adalet Bakanlığınca verilen görevler 
dolayısiyle işinin başından ayrılmak zorunluğun-
da kalan noter, Cumhuriyet savcısına haber ver
mek şartı ile işin gerekli kıldığı süre için izinli 
sayılır. Bu izinler hiçbir suretle yıllık izmden 
indirilemez. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar hükmüne göre 
verilen izinler derhal Adalet Bakanlığına bil
dirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

tein süresinin geçirilmesi 

Madde 58. — Haklı bir engeli olmaksızın, iz
nini 15 gün geçirenler istifa etmiş sayılırlar, iz
nini bu süreden az geçirmiş veya görevinden 
izinsiz olarak ayrılmış olanlar hakkında disiplin 
cezası uygulanır. Şu kadar ki, bu sebeple ilk 
defasında en çok kınama cezası verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Noterlerin hastalıkları halinde yapılacak işlem 

Madde 59. — Hasta noterler Cumhuriyet sav
cılığı kanalı ile Hükümet tabiplerinden veya 
Devlet hastanesi doktorlarından alacakları ra
por üzerine, hizmet sürelerine göre aşağıdaki 
esaslar dâhilinde izinli sayılırlar : 

1. Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti 
olanlar üç aya kadar, 

2. Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) 
hizmeti olanlar altı aya kadar, 

3. On yıldan daha çok hizmeti olanlara bir 
yıla kadar izin verilir. 

Bu süreler sonunda hastalıklarının devam 
ettiği, resmî sağlık kurullarının raporu ile bel
gelendirilen noterlerin izinleri, iki katı kadar 
daha uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyi-
leşemiyen noterlerin görevlerine Adalet Bakan
lığınca son verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Noterlerin görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel olarak 

Noterlerin genel olarak yapacakları isler 

Madde 60. — Noterlerin görevleri : 
1. Yapılması kanunla başka bir makam, 

merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi huku
kî işlemleri düzenlemek, 

2. Kanunlarda resmî olarak yapılmaları em
redilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hu
kukî işlemleri bu kanun hükümlerine göre yap
mak, 

3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yap
mak, 
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4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp 
getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya 
her hangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 

5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan iş
lemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden 
veya getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp ver
mek, 

6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir 
yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 

7. Protesto, ihbarname ve ihtarname gön
dermek, 

8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil 
etmek, 

9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işle
ri yapmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
özel olarak 
Tesbit işleri 

Madde 61. — Noterler bir şeyin veya bir ye-
rir. hal ve şeklini, kıymetini, ilgili şahısların kim
lik ve ifadelerini tesbit ederler ve davet edildik
lerinde piyango ve özel kuruluşların kur'a, se
çim ve toplantılarında hazır bulunarak durumu 
belgelendirirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Emanet işleri 

Madde 62. — Noterler, saklanmak veya bir 
şahsa verilmek üzere getirilen emanetleri, aşağı
daki hükümlere göre muhafaza ederler. 

Tutanağın bir örneğini emaneti veren alır; 
bir örneği de emanet kimin için yatırılmışsa ona 
tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Emanetin saklanması 

Madde 63. — Emanetler, noter tarafından 
uygun şekilde saklanır. 

İlgili isterse, emanet bir muhafazaya konu
lup, kendisi ile noter tarafından mühürlenerek 
millî bir bankada, banka bulunmayan yerlerde 
demir kasa veya sağlam bir dolapta saklanır. 

j BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Emanetin para olması 
Madde 64. — Emanet para olduğu takdirde, 

noter bu parayı en geç ertesi gün bankadaki no
terlik emanet cari hesabına hak sahibinin adı, 
soyadı, ve adresini de göstermek suretiyle yatı
rır. 

Emanet paranın tahsil ve ödenmesinde mak
buz kullanılır. Tahsilat makbuzu iki., ödeme mak
buzu bir nüsha olarak düzenlenir. Tahsilat mak-

I buzunun ilk nüshası emaneti yatırana verilir. 
Para hak sahibine, noterlikçe verilecek çek 

karşılığında bankaca ödenir. 
Noter, emanet paraya ait giderler ödendikçe, 

bankaya ihbarda bulunur. Bu halde zamanaşı
mı kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Emanetlerin zamanında alınmaması veya gider-

I lerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem 
Madde 65. — Emanetin, saklanma süresinin 

i sonunu takibeden bir yıl içinde alınmaması ve-
| ya hare ve giderlerin ödenmesini tevdi edene, 

ona tebligat mümkün değilse kanuni haleflerine, 
j yahut varsa emanet lehine yatırılmış olan kim

seye tebliğ eder. 
Tebliğden itibaren bir ay içinde ilgili notar-

başvurarak hare ve giderleri vermediği takdir
de, noter, emaneti belediye müzayede yerinde, 
belediye veya müzayede yeri yoksa elverişli bir 
yerde satarak durumu bir tutanakla tesbit eder. 
Satış tutarından, emanet sebebiyle o güne kadar 
işliyen noterlik giderleri ile satış giderleri tu-

j tarlan alıkonulduktan sonra kab.m Mnkaya ya-
tırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

j mistir. 
Emanetin Hazineye intikali 

Madde 66. — Emanet, değersiz veya satış 
masrafını korumıyacak ise, 65 nci maddenin bi
rinci fıkrası uyarınca yapılan tebliğin semere
siz kalması halinde Hazineye devredilir. 

Noterler tarafından emanet olarak veya 65 
nci maddenin son fıkrası hükmünün uygulanma
sı sonunda bankaya yatırılan para zamanaşımı-

I nın dolmasından sonra Hazineye aktarılır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
iri istir. 

Emanetlerde hak sahihi 

Madde 67. — Emanetlerin tutanakta yazıb 
'şartlar dışında bir kimseye verilebilmesi, taraf
ların muvafakatine veya mahkeme kararma bağ
lıdır. 

BAŞKAN — "Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul •eâenîer... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

Defter onaylamak 

Madde 68. — Noterler Türk Ticaret Kanunu 
ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması 
•gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onay
larlar. 

Yukarıki fıkrada anılan defterlerin onaylan
masından sonra noter, onayladığı defterin nevi
ni, aidolduğu yılı, sayfa sayısını, sözü geçen ka
nunların emrettiği şekilde mercilerine, tek tek 
veya liste halinde taahhütlü mektupla bildirir. 

Bunun için noter, ücret tarifesinde gösterilen 
yazı ücretini ve kanunun tek tek bildirmeyi zo-
irunlıı kıldığı hallerde ayrıca posta giderini de 
ilgilisinden alır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili 
işler 

Madde 69. — Noterler açık veya kapalı ola
rak verilen vasiyetnameleri saklarlar ve buna 
dair bir tutanak düzenlerler. Gerek bu suretle 
saklanan vasiyetnameleri, gerek noterler tara 
fmdan düzenlenen sair ölüme bağlı tasarrufla
rı yapanların ölümü halinde bilgi verilmesi için, 
durumu bunların kayıtlı oldukları nüfus daire
lerine yazı ile bildirirler. 

Noterler, nüfus idaresi tarafından ölümün 
ihbarı veya resmî bir belge ile isbatı halinde, 
;yetkili sulh hâkimine verilmek üzere, dairelerin
de saklı bulunan vasiyetnamelerin ve noterlikçe 
düzenlenmiş ölüme bağlı tasarruf senetlerinin 
onaylı örneklerini Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
ederler. 

Birinci fıkra uyarınca nüfus dairelerine ya
zılacak yazı için ücret tarifesinde gösterilen ya
zı ücreti ile posta gideri ilgilisinden alınır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tebligat işleri 

Madde 70. — Tebliği istenen her nevi kâğıt, 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre muhatabına 
tebliğ olunur. Tebliğ tutanağı dairedeki nüsha
ya bağlanır. Tebliğin yapıldığı veya yapılama
dığı ilgilisine verilecek nüshasına yazılıp onay
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi 

Madde 71. — Noterler, her aym en geç onu
na kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine gelen 
ve çıkan işlerin niteliğini ve sayısını ve bunlar
dan aldıkları ücret, hare, vergi ve diğer resim
lerin miktarını ve giderlerini gösterir bir cetvel 
düzenliyerek, Türkiye Noterler Birliğine gönde
rirler. 

Notere vekâlet halinde vekil, birinci fıkrada 
gösterilen hususlardan başka, kendisine ödenen 
ücret tutarı ile 34 ncü madde gereğince noter
lik gelirinden alıkoyduğu ve notere ödediği kı
sımları ve alıkonulan parayı yatırdığı banka
nın isim ve hesap numarasını da cetvelde göste
rir. 

Noterler ayrıca her yılın Mart ayı sonuna ka
dar, geçen yıla ait gelir, gider ve teminat tuta
rını gösteren bir cetvel düzenliyerek, Adalet 
Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine gön
derirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Noterlik işlemlerinin şekli 

BÎRÎNCÎ BÖLtJM 
Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli genel 

hükümler 
Hukukî işlemler ve ilgilileri 

Madde 72. — Noterler, ilgililerin istemi üze
rine, hukukî işlemleri belgelendirirler. Belge
lendirme, bu kısım hükümleri ile diğer kanun
lar ve yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır. 
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İlgili belgelendirme isteminde bulunan kişi
dir. 

Noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, adres 
ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tamamen öğ
renmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlgilinin sağır, kör veya dilsiz olması 
Madde 73. — Noter, ilgilinin sağır veya kör 

yahut dilsiz olduğunu anlarsa, işlem iki tanılk 
huzurunda yapılır. 

İlgilinin dilsiz ve yazı ile anlaşması imkân
sız olması halinde, andlı tercüman bulunduru
lur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlgilinin Türkçe bilmemesi 

Madde 74. — İlgili, Türkçe bilmezse andlı 
bir tercüman da bulundurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İmza yerine işaret, mühür veya parmak izi kul
lanılması 

Madde 75. — İlgililerle tanık, tercüman ve 
bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine ge
çen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, var
sa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da 
yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve 
hangi parmağın bastırıldığı yazılır. 

Bir noterlik işleminde imza atlmış veya im
za yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağ
men, ilgilisi ister veya noter, işlemin niteliği, im
zayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu 
ve kimliği bakımımdan gerekli görürse, yukarı-
(ki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, ter
cüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. 
Mühür kullanılması halinde parmağın da bastı
rılması zorunludur. 

Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter 
tarafımdan Hukuk Yargılama Usulü Kanunu 
uyarınca yaptırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yasaklık 

Madde 76. — Noter, tanık, tercüman ve bilir
kişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine ka
tılamazlar:, 

1. Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili 
onun vekili olarak hareket ediyorsa, 

2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa 
bile ilgililerden birinin karı veya kocası, ise, 

3. İlgililerden biri ile aralarında sihri dahi 
olsa usul veya füru veya kan hısımlığında 
üçüncü, sihri hısımlıkta ikinci derecede (bu de
receler dâhil) civar hısımlığı veyahut evlâd edin
me ilişkisi varsa, 

4. İlgililerden biri noterin kâtip veya hiz
metlisi ise, 

5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dör
düncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir şah
sın vekili olarak hareket ediyorsa, 

6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya ara
larında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı 
ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasar
rufu kapsıyorsa, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noterlik işlemini hukuk hâkiminin yapması 
Madde 77. — Yukarıki madde uyarınca no

terin yapamadığı noterlik işlemi o yerde başka 
bir noter yoksa bu kanun hükümlerine göre As
liye Hukuk Hâkimi, o yerde Asliye Hukuk Hâ
kimliği mevcut değilse Sulh Hukuk Hâkimi ta
rafından yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri 
Madde 78. — Aşağıdaki kimseler tanık ola

mazlar : . 

1. Reşit olmıyanlar, 
2. Mahcurlar, 
3. Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre 

andlı tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmı
yanlar, 

4. Noterin kâtip ve hizmetlileri. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Başkaları adına işlem yaptıracaklardan arana
cak belge 

Madde 79. — Vekil, veli, vasi, kayyım, mü
messil ve mirasçı sıfatiyle veya şirket ve der
nek gibi tüzel kişiler adlarına noterlik işlemi 
yaptırma'k istiyenler, sıfat ve yetkilerini ve iş
lemi yapmıya izinli olduklarını bildirir belge 
göstermekle yükümlüdürler. 

Belgenin gösterildiği iş kâğıdına yazılmakla 
beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden 
hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu 
gösteren, birer örneği harçsız ve vergisiz olarak 
gerek ilgilisine verilecek ve gerelkse dairede sak
lanacak asıl ve örneklerine bağlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fotoğraf yapıştırılması 

Madde 80. — İlgilinin fotoğrafının yapıştırıl
ması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gös
terilir. 

Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında ka
lan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kim
liği bakımından gerekli görür veya ilgili ister
se, o işleme ait kâğıtlara da ilgilinin fotoğrafını 
yapıştırabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, 
iptal ve düzeltme 

Madde 81. — Noterlik işlemlerinde, ilgilinin 
imzasını ve noterin onayını taşımıyan çıkıntı
lar geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapı
lamaz. 

Tamamlanmasından sonra bir noterlik işle
minin değiştirilmesi veya fesih ve iptali veya
hut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek 
şartiyle düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı 
şekilde yeni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin ta
lih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan 
evvelki işleme ait kâğıda yazılır. 

Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlik
te yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kâğı
dın bir nüshasını, gerekli açıklama yapılarak 
Ok işleme ait kâğıda bağlanması için o işlemi 
yapan noterliğe gönderir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noterlik işlemlerinin hükümleri 

Madde 82. — Bu kanun hükümlerine göre 
belgelendirilen işlemler resmî sayılır. 

Noterler tarafından bu kısmın ikinci bölü
münün hükümlerine göre düzenlenmiş olan hu
kukî işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar ge
çerlidir. 

Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine gö
re noter tarafından yapılan imza onaylanması, 
onaylanan imzanın ilgiliye aidoluşunu belgelen
dirme niteliğinde bulunup, hukukî işlemlerin 
içindekileri kapsamaz. Bu işlemlerde imza ve 
tarih, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında ka
lan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya ka
dar geçerlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevin daire dışında yapılması 

Madde 83. — Noterler, noterlik işlemlerini 
dairelerinde yaparlar. Şu kadar ki, işlemin dai
rede yapılması gecikmeye sebeholur veya baş
ka bir zorluk arz ederse, sebebi iş kâğıtlarında 
gösterilmek suretiyle daire dışında da işlem ya
pılabilir. 

Aynı yetkiyi, işlemin yapıldığı tarihte önce
likle imzaıya yetkili bulunan kimse de taşır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Düzeltme 

Şekil 
Madde 84. — Hukukî işlemlerin noter tara

fından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde ya
pılır. 

Bu tutanağın : 
1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismi

ni, 
2. İşlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam 

ve yazı ile), 
3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bi

lirkişinin kimlik ve adreslerini, 
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- 4. İlgilinin hakikî arzusu hakkındaki beya
nını, 

5. işleme katılanların imzalarını ve noterin 
imza ve mührünü, 

Taşıması gereklidir. 
Bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslı no

terlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tutanakta bulunacak diğer kayıtlar 

Madde 85. — Tutanak, noterin ilgiliyi tanı
yıp tanımadığını, tanımıyorsa ilgilinin kişiliği 
hakkında ne yoldan kanı sahibi olduğunu gös
terir kayıtları taşır. Noter böyle bir kanıya ula
şamaz ve işlemin yapılması da istenirse, keyfi
yet ve kimliğin tesbiti için getirilen ispat vası
tası tutanağa yazılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tutanağın okunması 

Madde 86. — Tutanağa, ilgilinin gerçek iste
ği hakkındaki beyanı yazıldıktan sonra oku
ması için kendisine verilir. 

İlgili tutanağı okur, içindekiler isteğine uy
gun ise, bu husus da yazıldıktan sonra altını 
imzalar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İgiliriin okuma ve yazma imkânına sahibolmaması 

Madde 87. — İlgili okuma ve yazma imkânı
na sahip değilse, hazır bulundurulacak iki ta
nık huzurunda maksadını notere beyan eder. 
Noter, bu beyanı yazdıktan sonra tutanak oku
nur. Ancak, işlemin tanık huzurunda yapılma
sını emreden diğer kanunların hükümleri sak
lıdır. 

İlgili ve tanıklar, beyanın aynen yazıldığını 
ifade ettikten ve bu husus tutanağa geçirildik
ten sonra altını imza ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tutanağa eklenecek belgelerin hükmü 
Madde 88. — İlgili, beyanında bir belgeye 

dayanır ve bu, tutanağa bağlanırsa,, o belge tu
tanağın ayrılmaz bir parçası sayılır. Şu kadar ki, 
48 ncü maddenin son fıkrası gereğince tuta
nak örneğinin ilgililere verilmesi sırasında, bu 
belgenin de örneğinin çıkartılması ilgilinin is
teğine bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

Madde 89. — Niteliği bakımından tapuda iş
lem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâ
letnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafa
za kaydı ile satış, gayrimenkul satış va'di, vakıf 
senedi, evlenme mukavelesi, evlât edinme ve ta
nıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer ka
nunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hü
kümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Onaylama 
Şekil 

Madde 90. — Hukukî işlemlerin altındaki 
imzanın onaylanması imzayı atan şahsa aidol-
duğıınun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde ya
pılır. 

İmzası onaylanan iş kâğıdının aslı ilgilisine 
verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır. 
Bu örnek harca tabi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Onaylama şartları 

Madde 91. — Onaylama, imzanın noter hu
zurunda atılması veya kendisine aidolduğunun 
ilgili tarafından kabulü ile kabildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Onaylama şerhinin ihtiva edeceği hususlar 
Madde 92. — Onaylama şerhinin : 
1. İşlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve 

yazı ile), 
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2. İlgilinin kimliğini ve adresini, 
3. Noter, ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hak

kında gösterilen ispat belgesini, 
4. imza huzurda atılmışsa bu hususu, imza 

dışında atılıp da huzurda ilgili, imzanın ken
disine aidolduğunu kabul etmişse bu husustaki 
beyanı, 

5. İşleme katılanların imzalarını ve noterin 
imza ve mührünü, 

Taşıması gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Mühür, tarih, parmak izi ve işaretin onaylanması 
Madde 93. — Bu bölümdeki hükümler mühür, ta
rih, parmak izi veya imza yerine geçen el işa
retinin noter tarafından onaylanmasında da kı-
yasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Örnek verme 

Kimlere örnek verilebileceği 

Madde 94. — Noterler tarafından yapılan 
işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanu
ni mümessil veya vekillerine yahut da mirasçı
larına verilir. 

Bu örnek, masrafı verilmek suretiyle o yer
deki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlik
ten de getirtilebilir. 

Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine 
göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya bu 
konuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten onay
lı vekâletnameyi taşıyan vekilinden başkasına, 
vasiyetnamelerin örneği verilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hâkimin izni ile örnek verilmesi 

Madde 95. — Yükardaki maddede sayılan
lardan başkasına örnek verilmesi, noterliğin 
bağlı bulunduğu asliye hukuk veya münferit 
sulh hâkiminin iznine bağlıdır. 

Birinci fıkraya göre verilecek örneklerin, 
konsolosluklarda düzenlenen evraka aidolması 
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halinde izin, örneği talebeden şahsın Türkiye'
deki son ikâmetg'âhı mahkemesince, son ika
metgâhı tesbit edilemiyen hallerde ise Anka
ra Asliye Huikuk Mahkemesince verilir 

Bu izin hiçbir hare ve vergiye tabi değildir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Belirli bir kısmın örneğini vermek 

Madde 96. — İlgili, getirdiği her çeşit kâ
ğıdın tamamının veya bir kısmının örneğinin çı
karılmasını istediği takdirde, noter aslındaki 
şekli korumak şartı ile tamamını veya istenilen 
kısmı aynen yazar ve iş sahibine istediği ka
dar örnek verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

örneğin dairede saklanması 

Madde 97. — Çıkarılan örneklerden biri il
giliye imza ettirilerek noter dairesinde sakla
nır. 

İlgilisine verilecek örneklere, bir örneğin 
dairede saklandığı yazılmakla beraber, gerive-
rülen aslına da bu yolda ayrıca şerh verilerek 
mühürlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarma 

Madde 98. — örnek, fotokopi veya benzeri 
usullerle de çıkarılabilir. Aslında bir bozukluk 
varsa, tasdik şerhinde açıklama yapılır. 

BAŞKAM — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yabancı dildeki kâğıdın örneği 

Madde 99. — örneği verilmesi istenen kâğıt 
yabancı dilde yazılmışsa, evvelâ tercüme edi
lir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çı
karılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu 
yolda şerh verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer işlemler 

Bölümün kapsamı 

Madde 100. — ÎMnci, üçüncü, dördüncü bö
lüm hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri, 
bu bölüm hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tutanak 

Madde 101. — Noter tarafından düzenlene
cek tutanak: 

1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi 
(rakam ve yazı ile), 

2. İlgilinin kimliği ve adresini, 
3. İlgili noter tarafından tanınmıyorsa, 

kimliği hakkında getirilen ispat belgesini, 
4. Tutanağın konusunu, 
5. İlglilindn, varsa tercüman, bilirkişi ve ta

nıkların imzalariyle noiterin imza ve mührünü, 
Kapsar. 
Şu kadar ki emanet tutanağında ve emaneti 

alma ve verme şartları da gösterilir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tutanak şeklinde yapılacak işlemler 
Madde 102. — Bu kanunun 61 ve 62 nci mad

delerinde yazılan işlemler tutanak şeklinde 
yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çevirme işlemi 

Madde 103. — Bir dilden diğer dile veya bir 
yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, no
ter tarafından metnin altına bir şerh verilir. 

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullan
mışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva 
etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazı
lıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çevirmenin başka yerde yaptırılması 
Madde 104. — İlgilinin bulunduğu yerde no

terlikçe çevirme yaptmlamaz, o noterlik ara-
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cılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yap
tırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ticari protesto 

Madde 105. — Kabul etmeme ve ödememe 
protestosu Türk Ticaret Kanununda yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İhtarname ve ihbarname 

Madde 106. — Her türlü hukukî işlemlere ait 
ihtarname ve ihbarname : 

1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve 
soyadları ile açık adresini, 

2. İhtar ve ihbar konusunu, 
3. İstemde bulunanın imzası, 
4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mührü

nü ve tarihi (yazı ve rakam ile), 
Kapsar. 
İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafın

dan yazılıp tebliğ için notere getirilebileceği 
gibi, notere de yazdırılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Defter onaylaması 

Madde 107. — Noterler, defter onaylanması
nı özel kanununda gösterilen şekilde yaparlar. 

Özel kanununda hüküm bulunmıyan haller
de defter onaylaması, defterin baş ve son say
fasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak 
ve her sayfası numaralanıp mühürlenmek süra
tiyle yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 108. — Kanunen tescili gereken iş
lemler, sicil defterine, sıra numarası altında, iş
lemin tarih ve numarası, ilgililerin ad ve soyad
ları ve işlemin niteliği yazılmak suretiyle tescil 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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ONUNCU KISIM 
Belirli noterliklerde yaptırılması gereken 

işlemler 
Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilânı 

Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yar
gı çevresi içinde birden çok noterlik bulunma
sı veya bir belediye hudutları içinde birden çok 
asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması 
halinde, harca tabi değeri bir milyon lira ve 
daha fazla olan noterlik işlemleri, aşağıdaki 
maddeler hükümlerine göre bir takvim yılı 
için görevlendirilecek noterliklerde yapılır. 

Adalet Bakanlığı, yukarıki fıkrada gösteri
len yerlerde, görevlendirilecek noterlikleri, en 
geç bir evvelki takvim yılının Kasım ayı için
de, Türkiye Noterler Birliğinin ve gerekli gör
düğü diğer kuruluşların düşüncelerini almak 
suretiyle tesbit eder. Bakanlığın bildirmesi üze
rine keyfiyet Türkiye Noterler Birliğince Res
mî Gazete ile Ticaret Sicili Gazetesinde ve An
kara, İstan'bul, İzmir ile mahallinde yayınlanan 
birer günlük gazetede en geç 15 Aralık tarihin
de ilân edilir. 

Görevlendirilecek noterliklerin sayısı, o ye
rin nüfusu ve iş yoğunluğu ile ulaştırma duru
mu göz önünde tutularak tesbit olunur. Aynı 
mahkemenin yargı çevresi içindeki bütün no
terliklerin sonu alınmadıkça bir noterlik üst 
üste görevlendirilemez. 

Görevlendirilecek noterliklerin isimleri, en 
geç 31 Aralık tarihinde aynı yargı çevresi için
deki diğer noterlik dairelerinin giriş kısmına 
göze çarpacak şekilde asılacak bir levhada gös
terilir. 

Birinci fıkrada gösterilen işleri, görevlen
dirilen noterliklerden başka bir noterlik ya
pamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Notelik ortak cari hesabı 

Madde 110. — 109 ncu maddede yazılı no
terlik işlemlerinin yapılmasından elde edile
cek her çeşit ücret ve noter hissesi tutarı, işlemi 
yapan görevli noterlikçe, millî bir bankada aç
tırılan (Noterlikler ortak cari hesabı) na en 
geç işlemin yapıldığı günü takibeden üç iş günü 
içinde yaptırılır. Gerevli noterliklerin ilk mas

raflarına karşılık olarak, bütün noterlerce eşit 
miktarda ödenecek avans da, açılmasını izliyen 
15 gün içinde aynı hesaba yatırılır. Noterlik
ler ortak cari hesabı, yıl başından önce, o yer
deki noterliklerin bağlı bulunduğu oda yöne
tim kurulunca açtırılır ve aynı kurul tarafın
dan tesbit edilecek avans miktarı ile birlikte 
Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birli
ğine bildirilir. 

Görevli noterin, bu görevin yerine getiril
mesi sebebiyle yaptığı ve yapacağı bütün mas
rafları karşılamak üzere, ortak hesapta topla
nan gelirden gerekli miktar kendisine ödenir. 
Ödenecek bu miktar, ödemenin zamanı ve şekli 
oda genel kurulunun yıllık olağan toplantısın
da tesbit olunur. Şu kadar ki, bu masrailar öde
me tarihinde toplanmış olan ortak gelirin yüz
de onibeşini geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelirin dağıtımı 

Madde 111. — Yukardaki madde uyarınca 
yapılacak ödemelerden sonra, ortak cari hesap
ta kalan miktardan birinci fıkrada gösterilen 
avans tutarı ayrıldıktan sonra gerisi, her üç ay
da bir ilgili noterlere veya bu kanuna göre gö
revlendirilmiş noter vdkili varsa, vekile eşit mik
tarda ödenir, ödemenin şekli, oda genel kuru
lunun yıllık olağan toplantısında tesbit edilir. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen üç aylık sü
re dolmadan evvel, her hangi bir sebeple no
terlik meslekinden ayrılan veya başka bir no
terliğe naklen atanan noterin hissesi, sürenin 
sonu beklenilmemizin kendisine veya mirasçıla
rına derhal ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ONBİRİNCİ KISIM 
Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve 

resimlerin tahsil şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Noterlerin alacakları ücretler 

Ücret tarifesi 

Madde 112. — Noterlerin yaptıkları işlem
lere ait hare üzerinden hesaplanacak ücretleri 
ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenme-
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sinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer 
dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, kar
şılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve ka
nunlarında hare, vergi ve resimlerden bağışık 
olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasın
dan ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair 
işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle 
imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin mik
tarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alın
dıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından dü
zenlenecek bir tarife ile tesbit olunur. 

Noterlik işleminin başka bir noter aracılığı 
ile yapıldığı hallerde, aracı notere ödenecek üc
retler de tarifede gösterilir. 

Tanıklıik ve onaylama şerhlerinden yazı üc
reti alınmaz. 

Tarifede gerekli görülecek değişiklikler 
dört yılda bir yapılır. Yeni tarife yürürlüğe gi
rinceye kadar eski tarife uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayfa hesaibı 

Madde 113. — Ücretlerin alınmasında sayfa 
hesabı Harçlar Kanunundaki esaslara göre ya
pılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Giderin avans olarak alınması 

Madde 114. — Noterlik işleminin gerektir
diği gider ilgilisinden avans olarak alınır, ta
hakkuk edecek miktara mahsubedilir. İşlemin 
derhal bitirilmesi mümkün olmıyan hallerde, 
alman avansa karşılık, ilgilisine pulsuz bir mak
buz verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kesin giderlerin alınması 

Madde 115, — Kesin giderin dökümü, işleme 
ait kağıtların dairede kalan asıl ve örnekleri ile 
ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dai
rede kalmışsa verilen örneklerden birine yazı
lır ve Maliye Bakanlığınca bastırılacak seri nu

maralı özel makbuzdan üç nüsha düzenlenir. Gi
der dökümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gös
terilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen il
gilisine verilir; ikinci nüshası dairede saklanır; 
üçüncü nüshası ise hare, vergi ve resimlerin ilgili 
daireye yatırılmasında verilmek üzere noterlik 
dairesinde alıkonulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Giderin paylaştırılma şekli 
Madde 116. — Aksine bir kanun hükmü ve

ya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunma
dığı takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer 
arasında eşit olarak paylaştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fazla alman ücretler 
Madde 117. — Noter tarafından fazla ücret-

almdığı, harçlara ait zamanaşımı süresi içinde 
anlaşılırsa, beher şahıstan fazla alman on lira
yı aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından il
gilisine iade ettirilir ve Bakanlık, ödeme için 
notere yapılacak tebligattan birliğe bilgi ve
rir. Masrafı noter tarafından verilmek suretiy
le yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay için
de parasını almaz veya fazla alınmış olan üc
retten beher şahsa düşen kısmı on lira veya daha 
az olursa, Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. 
Para gönderilmediği takdirde Birlik bu hususta
ki kararını İcra ve İflâs Kanununun ilâmların ic
rası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine ge
tirir. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin uygulan
ması, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel 
değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hare, vergi ve resimlerin tahsil şekli 

Makbuz karşılığında tahsil ve noter hissesi 

Madde 118. — Noterliklerde yapılan işlem
ler ve düzenlenen kâğıtlar dolayısiyle özel ka
nunları uj^arınca ödenmesi gereken vergi, hare 
ve resimler makbuz karşılığında tahsil olunur. 
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Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, 
resim ve hare tutarları üzerinden yüzde üç ora
nında noter hissesi alırlar. 

Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidat
larının ödenmesine ilişkin hükümler dairesinde 
yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hare, vergi ve resim bedellerinin yatırılması 
Madde 119. — Noterler, 118 nci madde uya

rınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşa
ğıda yazılı süreler içinde vergi dairesine ve be
lediyeye bir beyanname ile bildirmek ve aynı 
süre içinde yatırmakla yükümlüdürler. 

Beyannameler her ayın 1 ile 15 nci ve 16 ile 
sonuncu günleıine ait iki devre için hazırlanır 
ve her ayın 15 nci ve son gününü takibeden 7 
iş günü içinde ilgili dairelere verilir. 

Vergi, resim ve harçlar için ayrı ayrı ikişer 
nüsha olarak düzenlenecek bu beyannameler
de, aidolduğu dönemlere ilişkin bütün işlem
lerin müfredatı ile yevmiye numaralarının gös
terilmesi ve 118 nci maddeye göre düzenlenen 
makbuzların birer örneğinin bu beyannamele
re eklenmesi zorunludur. 

Birden fazla daireye beyanname verilmesi 
gereken hallerde makbuzun asıl nüshası vergi 
dairesine, onanmış örneği ilgili diğer dairelere 
verilecek beyannamelere eklenir. 

Noter, yatırmakla yükümlü olduğu parayı, 
ikinci fıkradaki süreler içinde posta veya ban
ka havalesi ile ilgili daireye gönderebilir. Bu 
halde, havale makbuzu da beyanname nüshala
rı ile birlikte ilgili daireye ibraz edilir. 

Noterlerin ilgili dairelere vereceği iki nüs
ha beyannameden bir nüshası ve eki makbuz 
nüshaları o dairede kalır. Diğer nüshaya (Kap
sadığı paranın posta veya banka havalesi ile 
gönderildiğine dair makbuz ibraz edilmiştir) 
şerhleri verilerek, resmî mühür ve imza ile onay
landıktan sonra, notere geriverilir. Noter bu 
nüshayı 71 nci madde uyarınca vereceği aylık 
cetvel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine 
gönderir. Yatırdığı para için ilgili daireden ala
cağı makbuz noterlikte saklanır. 

Beyannamenin şekli ve düzenleme tarzı ile 
bu maddenin uygulanma şekli, Adalet ve Mali

ye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Zamlı yatırma 
Madde 120. — Noterler 119 ncu maddede 

gösterilen süre içinde hare, vergi ve resim be
dellerini ilgili daireye yatırmadıkları veya bu 
süre içinde posta veya banka aracılığı ile ilgili 
daireye havale etmedikleri takdirde, yatırma 
için tanınan son günü izliyen ilk 30 gün içinde
ki yatırmalarda c/c 10, mütaakıp her 30 gün için 
ise ayrıca c/c 2 gecikme zammı öderler. Bu zam 
Türkiye Noterler Birliğinin göstereceği millî 
bir bankadaki hesaba ödenerek alınacak 2 nüs
ha makbuzdan biri ilgili daireye ibraz edilmek 
suretiyle gecikmiş hare, vergi ve resim bedel
leri yatırılır. Noterin, bu makbuz ibraz edeme
mesi halinde, tahsilatı yapan memur keyfiyeti 
Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 

Hare, vergi ve res'imin ilgili daireye geç ya
tırılması veya hiç yatırılmaması hallerine iliş
kin diğer kanunlar hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ONİKİNCİ KISIM 
Noterlerin sorumlulukları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel hükümler 

Madde 121. — Noterlikler, Adalet Bakanlı
ğının ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve 
denetimi altındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noterlikleri teftişi 
Madde 122. — Noterlikler, Cumhuriyet sav

cılarının devamlı denetimi altında olup, yılda 
en az bir defa teftiş olunurlar. Münferit sulh 
mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahke
menin bağlı bulunduğu asliye mahkemesinin 
Cumhuriyet savcılığının teftişine tabidirler. 

Noterlikler adalet müfettişleri tarafından 
da teftiş edilirler. Adalet müfettişi, düzenliye-
ceği hal kâğıdında, noterin meslekte yeterli 
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olup olmadığı, yeterlilik derecesi, yukarı sı
nıftaki bir noterliğe atanma yeteneği bulunup 
bulunmadığı ve yönetmelikte gösterilecek di
ğer hususlardaki kanısını gerekçeli olarak 
belirtir. Noterin yukarı sınıfa atanmaya ye
terli bulunduğu kanısına varılabilmesi için, ada
let müfettişleri tarafından yapılmış olan ev
velki teftişlerden en az son ikisinde meslekte 
yeterli olduğunun belirtilmiş bulunması zorun
ludur. 

Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıla
rı lüzum gördükleri takdirde noterlik dairele
rindeki evrak, defter ve cilt bendleri daire için
de muhafaza altına alabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İşten el çektirme 
Madde 123. — Suç teşkil eden fiillerden do

layı haklarında Adalet Müfettişi, Cumhuriyet 
Savcısı, Sorgu Hâkimi veya ceza mahkemesi 
tarafından soruşturma veya kovuşturma yapı
lan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın se
lâmeti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından 
gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya 
kovuşturma kesin bir karar veya hükümle so
nuçlanıncaya kadar işten el çektirilirler. 

Şu kadar ki, meslekten çıkarma cezasını 
gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkın
da ceza mahkemesince kovuşturma yapılmak
ta ise işten el çektirilmesi zorunludur. Kovuş
turma sonunda noterin böyle bir suçunun sabit 
olması halinde, işten el çektirme durumu hü
kümlülük sebebiyle verilen meslekten çıkar
ına cezasının kesinleşmesine kadar devam eder. 

Birinci fıkra gereğince soruşturma veya 
kovuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş 
olup, kovuşturma sonunda 2 nci fıkrada gös
terilen bir suçtan hüküm giyen notere, hük
mün kesinleşmesi beklenilmeksizin işten el 
çektirilir. İkinci fıkranın ikinci cümlesi hük
mü bu halde de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Soruşturma şekli 
Madde 124. — Adalet Bakanlığı, bir noter 

hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren 
hallerde, soruşturmayı adalet müfettişlerine ve
ya Cumhuriyet savcılarına yaptırır. 

Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılık
larına her hangi bir şikâyet yapılır veya bu 
merciler, noterin yolsuz bir işleminden haber
dar olurlarsa, derhal gerekli soruşturmayı ya
parak düzenliyecekleri evrakı Bakanlığa gön
derirler. 

122 nci maddenin 3 noü fıkrası soruşturma 
halinde de uygulanır. 

Adalet Bakanlığı, yukarki fıkralar gereğince 
düzenlenen soruşturma evrakının suç niteli
ğinde olmayıp disiplin kovuşturmasını gerek
tiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir örneği
ni, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna 
intikal ettirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Noterlere uygulanacak disiplin cezaları 

Genel olarak 

Madde 125. — Meslekin vakar ve onuruna 
aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, gö
revlerini yapmıyan veya kusurlu olarak ya
pan yahut da görevinin gerektirdiği güveni 
sarsıcı hareketlerde bulunan noterler hakkın
da, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütül
mesi amacı ile, durumun niteliğine ve ağırlık 
derecesine göre aşağıdaki maddede yazılı disip
lin cezalan verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin cezaları 
Madde 126. — Noterler hakkında verilecek 

disiplin cezaları şunlardır. 
A) Uyarma : Notere, görevinde daha dik

katli davranması gerektiğini yazı ile bildir
mektir. 

B) Kınama : Notere, görevinde veya dav
ranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek
tir. 

C) Para cezası : 250 liradan 5 000 liraya 
kadardır. 

D) Geçici olarak çıkarma : Noteri, sıfatı 
saklı kalmak şartiyle bir aydan altı aya ka
dar görevinden uzaklaştırmaktır. 

E) Meslekten çıkarma : Bir daha atanma
mak üzere noterlikten çıkarmaktır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Eski cezaların etkisi 

Madde 127. — Notere, 157 nci maddeye gö
re iki defa hüküm giymesi halinde ve kanu
nun emrettiği diğer hallerde «Meslekten çıkar
ma cezası» verilmesi zorunludur. 

Bir noter, bir disiplin cezası aldıktan son
ra 5 yıl içinde, kendisine aynı cezanın veril
mesini gerektiren bir eylem ve harekette bu
lunursa, 126 ncı maddedeki sıraya göre daha 
ağır olan ceza verilir. 

Şu kadar ki, 2 nci fıkra dışında, Disiplin Ku
rulu vereceği, cezayı, sıraya bağlı olmaksızın 
serbestçe takdir eder. İkinci fıkradaki halde 
dâhi daha ağır bir cezanın verilmesi mümkün
dür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Savunma hakkı 

Madde 128. — Noterler hakkında yapılacak 
disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan husu
sun ilgiliye açıkça ve y?zılı olarak bildirilmesi, 
yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma 
için en az on günlük bir süre tanınması zorun
ludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter olmadan önceki eylem ve hareketler ve 
noterliklerden ayrılanların durumu 

Madde 129. — Bir kimsenin noterliğe atan
masından önceki eylem ve hareketleri meslek
ten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, 
disiplin kovuşturmasına konu olamaz. 

Noterin noterlikten ayrılması, noterliği sıra-
smdalki eylemlerinden dolayı disiplin kovuş
turması yapılmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Kovuşturma mercii ve kovuşturma kararı 
Madde 130. — Noterler hakkında disiplin 

kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin 
Kurulu tarafından yapılır. 

Kurul başkan ve üyelerinden biri hakkında 
yapılmış olan şikâyetler üzerine ilgili, kurulun 
bu kovuşturmayla alâkalı çalışmalarına katıla
maz. Bu yüzden açılacak üyelikler yedekleri ta
rafından onların da engelli olmaları ahlinde 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda 
görevli, engeli olmıyan en kıdemli noter tara
fından doldurulur. 

Şikâyetin intikali üzerine kurul evvelâ şikâ
yet veya ihbar konusunun kovuşturmaya değer 
olup olmadığı hakkında bir karar verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar üzerine yapılacak işlem 

Madde 131. — Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu, şikâyet veya ihbar konusunun 
kovuşturmaya değer olmadığına karar verirse, 
bu kararı şikâyet olunan noterin çalıştığı yer
deki Cumhuriyet savcısına ve varsa şikâyetçiye 
tebliğ eder. 

Cumuriyet savcısı veya şikâyetçi tebliğden 
itibaren 15 gün içinde doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Ba
kanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler Türkiye Noterler Birliği, ken
disine verilen itiraz dilekçelerini derhal Adalet 
Bakanlığına intikal ettirir. İtiraz üzerine Ba
kanlık disiplin dosyasını getirterek inceler ve 
bir karar verir. Bakanlığın bu kararı kesindir. 

Kurul, şikâyet -veya ihbar komşunda kovuş
turma açılmasına karar vermiş yahut da kovuş
turma açılmasına yer olmadığına dair verilen 
karar Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikâyet 
olunan noter hakkında kovuşturmaya gsgilir. 

Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair 
verilen kararların kesinleşmesi alinde, aynı ko
nuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni de
lillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden iti
baren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kovuşturma usulü 
Madde 132. — Kovuşturma açılması kara

rından sonra Türkiye Noterler Birliği Disiplin 
Kurulu, bir üyesini işi incelemek üzere görev
lendirir. 

Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kim
selerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikâyet 
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olunanın savunmasını da aldıktan sonra dosya
yı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu rapo
run en geç üç ay içinde kurula verilmesi şart
tır. Ancak işin gerektirdiğine kanaat getirildiği 
takdirde, bu süre kurulca iki ay daha uzatıla
bilir 

Kurul, raporun tevdiinden itibaren en geç 
iki ay içinde isi sonuçlandırmak zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşma yapılabilmesi 
Madde 133, -^ Kovuşturma yapan üyenin 

incelemesini tamamlayıp, raporunu Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna vermesinden 
sonra, noter talebetmiş ise, kurul, incelemenin 
duruşmalı olarak yamlmasına karar verir. Du
ruşma gizli olarak yapılır. 

Davetiye tebliğine rağmen noter duruşmaya 
gelmez veya bir vekil göndermezse. duruşma gı
yapta devam eder. Şu kadar ki, gelinmediği 
takdirde duruşmanın gıyapta yapılacağının da
vetiyeye yazılması zorunludur. 

Duruşmaya, ilk incelemeyi yapan üyenin ra
porunun okunması ile başlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Delillerin gösterilmesi, takdir ve karar 
çoğunluğu 

Madde 134. — Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu, delillerin ne suretle gösterileceği 
ve inceleneceğini, istek veya vazgeçmeye yahut 
evvelce verilmiş kararlarla bağlı kalmaksızın 
takdir ve tâyin eder. 

Kararlar, üye tam. sayısının salt çoğunluğu 
ile verilir.. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,. Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 

Madde 135, — Tanık veya bilirkişilerin du
ruşmaya çağırılmasına veya üyelerden biri ta
rafından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin 
okunması ile yetinilmesine Türkiye Noterler 
Birliği Disiplin Kurulu karar verir. 

Ancak, inceleme konusu olayın delili, yalnız 
bir tanığın kişisel bilgisinden ibaret ise, bu ta
nık her halde dinlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

Duruşma tutanağı 
Madde 136. — Duruşma tutanağı, başkanın 

görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Du
ruşmadan önce veya duruşma dışında dinleni
len kimselere ait tutanakların duruşmada okun
ması zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstinabe talimatının yerine getirilmesi 
Madde 137. — İstinabe yolu ile verilen tali

mat, dinlenilmesi istenilen kimsenin bulunduğu 
yere en yakın noter odası başkanı veya bunun 
görevlendireceği bir noter tarafından yerine ge
tirilir: 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişilerin çağrılması 
Madde 138. — Tanıklar ve bilirkişiler Teb

ligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre cağırılıpta gelmiyen veya ka

nuni bir sebebolmaksızm tanıklık yahut bilirki
şilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin, 
giderlerden başka 20 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin 
ikamet ettiği yer sulh ceza mahkemesinden iste 
nebilir. Ayrıca istek üzerine, tanıkların zorla 
getirilmesine Ankara Sulh Ceza Mahkemesi ka
rar verir, 

Yukarıki fıkra hükmüne «'öre cezalandırılan 
ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağırı
lan tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden 
çağırılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalan
dırılır, 

Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına, ge
rekse zorla getirmeye Disiplin Kurulunun tuta
nak örneği üzerinden karar verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 
132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, 
çağrıya rağmen gelmiyen tanığın zorla getiril
mesi hususunda sulh ceza hâkiminden karar is
temeye yetkilidir, 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan 

ve üyelerinin reddi ve istinkâfı 
Madde 139. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu başkan ve üyeleri, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle redde
dilebilir ve istinkâf edebilirler. 
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Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının 
katılması ile incelenir. 

Ret ve istinkâf sebebiyle Kurulun toplana
maması halinde 130 ncu maddenin 2 nci fıkrası 
uyarınca işlen yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karar ve itiraz 
Madde 140, — Durusmalı veya duruşmasız 

olarak yapılan inceleme sonunda Türkiye Noter
ler Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilen 
kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulun
duğu yer Cumhuriyet Savcısına tebliğ olunur. 

İlgililer veya Cumhuriyet Savcısı hebliğden 
itibaren 15 gün içinde, doğrudan doğruva veya 
Türkiye Noter Birliği aracılığı ile Adalet Ba
kanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtirafı inceleme mercii ve kararların onayı 
Madde 1.41, — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın 
tamamını Adalet Bakanlığına yollar; Kurul ka
rarma itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Ba
kanlığa gönderilir. 

Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesin-
leşir. 

Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği 
kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliği
ne tebliğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noter
ler Birliğine gönderir. 

Bakanlık kararlarına karsı ilgili veya Tür
kiye Noterler Birliği Danıstaya başvurabilirler. 

Kurul, Bakanlığın bozma kararma uymak 
zorundadır. Bozma üzerine verilecek karardan 
sonra da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uy
gulanır. Kurulun Bakanlığın bozması üzerine 
eski kararında ısrar niteliğinde bir karar ver
mesi halinde, Bakanlık gerekli disiplin kararını 
re'sen verir. Bu karar kesindir. Şu kadar ki, 
dördüncü fıkrada gösterilenler karara karşı 
Danıstaya başvurabilirler. 164 ncü madde hük
mü saklıdır. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde disiplin 
dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getir
terek inceliyebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarının disiplin 
cezalarına etkisi 

Madde 142= — Noterin bir ceza kovuşturması 
sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş ol
ması, hakkında disiplin cezası uygulamasına en
gel teşkil etmez. 

Ancak, disiplin işlem ve kararma konu teş
kil eden fiilinden dolayı ceza soruşturması açıl
mış bulunan noter hakkındaki disiplin kovuş
turması, söz konusu soruşturma kesin bir karar 
veya hükümle sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 
Madde 143. — Disiplin cezalarına dair ka

rarlar kesinleşmedikçe uygulanmaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi giderleri 
Madde 144. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu tarafından çağırılan her tanık ye 
bilirkişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği ça
lışmaya karşılık uygun bir ücret verilebilir. 
Çağrıya uymak seyahat etmek zorunluluğunda 
kalanlara yol masrafı ve yevmiye ödenir. 

Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan 
alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Tür
kiye Noterler Birliği uhdesinde kalır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının yerine getirilmesi, para 
cezası ve sair giderlerin ödenme sekli 

Madde 145. — Para cezaları dışındaki disip
lin cezaları Adalet Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. 

Para cezasına veya giderlerin ödenmesine 
dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
kararları, icra ve iflâs Kanununun ilâmların 
icrası hakkındaki hükümleri uyarınca Türkiye 
Noterler Birliği tarafından yerine getirilir. Bun
lar Türkiye Noterler Birliğine gelir yazılır. 

icra takibi, genel hükümler uyarınca Birlik 
Başkanının vekâlet vereceği bir avukat tarafın
dan yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Noter staj iy erlerine uygulanacak disiplin cezaları 

Disiplin cezaları 

Madde 146, — Noter stajiyerleri hakkında 
verilecek disiplin cezaları şunlardır : 

A) Uyarma : Staj iy er e, görevinde daha dik
katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir, 

B) Kınama : Staj iy ere, görevinde veya dav
ranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek
tir, 

C) Ücretten kesme : Staj iy erin aylık net 
ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının kesil
mesidir 

D) Staj iy erlikten çıkarma : Stajiyerin. bir 
daha staja alınmamak ve noterlik meslekine 
atanmamak üzere staj iy erlikten çıkartılmasıdır. 

127 nci madde hükmü noter stajiyerleri hak
kında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Disiplin cezasını verecek kurul ve itiraz 

Madde 147. — Noter stajiyerleri hakkındaki 
disiplin cezaları da Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu tarafından verilir. 

Noterlerin disiplin işleri ve kararları ile il
gili hükümler stajiyerler hakkında da aynen uy
gulanır. Şu kadar ki, noterlerin meslekten çı
karma cezasını, bu bölümde staj iy erlikten çıkar
ma cezası karşılar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Noter kâtipleri ve kâtip adaylarına 
uygulanacak disiplin cezaları 

Disiplin cezaları 

Madde 148, — Noter kâtipleri ve kâtip aday
ları hakkında verilecek disiplin cezaları şunlar
dır : 

13 . 1 . 1972 O : 1 

A) Uyarma : Kâtip veya adaya daha dik
katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir, 

B) Kınama : Kâtip veya adaya, görevinde 
veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile 
bildirmektir. 

C) Ücretten kesme : Kâtibin veya adayın, 
aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmı
nın kesilmesidir. 

D) Meslekten çıkarma : Kâtibin veya ada
yın, bir daha noter kâtibi veya kâtip adayı 
atanmamak üzere meslekten çıkartılmasıdır. 

127 nci madde hükmü noter kâtipleri ve 
adayları hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Disiplin cezasını verme yetkisi 
Madde 1.49, — Noter kâtiplerine veya aday

larına disiplin cezaları, yanında çalıştığı noter 
tarafından verilir. 

Noter, karardan evvel kâtip veya adayın sa
vunmasını almak zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Itıra* 
Madde 150. — Noter, her hangi bir kâtibi 

veya kâtip adayı hakkında verdiği kararı, ilgi
liye ve Cumhuriyet Savcısına tebliğ eder. 

Bu karara karsı, ilgili kâtip veya aday ve 
Cumhuriyet Savcısı 1.5 gün içinde Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilir
ler. İtiraz yapılmasa dahi, noter, itiraz süresi 
sonunda karara ait dosyayı incelenmek üzere 
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna yol
lar. Kurulun vereceği kararlar kesindir. 

İlgililerin bu karar hakkında Danıştaya baş
vurma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler,,. Kabul etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma saatimiz dolduğu cihetle, 18 .1.1972 
Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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VI — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilinde yapılmakta 
olan Küçük Sanayi Sitesine dair soru önergesi 
ve. İmar ve İskân Bakanı Seruülent . Bingöl'ün 
yazılı cevabı (7/1) 

Sumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygı ile arz ederim, 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Gaziaritpe Üyesi 
iSalih Tanyeri 

(Soru : 
1. 'Gaziantep'te yapılmakta olan Küçük Sa

nayi Sitesinin geliştirme merkezince hazırlan
mış bulunan, projesinde kuruluş yeri olarak 
tesbit ve 200 hektarı bu tesise tahsis edilen 
sahanın civarının gecekondu istilâsına ve spe
külâsyona mâruz kalmaması için, örneğin gece
kondu önleme bölgesi gibi bir tedbir düşünül
mekte midir? 

2. Tam gelişme ve faaliyet halinde 25 000 
sanayici ve işçinin çalışacağı hesaplanan ou 
şiltenin şehre 4 kilometre mesafede olması se
bebiyle ulaştırma imkânları göz önünde tutu
larak, sanayici ve işçilerin bu civarda muhtemel 
yerleşme istekleri karşısında Bakanlık şehir
cilik yönünden ne düşünmaiktedir? 

3. Site çevresi ile ilgili her hangi bir imar 
plânlama çalışması var mıdır? Yoksa yukarda 
işaret edilen sebeplerle böyle bir çalışma zo-
runluğu ortaya çıkmakta mıdır? 

4. Muhtemel bir yerleşme zorunluğu kar
şısında spekülatif problemlerin ortaya koya
cağı malî güçlüklerin önlenmesi için bu saha-
muı şimdiden rezerv olarak arsa ofisine mal 
edilmesinde fayda var mıdır? Varsa Bakanlıkça 
öngörülmıeikte midir? 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 47 

10 . 1 . 1972 

Tanyeri'nin ya-iKonu : Sayın Salih 
rıh sorusu hk. 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : I - Kanunlar Müdürlüğü 11 . 11 . 1971 

gxm ve 35 - 7/1 - 13147 sayılı yazı. 
II - Kanunlar Müdürlüğü 5 . 1 . 1972 gün 

35 - 7/1 -13117 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa-
lib Tanyeri'nin Gaziantep Küçük Sanayi Site
sine dair yazılı soru önergesi cevabı 3 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
İmar ve iskân Bakanı 

ISerbülent Bingöl 

Soru : 1. Gaziantep'te yapılmakta olan 
Küçük Sanayi Sitesinin geliştirme merkezince 
hazırlanmış bulunan - projesinde kuruluş 
yeri olarak teslbit ve 200 hektarı bu tesise tah
sis edilen sahanın civarının gecekondu istilâ
sına ve spekülâsyona mâruz kalmaması için, 
örneğin, gecekondu önleme bölgesi gibi bir 
tedbir düşünülmekte midir? 

Cevap : 1. Gaziantep'te Küçük Sanayi Si
tesinin yapılmakta olduğu hususunda bugüne 
kadar Bakanlığımıza aktarılmış resmî bir bilgi1 

bulunmamaktadır. 
Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kü

çük Sanatlar Dairesi Başkanlığından alınan 
bilgilerden, Gaziantep şehri Doğusunda, Çi-
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mento Fabrikası Kuzeyinde 200 hektarlık bir 
alanın Hazine adına Sanayi Bakanlığınca sa-
tınalındığı (933 sayılı Kanun gereğince) ve 
bu alanın plânlarının hazırlandığı, altyapı te
sislerinin proje ve inşaat işlerinin yapılması 
dçjin İller Bankası ile temasa geçildiği ve bu 
alan içinde geliştirme merkezi ihalelerinin ya
pıldığı ve inşaatların başladığı öğrenilmiştir. 

Ayrıca Gaziantep Belediye Başkanlğı ile 
yapılan görüşme ile de altyapı hizmetleri 
için gerekli olan 28 milyon liranın teminine 
çalışıldığı ve Belediye hududu içinde fakat 
mevcut imar plânı dışında kalan alan için 
yapılan plânlamanın Belediye Meclisince ya
kın tarihte kabul edilerek onanmak üzere 
Bakanlığımıza gönderildiği anlaşılmıştır. Sözü 
edilen plânlar bugüne değin Bakanlığımca 
ulaşmış değildir. 

Belediye Başkanlığından alman bilgiler ara
sında, plânlamayı yapan uzmanların adı geçen 
Küçük Sanayii Sitesi çevresinde 10 milyon met
rekarelik bir alanı da gecekondu önleme böl
gesi olarak teklif ettikleri ve bu teklifin de Be
lediye Meclisince uygun görülerek İmar vs 
iskân Bakanlığına gönderildiği öğrenilmiş bu
lunmaktadır. 

Teklif, Bakanlığımıza intikal ettiğinde, ön
leme bölgesi tesisi yoliyie Küçük Sanayi Site
sinin 'doğuracağı şehirsel problemlerin hal
ledilmesi yönünden gerekli işlemler en kısa za
manda sonuçlandırılacaktır. 

Bakanlığımız, Gaziantep ili merkezinde, 
775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde 
HacıbaJba, Çıksorut, ün aldı gecekondu önleme 
bölgesi oTarak anılan 35 hektar tutarında bir ön
leme bölgesi tesis e^miş ve bölgenin altyapı-
ları da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bölgede 
dar gelirli vatandaşlar için yaptırılan 142 üni
te TEY ve Nüve konut uygulaımaiarı bitmek 
üzeredir. 

!Soru : 2. Tam gelişme ve faaliyet halinde 
25 OOD sanayici ve işçinin çalışacağı hesaplanan 
bu sitenin şehre 4 kilometre mesafede olması se
bebiyle ulaştırma imkânları göz önünde tutula
rak, sanayici ve işçilerin bu civarda muhtemel 
yerleşme istekleri karşısında Bakanlık şehirci
lik yönünden ne düşünmektedir? 

Cevap : 2. Bütün bu işlemler dışında, Ba
kanlığımız Gaziantep şehrinin, gösterdiği büyük 
gelişme potansiyeli nediyle, Bölge Gelişme 

Merkezi olarak seçilmesi ve süratle şehir plân
lamasının yapılması konusunda çalışmalar yap
maktadır. örneğin; Gaziantep şehri 1/25000 öl
çekli gelişme istikametleri şeması ve ön raporu 
hazırlanmıştır. 

iller Bankamızca Gaziantep imar plânı ko
nusu ele alınmış ve hazırlık çalışmaları, imar plâ
nı yarışmaya çıkarılacak şekilde sonuçlandırıl
mıştır. Çok yakın bir tarihte imar plânı işi yarış
maya çıkarılacak ve Gaziantep şehri, en az 20 
yıllık bir perspektif içindeki ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak bir imar plânını elde edecek ve küçük 
sanayi sitesi çevresinde muhtemel yerleşme is
tekleri de cevaplandırılma olanağına kavuşacak
tır. 

Soru : 3. Site çevresi ile ilgili her hangi bir 
imar plânlama çalışması var mıdır? Yoksa yu
karda işaret edilen sebeplerle böyle bir çalışma 
zorımluğu ortaya çıkmakta mıdır? 

Cevap : 3. Gaziantep imar plânı işi çok ya
kında ele alınacak bir konu olduğu için Küçük 
Sanayi Sitesi çevresi iskân proplemleri ile ilgili 
bir çalışıma yapılmamıştır ve bugün için çalışma 
yapılması konusunda bir zorunluluk duyulma
maktadır. 

Esasen, yukarda da belirtildiği üzere Gazian
tep Küçük Sanayi Sitesi çalışmaları bugüne ka
dar Bakanlığımız bilgisi dışında yürütülmüştür. 
Beyle bir tesadüf olarak, Site için seçilen alan, 
Bakanlığımızca hazırlanan 1/25000 ölçekli ge
lişme istikametleri şeması ile uyuşmaktadır. 

Gelişme şemasında bu bölgede Küçük Sanayi 
Sitesi ve organize sanayi bölgesi olarak 125 
hektar, sanayi için iskân alanı olarak 313 hek
tar ve hizmet alanları olarak 163 hektar tuta
rında alanlar öngörülmektedir. 

Gaziantep imar plânı işi İller Bankasınca ele 
alınmış olduğundan adı geçen çalışma yapılacak 
plânlamaya veri olmak üzere hazırlanmıştır. 

Plânlama ile ilgili âcil konuların ortaya çık
ması halinde Belediyesince Bakanlığımıza inti
kâl ettirildiği takdirde bu konulara her zaman 
için çözüm yolları bulmak olanağı vardır. 

Soru : 4. Muhtemel bir yerleşme zorunluğu 
karşısında spekülatif problemlerin ortaya koya
cağı malî güçlüklerin önlenmesi için bu sahanın 
şimdiden rezerv olarak arsa ofisine mal edilme
sinde fayda var mıdır? Varsa Bakanlıkça ön
görülmekte midir? 
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Cevap : 4. Muhtemel bir yerleşme zorunlu
mu karşısında spekülatif problemlerin ortaya 
koyacağı malî güçlüklerin önlenmesi için bu sa
hanın şimdiden rezerv olarak arsa ofisine mal 
edilmesinde fayda vardır. 

Ancak; bu konuda Bakanlığımıza bugüne ka
dar bir müracaatta bulunulmamıştır. 15 gün 
kadar evvel Gaziantep Belediye Başkanının riya

setinde bir heyet Bakanlığı ziyaret ederek ko
nuyu izah etmiş ve önemini belirtmişlerdir. Bu 
arada müracaatlarının geç yapılmış olması do-
layısiyle konunun 1972 programına alınamadığı 
beraberce tesbit edilmiş bulunmaktadır. 1972 
yılında önemle üzerinde durulması gereken bu 
konuda doğabilecek olanakların bu maksatla de
ğerlendirileceği şüphesizdir. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveldoğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler • 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 
.Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 82 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
.\zmj Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANB 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

edenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya. Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Reşat Zaloğhı 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UBFA 
Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Saf et Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özigünıeş 
Selâhattin örcgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Meûımet Ünaldı (Bşk.V.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen (1.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
( B # . V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üneı 

[Oya katılmtyanlar] 
BURSA 

î. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Samunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmaıiıoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

srvAs 
Adil Altay 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Ay diner 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Vehap Güvenç 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üç ok 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

Yekûn 
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Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabııl edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mtıcip Ataklı 
Vehbî Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya, 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurd akuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR AHİ SAR 
M. Kâbını Karaağaçh-

w - | 

•Og'ı.U 

Ahmet Karayiğit 
AMASYA 

Maeit Zeren 
ANKARA 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALY A 
Akif Tekin 

A T i m "T 7"+ TV T 

ARTA İN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A,. Hikmet Yurtsever 

Üye E 

Oy ver 
Kabul ed 

Redded 
Çekins 

Oya katılmry, 

ayası : 183 
nlcr : 99 
>nler : 99 
nler : 0 

erler : 0 
mlar : 82 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yasar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
G üi'han Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DLNİZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergenen 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hfttunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil1 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halısı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

i MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

Haldun Menteşe oğlu 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎYAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Alıuntaş 
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TRABZON 
Reşat Zalo | lu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Ora] 

TA3I1 ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ke^ât Aksoyoğlu 
Emarmllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nnri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen (I.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıealı 
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YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet Izmen 
Fahri Koratürk 
Tayfur Sök men 
Ragıp Üner 

[Oya hatılmıyanlar] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Ariburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tıınakan 

ŞİARDIN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

TEKİRDAĞ 
Ha yri ]\ lu n LC u o ğ 1 u 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

C U MHURB AŞKAN UN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğhı 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Vahap Güvenç 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçoik 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i) 

Yekûn 

»>•-« 
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İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zereaı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Âkrf Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin öoskun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Orhan Küriimoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Güles 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bthadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfî Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıeı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORI>U 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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Refet Eendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Öz^ür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen (I.) 

ANKARA 
Hşfzş Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Âli Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Cenıalettin înkaya 
Nejat Sarheah 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
/iiya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıbnrun (Başkan) 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMÎR 
Beliğ Beler 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlıı 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazor 

KOCAELİ 
Hikmet Işın en 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki A t aşağım 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
I taşıp Ün er 

TOKAT 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata vur1 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydı ne r 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Vahap Güvenç 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçoik 
Su a d Havri Ürgüplü 
(t.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekun 
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Eğe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı vetveîîerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katı] ımyanlar : 69 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özeli! ek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yüırdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırn Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç.!-!-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şonor-pk 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
Mansur Ulu s oy 
Mahmut Vural 
tsma.il Y°tiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet. Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar G-ülez 
Aîâeddiıı Yihnazti.uk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayanın] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortae 

ÇANAKKALE 
Nahit Akan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

HORUM 
M. Şevket Özçetin | 

DENİZLİ | 
Ali Kemal Turdur 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli | 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagi! 
Sakıp Hatunoğb 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabaha!lifi Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mu.-tafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlıı 
Rıfat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeîigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahm an B a yar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Mmıteşeoğıu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab durrahın an. Kav ak 

SÎNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııncr 
Kefet Ak.soyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Su}>hi Gür soy İrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet üz^üneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tıınekanat 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Met o 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V 
AĞRI 

Saülı Türkmen (L.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Beka la 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

ö, Senatosu D : 

İ Hüseyin Öztürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tavlan 
TOKAT 

j Ali Alhuıtaş 
TRABZON 

Reşat Zaloğiu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

i UR HA 
i I. Et em Karakapıcı 
j Hasan Oral 

I YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

I ZONGULDAK 
I Tank Renizi Baltan 

/ O ya k a ti im tyan lar] 
BALIKESİR j Mümin Kırlı 

Mehmet Güler 
CemaleUin înkaya 
Nejat Sa.vlıealı 

BURSA 
Saf Ut Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Almaca. 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre] ioğiu 

ELAZIĞ 
Salim TTazorfh-Uı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan T.nmUmhı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
To'mııArıhmam :R:v[l-.'^, 
Fikret Oümloğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 

! Necip Mirkelâmoğlu 
i v->- A..ı 
î KARS 
| Sı rai. At al ay 
| Mehmet Ha zor 

KOCAELİ 
Hikmet îmaen 

I Lül fi T ok oğlu 
i KON \ A. 
! >U(!a t Çumra h ( 1.) 
I MALATYA 

Nurettin Akyıırt 
! 31 AN İSA 
I Doğan BnnıtçAioğlu 

Ruhi Tımakan 
MUŞ 

İsa Hisarı Biu-ül 
NEYSEHİ Fİ 

I. S evi: i Ata sağun 
ORDU 

Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

Alım el Demir Yüce 

CUMHURDA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet İzınen 
Fahri Korııtürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
i). Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

YAN 
Ferid Melen (B,> 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

; UM HU1LBAŞ KANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
kûtfi Akadh 
Hidayet Aydın o r 
Selâhad 1 i;ı Babüroğlu 
Hayri "Dener 
özer Derbil. 
Sait Naci Ergin (LU) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Yehap Güvenç 
Cemal Alada no ğlu 
Bahriye t)çok 
Suad Hayri Ürsüplü 
(i.) 

——«sıeEî>-a^» 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 XC.t BİRLEŞİM 

13 . 1 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

W 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

l. — üumhurivet su Kars Üyesi Sır
rı Ataiay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve. etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10 42) 

2.-—- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ataiay'm. bölgelerarasnula artan farklılık ve 
bölgesel plana, gitme zoruniuğu olup olmadığı 
hususlarnıda Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in. Demokratik Cumhuriyet dü

zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3 CS6} (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 197.1) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari ilim
ler Aka denlisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/1) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Noterlik kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler, Anayasa, ve Adalet, Ma
lı YO İktisadi İşler Ye Bütçe ve Plân komisyon
larından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/92; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1274) (S. Sayısı : 33) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1972) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Noterlik Kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Anayasa ve Adalet, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân Komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan geçici komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/92; Cum= 

huriyet Senatosu : 1/1274) 

(No't ; Millet Meclisi : S. Sayısı : 130) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 10 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 487 

Cumhuriyet Senatosu 'Bakanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 10 . 1971 tarihli 182 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Noterlik kanunu tasarısı, dosyasıyle birliktesumdmuiştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 7; •29, 30, 9; 18, 20, 21 , 10 . 1971 tarihli 125, 169, 170, 180, 181 ve 182 nci birleşimlerinde, 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 130) 

Greçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/1274 28 . 12 . 1971 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Ekim 1971 tarihli 182 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık <oy ile kabul edilen, Noterlik kanunu tasarısı, (Millet Meclisi Başkanlığının 26 Ekim 1971 ta
rihli ve 487 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Se
natosunun 30 Kasım 1971 tarihli 6 ncı Birleşiminde, tasarının havale edildiği Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadi İşler, Sosyal İşler ile Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer üyenin katılması su
retiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 21 Aralık 1971 tarihli Genel Kurul, 23 Ara
lık 1971 tarihli Alt Komisyon ve 28 Aralık 1971 tarihli Genel Kurul toplaritılarmda ilgili Hükümet 
•temsilcileri ile çağrıda bulunulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü de hazır bulunduğu halde 
'tetkik ve müzakere olunmuştur. 

i - Tasarı, 1 Eylül 1971 tarihli ve 3456 sayılı Kanunla düzenlenen noterlik müessesesinin tümü 
ile ele alınarak, bu müeisseısenin gerek noterler ve gerek noter işlemleri yönlerinden zamanın sosyal 
ve ekonomik şartlarına uygun olarak yeni bir kanuni düzenlemeye talbi tutulmasını öngörmek
tedir. 
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Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, 1 Eylül 1938 tarihli ve 3456 sayılı Noter

lik Kanunu, 28 yıllık uygulama devresinde çeşitli tarihlerde çıkartılan 4166, 4782, 5928 ve 7263 
sayılı kanunlarla değişikliklere tabi tutulmuş olmasına rağmen, bugünkü hüviyeti ile zamanımı
zın sosyal ve ekonomik gelişimine ayak uyduramaz ve ihtiyaçları yeterince karşılayamaz bir 
durumda okluğunu uygulamalarda ortaya koyduğundan bu müessesenin noterler ve noter işlemleri 
bakımından ele ahnara'k yeni bir kanuni düzenlemeye kavuşturulmasında zorunluluk mütalâa 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, hukukî işlemleri belgelendiren ve belgeleri kanunlarımız tarai'mdan resmî ev
rak niteliğinde kabul edilen ve eski dilimizde Kâtibi Adil olarak adlandırılıp, işbu tasarının 1 nci 
maddesinde de ifadesini bulduğu üzere en az avukatlar kadar kamu hizmeti ifa eden noterlerin 
durumunu araştırdığında şu gerçeklerle karşılaşmıştır. Halen 726 Noterlik Dairesinden sadece 156 
adedi Hukuk Fakültesi mezunu noterler tarafından yürütülmekte, 60 adedi Noter yardımcılığı 
marifeti ile görülmekte ve 510 adedi de mahkeme başkâtipleri eli ile yönetilmektedir. 

Gerçekler böyle olunca, noterlik müessesesinin arz ettiğimiz mahiyetine ve önemine uygun yeni 
bir hüviyete kavuşturulmasının ne derece hayati bir sorun olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Tasarı da bu gerçekleri gözeterek, gelişmiş bir çok Avrupa ülkesinde karşılaşıldığı üzere, noter
lik müessesesinin bir meslek haline getirilmesini teinin maksadiyle staj müessesesi ile takviyesini 
ve sınıflandırma esaslarına tabi kılınmasını ve nihayet Türkiye Noterler Birliği adı ile bir üst ku
ruluş meydana getirilerek bu meslekin ortak sorunlarında ve uygulanmasında bu kamu kurumu 
niteliğindeki üst kuruluş eli ile genel düzenlenm ve genel yönetimi öngörmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan 1 Eylül 1938 tarihli ve 3456 sayılı Kanunun noterlik işlemleri yö
nünden de yeni İdi- düzenlemeye tabi tutulmasının gerektiği yine Komisyonumuzca da saptanan 
gerçekl-er arasındadır. 

Hu gerçeklerden hareket eden.tasarı da, noter işlemleri konusunda uygulamada karşılaşılan te
reddütleri kaldıracak ve işlemlerin daha çabuk bir şekilde sonuçla.nmasını öngörmekte ve 60 ncı 
maddesinde noterlerin görevlerini genel olarak saydıktan sonra mütaakıp maddelerinde de çeşitli 
noterlik işlemlerini ayrı ayrı ele alarak bu işlemlerin, nasıl yapılmak gerektiğini özel olarak ka
nuni düzenlemeye tabi tutmaktadır. Yine tasarıda, sosyal ve ekonomik hayatın gelişim içindeki 
bâzı gerçekleri gözetilerek, halen noterlerde yapılmıyan bâzı işlemlerin de noterlerin görev sa
hası kapsamına alınması ve neferler tarai'mdan yapılması öngörülmekte ve böylece daha çok 
sayıda -vatandaşın noterlere başvuracağı ve mahkemelerin işlerinin nispî ölçülerle de olsa azala
cağı savunulmaktadır. 

Yine tasarıda, ekonomik hayatın sürekli değişiklikleri paranın alım gücünde meydana gele
cek değişiklikler gözetilerek noter ücretlerinin tamamının her dört yılda bir ele alınarak incelen
mesi ve bütün noter ücretlerinin Adalet Bakanlığı tarafından konulacak ücret tarifesine bağlan
ması kabul edilmiş ve böylece kanun dışı rekabetin önlenmesi amaç bil/inmiştir. 

İşlemlerinde noterlerce alınacak hare, vergi ve resim karşılığında işlem görmüş evraklara pal 
yapıştırılması yolundaki uygulama da kaldırılmış ve uygulamalar aracılığı ile olagelen usulsüz
lükler de önlenmek istenilmiştir. 

Yabancı memleketlerde yapılacak noter işleri ve bu işleri yürütecek memurların hak ve yüküm
lülükleri konusunda açık hükümler getirilmiş olması tasarının bir başka yeniliğidir. 

Tasarıda, kamu hizmeti gören noterlerin sosyal güvenlikleri konusu da meskkleşmenm icap
larına ve zamanın şartlarına uygun 'bir kanuni düzenlemeye kavuşturulmuştu]-. 
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Arz edilen esasları ihtiav eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiş/tir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
'76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146,147, 148,149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 209 ve 210 ncu 
maddeleri Komisyonmuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, gerek Genel Kurul halindeki çalışmalarında ve gerek Alt Komisyon 'halindeki 
çalışmalarında, tasarının 60 ncı maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan hüküm üzerinde geniş 
görüşmeler yapmış ve üyeler, suiniyetli kişilerin bu itimat müesseselerini kötü niyetlerine vasıta 
ederek çeşitli yolsuzluklar yaptıkları ve bu konuda mahkemelerde pek büyük rakamlara ulaşan 
sayıda dâva bulunduğu gerçeğini ortaya koymuşlar ve sözü edilen hükmün metinden ya çıkartıl
masını ya da birtakım tedbirler alınmasını önermişlerdir. 

Hükmün uygulanmasına ilişkin görüşlerini al r.Tik üzere Komisyonumuza davet edilen Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü de suiniyetli kişilerin yolsuzluklarına ilişkin görüşlere katılmış hattâ 
uygulamadan örnekler vermiş ancak, söz konusu hükmün mâruz kaldığı kötü niyeitli uygulamala
ra rağmen vatandaşlara kolaylıklar sağlıyan olumlu yönleri nedeniyle kaldırılmasında yarar gör
mediğini açıklamış fakat, kötü niyetli kişilerin uygulamalarına karşı tedbir alınmasının da zo
runlu. olduğunu eklemiştir. 

Tasarıyı hazırlıyan Adalet Bakanlığı adına Ilufkuk İşlleni Genel Müdürü de suiniyetli kişi
lerin uygulamalarından doğan yolsuzluklar konusunda Komisyonumuz üyelerinin görüşlerine ka
tılmış ancak, vatandaşlara kolaylıklar sağlıyan olumlu yönlen nedeniyle muhafaza edilmesi gö
rüşünü savunmuş ve işlbu tasarının kanunlaşması halinde uygulanmasını düzenlemek maksadı ile 
çıkartılacak yönetmelikte ve noterlere kanunun uygulamasına ilişkin yapılacak tamimlerde sözü 
edilen hükmün daha etraflı bir şekilde düzenlenerek kötü niyettik işileriu uygulamalarının önlen
mesi için gerekli tedbirlerin alınabileceği görüşünü ileri sürmüştür. 

Komisyonumuz, suiniyetli kişilerin bu itimat müessesemi kötü niyetlerine vasıta ettikleri ve 
bu nedenle de hayli yüksek sayıda dâvanın derdest olduğu (gerçeğini kalbul etmiş ancak, hükmün 
vatandaşlara sağladığı yararları da gözeterek Adalet Bakanlığı temsilcisinin ileri sürdüğü gö
rüşleri benimsemiş ve kanunun uygulamasını düzenlemek üzere çıkartılacak yönetmelik ve noter
lere yapılacak tamimlerde, bahsi geçen sorunun bütün teferruatı ile düzenlenerek kötü niyetli 
kişilerin uygulamalarından mümkün olduğu ölçüde korunabileceği inanç ve temennisi ile hükmü 
metinde muhafaza etmiş ancak, 198 nci madde esaslarında ve geçici 6 ncı madde uyarınca ko
nulacak yönetmeliğin en kısa zamanda çıkartılmac*ına dair varılan kati mutabakatın Komisyon ra
porunda ifa'de edilmesini de 'karar altına almıştır. 

Komisyonumuz, tasarının 89 ncu maddesinin görüşmelerinde, bu maddenin 84 ncü maddeye 
atıfta hukınması sonucunda Türk Medeni Kanunu müesseselerinin ve özellikle miras hukuku hü-
kümlerinhı (T. M. K. 461 - 496) her hangi bir değişikliğe taibi tutulmadığı ve münhasıran noterde 
yapılacak işlemlerin düzenlenmelerinde uygulanacak saptanmış olduğu hususunu bir açıklama ola
rak Komisyon raporuna dercetmeyi de karar altına almıştır, 
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III - Tasarının mahiyeti ve önemi gözetilerek Genel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunıiLa'k üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Şf. Kayalar 

tanıir 
N. Çağatay 

Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

İnilir 
M. Bozoklar 

Cumhurbaşkanınca 
V. Güvene 

Kâitıip 
Arnikaca 

/. Yetiş 

Kayseri 
.S'. Turan 

S. Ü. 

Ağrı 
75 nci maddede söz 

haiktkım mahfuzdur. 
S. Türkmen 

Tabiî Üye . 
S. C-rursoytrak 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

NOTERLİK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİSİM 

Genel hükümler 

Noterlik mesleki 

MADDE 1. — Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmaz
lıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 

Noterliklerin kurulması ve yetki çevresi 

MADDE 2. — Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin 
yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. 

Şu kadar ki, bir ilin belediye sınırları içinde birden fazla noterlik bulunduğu takdirde, her 
noterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, il belediyesi sınır
ları içindeki bütün noterlik işlerini görmeye yetkilidir, 

Onuncu kısım hükümleri saklıdır. 

Birden çok noterlik açılmam ve noterliğin kapatüması 

MADDE 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden çok noterlik 
açabilir. 

Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerin gayrisâfi gelirlerinin toplamı ile iş hayatımdaki ge
lişme ve gerilemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle yuikarda fıkrada yazılı salâhiyetini kul
lanır. 

Mevcut noterliklerden birden fazlasını, boşalmış bulunması kaydiyle kapatabilir. 
Adalet Bakanlığı birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden fazlasını kapatma yetkisini 

kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliğinin mütalâasını alır. 

NoterlikU ri:ı * t?ııfh.( ralı nlması 

MADDE 4. — Noterlikler dört sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alınarak Ada

let Bakanlığınca sınıflandırılır. 
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik ge

liri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. 
Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceliyerek, yeniden yapacağı sı

nıflandırmayı Resmî Gazete ile ilân eder. 
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi bek

lenmeden ikinci fıkraya göre ve tahminî gayrisâfi gelirleri de göz önünde tutulmak suretiyle sı
nıflandırılarak, Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dör
düncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tesbit edile
rek ilân olunur. 

Yeni sınıflandırma ilân olununcaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır. 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ K OMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

NOTERLİK KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

İKİNCİ KISIM 

Noterlik meslekine kabul 

Noterliğe L'abv.l şartları 

MADDE 5. — Noter olabilmek için, bu kısım hükümlerine göre noterlik stajını tamımılıyarak, 
noterlik belgesini almış olmak şarttır. 

Ayrık haller 

MADDE 6. — Adlî veya askerî hâkimlik yahut savcılıklara atanmış veya avukat unvanını 
kaşanmış olan veya Avukatlık Kanununa gere staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı 
olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tabi değildirler. 

Bu gibilerin 9 ncu maddenin (a), (b) ve (d) bendlerinde gösterilen belgeleri iliştirmek sure
tiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvur malan üzerine, Bakanlıkça gerekli görülen diğer 
belgeler de getirtilerek yapılan inceleme sonunda, noter olmaya engel teşkil eden bir durumları 
bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgiliye 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı belge verilir ve 
10 nci maddede gösterilen deftere kaydı yapılır. 

Stajiy erlik şartları 

MADDE 7. — Noterlik stajına kabul edilebilmek için : 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 23 yasını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış olmak, 
3. Türk hukuk faMüteleıtinitn birinden me zun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fa

kültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre ncksan kalan ders
lerden başarılı sınav vermiş bulunmak, 

4. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulun
mak. 

5. Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mutlak olarak, yahut kasdî bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş 
olmamak, 

6. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hâkim, savcı, memur yahut avukat 
olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak:, 

7. Noterlik meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak, 
8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşemiyen bir işle uğraşmamak, 
9. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak, 
10. İflâs etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak, (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edil

miş olsa bile kabul olunmazlar.) 
11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak, 
12. Noterlik görevini devamlı ve g'ereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olma

mak, 
13. Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulunmak, gerektir. 
Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız

lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile kesin 
olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da noterlik stajına kabul edilemezler. 

Siaj isteminde bulunanın, birinci fıkranın 5 nci bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren 
bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinle, stajiyerliğe alınma isteği haklandald kararm 
bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine kırar verilebilir. Başvuran hakkında kamu görev-
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MADDE 5. — Millet Meclisi metniniıı 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisiııin kabul ettiği metin) 

lerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, 
stajiyerliğe kabul isteği yerine getirilmeyip, dâva sonucunun beklenilmesi zorunludur. 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun, stajiyerliğe kabul isteğinin geri 
çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır. 

Stajiyerlikle biıieşemiyen işler 

MADDE 8. — Bu kanunun 50 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ve aynı 
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ticaret yapma yasağı ile ilgili hüküm staj iy erler hakkında 
da uygulanır. 

Stajiyerlik için başvurma 

MADDE 9. — Stajiyerlik için başvurma, staj yapılacak yerdeki noterlerin bağlı bulunduğu 
noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçejre aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartlarına ilişkin belgelerin onanmış ikişer örneği, 
b) Yedinci maddenin 5, 8, 10 ve 11 nci bendlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunma

dığına dair bir beyanname, 
c) O noter odasında üye olan bir noter tarafından staj isteminde bulunan kimsenin ahlâki 

durumu hakkında düzenlenecek tanıtma kâğıdı, 
d) Tebligata salih ikametgâh adresi, 
Bu belgelerin birer örneği oda başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 

gönderilir. Diğer örnek veya asılları odadaki dosyasında saklanır. 
Staj isteminde bulunan tarafından verilen beyannamenin gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı tak

dirde, bu kimse hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı ceza kovuş
turması yapılır. 

Stajın ilânı 

MADDE 10. — Staj için başvurma istemi yulardaki maddede yazılı hususlarla birlikte istem 
tarihinden itibaren on gün içinde o yerin belediye va adliye dairesinin münasip bir yerinde on-
beş gün süre ile asılmak suretiyle ilân olunur. 

Açık delil veya vakıalar göstermek şartiyle harken bu süre içinde kaydın yapılmaması için 
odayr, itirazda bulunabilir. 

Rapor 

MADDE 11. — Oda başkanı, istemin ilânından önce odaya bağlı noterlerden birini, istemde 
1 ulımanm mânevi nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve noter stajiyerliği ile birîeşmiyen bir işle uğ
raşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir. 

Staja kabul, ret veya. kovuşturma sonuna kadar beklenmesi kararı 

MADDS 12. — Oda yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 11 nci 
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajiyer listesine kabul edilip edilmemesi 
veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi hakkında gerekçeli bir karar verir. 

Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararın verildiği yer Cumhuriyet savcısı ve 
alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Noterler Birliğine itirazda bulunabilir. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayı
lır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, staj isteminde bulunan, 
Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Oda yönetim kurulunun kabul karan ve Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun itiraz 
üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığı kararı aleyhine 
staj isteminde bulunan veya Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

Stajın başlangıcı 

MADDE 13. — Noterlik stajı, listeye kayıt tarihinden itibaren başlar. 
itiraz, kaydın yapılmasını durdurur. 

Stajiyer adedinin teshili ve stajın hangi noter yanında yapılacağı 

MADDE 14. — Adalet Bakanlığı her yılın Aralık ayı işinde, açık veya boşalmış bulunan ve 
açılacak veya boşalacak noterliklerin sayısını göz önünde tutmak ve Türkiye Noterler Birliğinin 
de mütalâasını almak suretiyle, gelecek yıl içinde kaç kişinin staja kabul edilebileceğini tesbit 
eder ve keyfiyeti Resmî Gazete ve stajın yapılabileceği yerlerde çıkan birer gazete ile birer defa 
yıl sonuna kadar yayınlar. Türkiye Noterler Birliği, Bakanlığın bu kararı aleyhine Danıştaya 
başvurabilir. 

Stajın hangi noter yanında yapılacağı, oda yönetim kurulu tarafından 12 nci maddeye göre 
verilecek kararda gösterilir. 

Noterliğin boşalması veya noterin iki aydan fazla süreli bir engeli sebebiyle işinden ayrılması 
hallerinde oda yönetim kurulu tarafından, stajiyerin başka bir noter yanında stajını tamamlama
sına derhal karar verilir. Şu kadar ki, stajının altı ayını doldurmuş stajiyer hakkında, noterliğin 
kapanması dışındaki hallerde, bu hüküm uygulanmaz. 

Staj süresi ve stajiyerin görevleri 

MADDE 15. — Staj süresi bir yıldır. 
Staj, kesintisiz olarak yapılır. Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak devam edemediği günler, 

engelin kalkmasını isîiyen bir ay içerisinde baş vurduğu takdirde, oda yönetim kurulunca tamam
lattırılır. 

Oda başkam, haklı engeller halinde, stajiyere 15 günü geçmemek üzere izin verebilir. 
Stajiyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, bu kanun ve yönetmeliğin gösterdiği işleri yapmak

la yükümlüdür. 

Staja ait raporlar 

MADDE 16. — Stajiyerin ahlâki gidişi ve meslekî ehliyeti hakkında, yanında staj yaptığı noter 
tarafından her üç ayda bir verilecek rapor, noterin bağlı bulunduğu odaya gönderilir. 

Bu raporlardan sonuncusu, stajiyerin noter olup olamıyacağma veya stajın altı ay daha uza
tılması lüzumuna dair kesin kanıyı da kapsar. 

14 ncü maddenin son fıkrası gereğince staj yapılan noterliğin değiştirilmesi halinde, eksik kalan 
üç aylık rapor, yeni noter yanında geçirilen ilk üç aylık devreye ait raporla birlikte tanzim 
edilir. 14 ncü maddenin aynı fıkrası gereğince staj yerinin değiştirilmemesi veya stajiyerin 
33, 34 ve 35 nci maddeler uyarınca başka bir noterlikte vekâlet ile görevlendirilmesi yahut sta
jın son üç aylık devresi içinde noterliğin değiştirilmesi hallerinde üç aylık raporlar ve stajın biti
mine kadar noterin görevine denememesi halinde son rapor, eski raporlar göz önünde tutulmak 
ve gerekli bilgi toplanmak suretiyle oda başkanı veya vekili tarafından düzenlenir. 

Noter odası başkanı, stajiyerin dosyasını, kendi görüşünü de yazarak, ikâmetgâh adresi ile 
birlikte Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına gönderir. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, varsa itirazını da ilâve etmek suretiyle dosyayı Adalet 
Bakanlığına yollar. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninib. 13 ncü maddesi aymıen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığının kararı 

MADDE 17. — Adalet Bakanlığı tarafından, dosyanın gelmesinden itibaren 15 gün içinde, 
stajdan beklenen maksadın hâsıl olup olmadığına dair bir karar verilir. 

Stajdan beklenen maksat hâsıl olmamışsa, bu karar noter yanındaki stajın altı ay daha uza
tılması veya stajiyerlikten çıkarma seklinde olabilir. 

Stajdan beklenen maksat hâsıl olmuşsa Adalet Bakanlığı tarafından stajiyere bir noterlik bel
gesi verilir. Bu belge, açık bulunan üçüncü sınıf noterliklerden birine atanma hakkı verir. 

Adalet Bakanlığının bu maddeye göre vereceği kararlar aleyhinde ilgili stajiyer, yanında 
staj yapılan noter ve Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

Noterlik belgesine ;,ahibolanların defteri 

MADDE 18. — Adalet Bakanlığında tutulacak bir deftere, noterlik belgesine sahibolanlar, 
belge sıra numaralarına göre kaydedilir. 

Defterdeki kaydı silinmiş olanların başvurmaları üzerine yeniden kayıtlan, 25 nci maddenin 
ikinci fıkrası gereğince tesbit edilecek başvurma tarihlerine göre yapılır. Bu durumda olup aynı 
gün başvuran birden çok istekli arasında sıralama, belge sıra numaralarına göre, yapılır. Aynı 
gün kayıtları yapılacaklar arasında, birinci fıkraya göre kaydı gerekenler de varsa, birinci fık
raya göre yapılacak kayıt öncelik kazanır. 

Deftere ilgilinin durumunu gösteren ve yönetmelikte belirtilecek diğer hususlar da yazılır. 
İlgilinin noterliğe atanması, ölümü, noterliğe atanma şartlarını daimi olarak kaybetmesi ve bu 

kanunda gösterilen diğer hallerde defterdeki kaydın silinmesi şekli yönetmelikte gösterilir. 

Adres bil (lir m e yükünılülüğü 

MADDE 19. — Noterlik belgesine sahibolup, 18 nci maddede gösterilen deftere kayıtlı bu
lunanlar, 9 ncu maddeye göre noter odasına verdikleri tebligata salih adreslerinde meydana gelen 
değişiklikleri de; değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde Adalet Bakanlığına bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Stajda ücret 

MADDE 20. — Noterlik stajı ücretlidir. 
Staj ücreti, Adalet Bakanlığının da mütalâası alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliğince 

tesbit olunur ve stajın başlangıç tarihinden Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin verildiği ta
rihe kadar olmak üzere, Birlik bütçesinden ödenir. 

Stajiyerin yönetmelikte gösterilen şekilde belgelendirilecek hastalığı halinde, en çok iki ay 
süre ile ve 15 nci maddedeki izin süresince ücreti kesilmez. 

Stajın 17 nci maddeye göre uzatılması halinde, uzatılan süre için stajiyere ücret ödenmez. 
Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık olmak 

üzere, stajı terk etmesi veya stajiyerlikten çıkartılması yahut da noterlik belgesine sahip bir kim
senin noterliğe atanmak için Adalet Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini reddetmesi veya 
ilân edilen noterliğe başvurması üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi sayılması yahut 
ilk defa atandığı noterlikte en az İM yıl hizmet etmeden kendi arzusu ile meslekten ayrılması 
hallerinde stajiyerlik ücreti olarak kendisine öd nen paranın tutarı, ödeme süresine karşılık olan 
kanuni faizi ile birlikte icra ve iflâs Kanununun ilâmların icrasına ilişkin hükümleri uyarınca 
Türkiye Noterler Birliği tarafından kendisinden tahsil olunur. Türkiye Noterler Birliğinin bu 
alacağı, yukardaM ödeme sebeplerinin vukuu tarihinden itibaren bir yıl ve her halde noterlik bel
gesinin verildiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninim 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Stajiye rin sorumluluğu 

MADDE 21. — Stajiyerler, staj süresi içinde bu kanun ve yönetmelik bükümleri uyarınca 
yaptıkları bütün işlerden dolayı, o isin asıl görevlisi gibi sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 

Noterliğe atama 

B1E1NCİ BÖLÜM 

İlân ve başvurma usulü 

İlân 

MADDE 22, — Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o 
yerde, istanbul ve Ankara'da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer 
gazete ve Resmî Gazetede birer defa ilân olunur. 

Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutul
masından önce ilânı zorunludur. 

Yapılacaik ilândia, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisâfi 
geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisâfi geliri 
ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir. 

Başvurma usulü 

MADDE 23. — İlân edilen noterliğe başvuranlar, 7 nci maddenin 1, 5 ve sonraki bendlerin-
de yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir belceleri Adalet Bakanlığına veya Bakanlığa gönde
rilmek üzere bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığına verecekleri dilekçelerine iliştirmek zorun-
luğundadırlar. 

Adalet Bakanhğınca verilen süre içerisinde noksan belgelerini tamamlamıyan kişilerin iste
mi nazara alınmaz. 

Başvurma tarihinde noter bulunanlar hakkında yukanld fıkralar hükmü uygulanmaz. 
9 ncu maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 

İE2NÖİ BÖLÜM 

Üçüncü sınıf noterliğe atama 

İlân üzerine atama 

MADDE 24. — 22 nci maddeye göre ilân edilen üçüncü sınıf noterliğe, ancak noterlik bel
gesini almış olan bir kimse atanabilir. 

Adalet Bakanlığı, son ilân tarihinden itibaren bir ay tamamlandıktan ve her halde 23 ncü mad
denin 2 nci fıkrasına göre verilen sürenin bitiminden sonra isteklilerden 18 nci maddede gösteri
len defterdeki sırada en önde bulunanı, engel bir hah' olmamak şartiyle, noterliğe atar. 

Teklif üzerine atama 

MADDE 25. — Yukarıki maddeye göre atama mümkün olmaduığı takdirde, Adalet Bakanlı
ğı, 18 nci maddede gösterilen defterin başında bulunan noterlik belgesine sahip kimseye yazılı 
olarak atama teklifinde bulunur. Bu teklife, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili ta
rafından cevap verilmediği takdirde, teklif reddedilmiş sayılır. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci mıddcsi aynıen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metilinin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap yazısının postaya verildiği, Cumhuriyet Savcılığı 
aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık kaleminde, Bakanlığa verilmiş ise Bakanlıkta kaydedildiği 
tarihe göre tesbit edilir. 

Teklifin açıkça veya süresinde cevap verilmemek suretiyle reddi halinde defterde daha sonra
ki sırada bulunana aynı yoldan teklif yapılır. 

Adalet Bakanlığında bulunan adresine tebligat yapılması mümkün olmıyan kimse teklifi red
detmiş sayılır. Ancak, tebligatın yapılamaması ilgilinin kusurundan doğmamışsa, o noterliğe atan
ma hakkı ortadan kalkmakla beraber, kendisine teklif yapılmamış sayılır. 

Şu kadar ki, belli süreli geçici bir kamu görev veya hizmetinde bulunan noterlik belgesine sa
hip Mnıselere bu görev veya hizmetleri süresince, kendi istekleri olmadan teklif yapılmaz. 

Teklifin reddolunmasınm sonucu 

MADDE 26. — Adalet Bakanlığınca 25 nci maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden veya 
reddetmiş sayılan kimse, 20 nci maddedeki taznin yükümlülüğü saklı kalmak üzere, 18 nci mad
dede gösterilen defterden silinir. 

25 nci maddenin son fıkrası kapsamına giren kimselere kendi istekleri olmaksızın teklif ya
pılması halinde yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birinci ve ikinci sınıf noterliklere atama 

Atama usulü 

MADDE 27. — Birinci sınıf bir noterliğe ancak ikinci sınıf noterler arasından ve ikinci sınıf 
noterliğe de üçüncü sınıf noterler arasından, 22 nci maddeye göre yapılan ilân üzerine başvuran 
isteklilerden biri atanır. Adalet Müfettişi tarafından (düzenlenen som hal kâğıdında yukarı sı
nıfa atanmaya yeteneği bulunmadığı belirtilen veya ıbulûnduklan noterlikte dört yıllık hizmet 
süresini doldurmamış bulunan noterlerin atanma isteği nazara alınmiaz. 

Atama yapılırken, noterlerin, meslekteki kude mleri, kıdemde eşitlik halinde sicillerine nazaran 
yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte olanlardan Almanca, Fransızca, İn
gilizce veya italyanca dillerinden en az birini bildiğini yönetmeliikfce gösterilecek şekilde belge
lendirenler diğer isteklilere, bu dillerden biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakültelerin
den birini bitirmiş olanlar diğerlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Nakil yolu île atama 

MADDE 28. — Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atamada, aynı sınıftan olanların na
kil yolu ile atama isteği diğerlerine tercih edilir. Bu çeşit istekliler birden çok ise 27 nci madde
nin 2 nci fıkrası hükmüne göre tercih yapılır. 

Bulunduğu noterlikte dört yıllık hizmet süre sini doldurmamış olan noterin nakil yolu ile atan
ma isteği nazara alınmaz. 

Noterliğin kapatılması veya istif a yolu ile noterlikten ayrılanların atanma isteği 

MADDE 29. — Boşalan veya açılan bir noterliğe yapılan atama tasarrufunun yargı organı ta
rafından iptali halinde, açıkta kalan noter, atanmadan önceki noterlik görevine döner; önceki 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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noterliğe başkası atanmış ise, bu sınıftan boşalacak veya açılacak ilk noterliğe, nakil yolu ile 
atama talebedenler de dâhil, diğer bütün isteklilere tercihan atanır. Açıkta kalan noter mesleke 
ilk defa atanmış ise, 18 nci maddede gösterilen defterde yazılı olanların hepsine tercihan atanır. 

İstifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ilân üzerine başvurması halinde ve noter olma 
yeterliğini kaybetmediğini de belgelendirmesi şartiyle, ancak ayrıldığı sınıftaki bir noterliğe ata
nabilir. Şu kadar ki, bu kimsenin üçüncü sınıf bir noterliğe atanabilmesi, 18 nci maddede gös
terilen deftere kayıtlı başka bir istekli bulunmamasına bağlıdır. 

isteklilerin birden çok olması halinde, 27 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca tercih 
yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden faydalanamazlar; bu kimseler, istifa yoluyla noterlik
ten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki nitelik ve yeterliklere sahibolmadıkça yeniden noterliğe 
atanamazlar. 

Göreve başlama, vazgeçme ve istifa etmiş sayılma 

MADDE 30. — Noter sıfatı., noterliğe atama karanına tebellüğü ile kazanılır. Kendi sınıfın
da veya yulkan sınıfta başka bir noterliğe atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledil
me karanın tebellüğ ettiği tarihte yeni noterlik sıfatını kazanmakla beraber eski noterlik sıfatı 
da sona erer. 

Bir noterliğe atanan veya naMedilemler, atama veya nakledilme kararının tebliğinden itibaren 
bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zorunlu ğundadırlar. Atanan veya nakledilen kimsenin 
bu süre içinde, haklı bir S'Edsibolmafksızın görevo başlamama'sı veya atanma yahut nakledilme is
teminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil kararının kendisine tetoliğindem sonra Bakanlığa 
veya Cumhuriyet Savcılığıma verilmesi halinde, bu kimse noterlik mesleğinden istifa etmiş sayı
lır. ilgili vazgeçme dilekçesini atama veya nakil karanın tebellüğ etmeden Bakanlığa veya 
Cumhuriyet Savcılığıma verirse, atama veya nakil isteğindi bulunmamış sayılır ve yeniden ilân 
yapılmaksızın mevcut isteklilerden biri, o noter lige maMsdiIir veya atanır. 

Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe başlama süresi, aynldıklan noterliğin devir ve 
teslim işlerinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Atanma veya nakil isteklerinden vazgeçme hakkı iki defa kullanılabillir. Vazgeçilen istekler
den birinin atanmaya, diğerimin nakle ilişkin olması halinde de aynı hüküm uygulanır. Bu du-
nımdaki kimsenin daha sonraki atanma veya nakil istekleri nazara alınmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Dördüncü sınıf noterlikler 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme 

MADDE 31. — Açık bulunan üçüncü sınıf bir noterliğe noter atanması mümkün olamazsa, bu 
noterlik, dördüncü maddedeki sınıflandırma ve ilân hakkındaki hüküm uygulanmaksızın, Ada
let Bakanlığınca dördüncü sınıfa indirilir. 

Dördüncü sınıf noterliklerin yönetimi 

MADDE 32. — Dördüncü sınıf noterlikler, o yerin bağlı (bulunduğu Adalet Komisyonunun inhası 
üzerine, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek kâtip sınıfından bir adalet memuru tarafından 
geçici olarak yönetilir. 

Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı adı verilir. 
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MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aymen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metnıiniiıı 31 nci maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 22 — 

(Millet Meclisimin kabul ettiği metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Boşalan noterliğin vekâleten yönetimi 

MADDE 33. — Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir no
terliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını tamam
lamış olan staj iy er, bu durumdaki stajiyerler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda 
stajiyer yoksa noter odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajiyer, bun
lardan hiç birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkâtibi, onun da engelli bulunduğu haller
de en kıdemli kâtibi vekâleten yönetir. 

Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi üze
rine, Adalet Komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. 

Yukarıki fıkralar gereğince noterliği yürüten görevliye, kendi aylık veya ücretinden az olma
mak üzere, noter odası tarafından tâyin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, bu üc
ret noterliğin aylık safi gelirinin yarısından fazla olamaz. 

Noterliğin aylık safi gelirinden, noterlik aidatı, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ay
rıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesiyle birlikte vekil tarafından Türkiye No
terler Birliğine gönderilir. 

Geçici bir süre işten ayrılmalarda vekalet 

MADDE 34. — Noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve geçici olarak işten çıkarma gilbi 
sebeplerden dolayı geçici bir süre işlerinden ayrılmaları halinde görevleri 33 ncü madde uya
rınca gördürülür. 

Bu takdirde, geçici olarak işten çıkarma hali aynlk olmak üzere diğer hallerde, noterflrik aida
tı ayrıldıktan sonra safi gelirin noter vekiline verilen ücretten artan kusanının yanışı notere ve
rilip, diğer yansı zimmeti çıktığı takdirde man sulbedilmek, aksi takdirde notere iade olunonak 
üzere, soruşturma ve kovuşturma kesin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulur. Geçici ola
rak işten çıkarma halinde noter aidatı ve vekile verilen ücretten artan noterlik safi geliri Tür
kiye Noterler Birliğine gönderilir. 

Geçici yetkili noter yardımcısının birinci fıkr ada gösterilen sebeplerle işinden laynlması halinde 
32 nci maddedeki usule göre yerine bir vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını alır. 

Engel halinde vekâlet 

MADDE 35. — Hastalık ve izin gibi haklı engeller sebebiyle işlerinden ayrılan noterlere, o no
terlikte öncelikle imzaya yetkili kimse vekâlet eder. 

imzaya yetkili kimse bulunmaması halinde, stajının altı ayını doldurmuş bulunan o noterlikteki 
stajiyer, bu durumda stajiyer yoksa başkâtip veya kıdemli noterlik kâtibi, o noterlikte vekâlet 
görevinin verilebileceği bir kimse bulunmadığı takdirde noter odasının uygun bulacağı yukarıda 
anılan nitelikte başka bir stajiyer bu işi görür. 

Bunlardan birisinin bulunmadığı haillerde, noterin Cumhuriyet savcılığına başvurması üzerine 
bu -görev, adalet komisyonunca yeterli bulunan bir adalet memuruna, 33 ncü maddenin 3 ncü fık
rası uyarınca takdir edilecek ücret karşılığında gördürülür. 

G-eçici yetkili noter yardımcılarının 1 nci fıkrada gösterilen engelleri hailinde 34 ncü maddenin 
son fıkrası hükmü uygulanır. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 33. ~ Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilnaştir. 
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İmza yetkisi 

MADDE 38. — Noter, kendisine yardım etmek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan 
stajiyerine, başkâtibine veya diğer bir kâtibine imza yetkisi verebilir. 

Birden çok kimseye imza yetkisi verilmiş olması halinde, bunlardan hangisinin öncelikle imzaya 
yetkili olduğu, yetki belgelerinde belirtilir. 

îmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceği yönetmelikte gösterilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Noterlerin aııdicmesi, teminatı, imza ve mühür örnekleri 

Noterlerin andiçmesi 

MADDE 37. — ilk defa noterliğe atananlar, işe başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye 
hukuk veya münferit suilh mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak 
yanacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine and içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir 
nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir. Diğer nüshalardan biri Ounıhuriyet Savcılığında, öbürü de 
noterlikteki dosyasında saklanır. 

Teminat 

MâDDE 33. — Noterlik meslekine girenler, göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde, 
noterliğin bir yıllık g^ayrisâfi gelirinin % 5'i nisbcinde teminat verirler. Teminat yalnız para ola
bilir. 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminatı, noterliğin ilânında gösterilen tahminî gayrisâfi gelir 
üzerinden ödenir. 

Noterler, ilk yüı takibeden yıllarda da bir evva'ki yıla ait fiilî gayrisâfi gelirlerinin % 1'ini o 
yıiın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. 

Teminat parası, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bulunan millî bir bankaya yatırılır. 
Bu bankalar yönetmelikte gösterilir. 

Teminat parası noterlerin görevleri dolayısiyla sebebolabilecekleri zararlara ve bu yüzden hak
larında verilebilecek para cezasına kargılık teşkil eder. Bu paralar başkasına temlik ve terhin 
edilemez. Haciz, 49 ncu madde gereğince, devir işlemi sırasında alıkonulacak miktardan artaka
lanı için mümkündür. 

Teminat paralarını süresi içinde yatırmıyan veya noksan yatıran notere, Adalet Bakanlığınca 
teminatını tamamlaması için bir ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre içinde de 
teminatını tamamlamıyan noter istifa etmiş sayılır. 

İmza ve mühür örnekleri 

MADDE 39. — Noterler, göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içimde, noterlik mührü 
ile imzalarının üçer örneğini, bulundukları yer valiliğine göndermekle yükümlüdür. 

imza yetkisi verilenlerin imzalarının birer örneği de, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten 
itibaren 15 g:aı içinde valiliğe gönderilir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 33 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninim 39 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI KISIM 

Noterlik Dairesi 

Dairenin niteliği ve kiralanması 

MADDE 40. — Noterlik dairesi, resmî daire sayılır. Kira sözleşmesi daire adına noter tarafın
dan yapılır. 

Noterlik dairesinin her türlü gideri notere aittir. 

Evrak ve defterlerin temini ve imhası 

MADDE 41. — Noterliklerde ve Türkiye Noteller Birliği organlarında kullanılan evrak ve 
defterlerle sair büro malzemesinin temini ve evrak ve belgelerim imhası, yönetmelikte gösterilen 
usullere göre, Devlet daireleri hakkındaki hükümlere tabidir. 

Personel 

MADDE 42. — Noterlik dairesi personeli, noteıin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki kâ
tip «ve hizmetliden meydana gelir. 

En az iki kâtip bulunan noterliklerde, bunlardan biri başkâtiplik görevini yapar. 

Başkâtip 

MADDE 43. — Başkâtip noterlik dairesi personelinin şefidir. 
Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbaş eşyadan noterle birlikte başkatip so

rumludur. 
Noter kâtibi olabilme şartları 

MADDE 44. — Noter kâtibi olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara sa
hip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak, altı ayhk adaylık sü
resini geçirmek ve yeterliği noter tarafından onaylanmak şarttır. 

Yeterliği onaylanmıyan aday altı ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı gösteremezse o noterlik
te çalıştırılamaz. 

Türkiye Noterler Birliği veya odalar tarafımdan açılacak kursları bitirenler, adaylığa öncelik
le alınırlar. 

Sözleşme yapma zonınluğu 

MADDE 45. — Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede 
açıkça yazılmağa bile noterin, adaylık süresinin bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yeter
sizliği sebebiyle feshi ihbar hakkı sakhdır. Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı hüküm 
uygulanır. 

Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamış bulunursa, bu sü
renin sonundan itibaren sözleşme, kâtiplik sözleşmesi halinde devam eder. 

Noter kâtibi ve adayı ile yapıilacak sözleşme dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası noter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma müdürlü
ğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde, diğeri kâtip veya adayda kalır. 

Odaya gönderilen nüshaya, adayın Devlet Memurları Kanunundaki şartlara sahibolduğunu 
gösteren belgelerin onaylı birer örneği de eklenir. 
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MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kâtip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci fıkra uyarınca kâtiplik söyleşmesi haline geldiği 
veya sözleşmenin her hangi bir sebeple ortadan kalktığı hususları da, bu durumların ortaya çık-
t?4̂  tarihten itibaren 15 gün içinde noter tarafından odaya bildirilir. 

Yukarıki fıkralara ayları hareket eden noterlere, kusursuz oldukları anlaşılamadığı takdirde, 
iik defasında en az kınama cezası verilir, 

44 neü madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde, kâ
tiplik veya adaylık sözleşmesi, kesinleşme tarihinde kendiliğinden münfesih olur. Kâtip ve ada
yın bu sebepHe noterden her hangi bir tazminat talebe'tmesi mümkün değildir. 

Hizmetlilerin yapamıyacağı görevler 

MADDE 46. — Hizmetliler, kâtip görevinde kullanılamaz. 

Yıllık izin ve mazeret izni 

MADDE 47. — Noter tarafından, noterlikte en az 1 yıl hizmeti bulunan kâtip ve hizmetli!öre 
aşağıdaki esaslara göre yıllık izin verilir. 

A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhili) hizmeti bulunanlara 15 gün, 
B) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün, 
C) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 ay. 
Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olasılara, gidiş ve dö

nüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak: üzere 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur. 
Birinci fıkradaki bor yıllık hizmet süresinin hesabında katiplerin adaylık süresi de nazara 

alınır. 
Haklı bir mazereti bulunmak şarkiyle ıkâtip ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş geliş dâhil 

olmak üzere, yılda en çok on gün izin verilebilir. Bu şekilde alınan izinler toplıamı on günü aştığı 
takdirde, aşan miktar yıllık izinden düşülür. 

Yukarıki fıkralara göre izinli bulundukları süre içinde kâtip ve hizmetliler ücretlerini tam ola
rak alırlar. 

Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hakkın
dan vazgeçilemez. 

îş mevzuatı hükümlerinin uygulanması 

MADDE 43. — Kâtip ve hizmetlilerle noter arasındaki hizmet akdinden doğan münasebet
ler, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça iş mevzuatına tabidir. 

Noterlik dairesinin devri 

MADDE 49. — Her ne sebeple olursa olsun bir noterliğin boşalması halinde, durum, o noter 
veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafından derhal Cumhuriyet Savcılığına yazı ile bildirilir. 
Cumhuriyet Savcısı, keyfiyeti Adalet Bakanlığına, noter odasına ve noter ölmüşse bilinen miras
çılarına bildirmekle beraber, hesap ve işlemlerini en çok iki aylık bir süre içinde irıceldyerek ev
rak, defter, belge ve emanetleri bir tutanakla vekile devreder ve düzenliyeceği raporu tutanağın 
bir örneği ile birlikte Adalet Bakanlığına yolar. Noterin bir ilişiği çıkmadığı 'takdirde, teminat 
parası Adalet Bakanlığınca notere veya mirasçılarına iade ettirilir. İlişiği çıktığı takdirde, bunu 
karşılıyabileoek miktar alıkonuiarak, kanunen yetkili makamların incelemesi sonucuna göre işlem 
yapılır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 29 — 

(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 46. — Millet Meclisi mstninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Noter dairesindeki notere ait eşya, Cumhuriyet Savcısı ve noter veya hazır bulunan mirasçıları 
tarafından tesbit olunarak, noter odası tarafından takdir edilecek ücret karşılığında, yeni noter 
görevine başlayıncaya kadar, vekil tarafından kullanılmaya devam olunur. 

Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve emanetlerin vekile devri hakkındaki hükümleri, noter
lik dairesinin, noterden notere, vekilden notere ve vekilden diğer bir vekile devri halerinde de 
uygulanır. 

Noter dairesinde mevcut notere ait eşya ve tesislerin, yeni notere devri halinde, ödenecek mik
tar üzerinde taraflar anlaşamamışsa, bu mikta. oda tarafından tesbit edilir. 

Noterliğin devir işinde hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı ile bu işte kendisine yardım etmek 
üzere görevlendirdiği adalet memurlarına, Harçlar Kanununa göre tesbit edilen yol tazminatı Tür
kiye Noterler Birliği tarafından ödenir. Şu kadar ki, devir işinin süresi ne olursa olsun beş gün
den fazüası için yol tazminatı verilmez. 

YEDİNCİ KISIM 

Noterlerin yükü; ılülük ve hakları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin y ükümlülükleri 

Noterlik görevi ile birlevmiyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı oldukları işler 

MADDE 50. — Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği 
işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ay
rıktır. 

Noterler siyasi partilere üye olamazlar . 
Noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesinin 

1 nci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, kefil olmak, kendilerine ait ücretlerden her hangi bir 
şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, reklâm ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak 
ve her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti hu-usunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaş
ma yapmaktan yasaklıdırlar. 

Noterlerin çalışma saatleri 

MADDE 51. — Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmî dairelerle birlikte baş
lar. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yıl-
ki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tesbit eder ve Türkiye Noter
ler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. Şu ka dar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o 
yerdeki diğer resmî dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, günlük çalışma süre
leri dışında iş kabul edemez. 52 nci madde hükümleri saklıdır. 

Noterlerin tatilde i§ yapmak yasakltğı ve ayrık haller 

MADDE 52. — Noterler tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname 
tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve 
saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden 
sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici K o misyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 32 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Emredici hükümlere uyma zorunluğu 

MADDE 53. — Noterler, kanunların emredici hükümlerine ayları hususlarda işlem yapamazlar. 
Bu hüküm, imza onaylaması yapılan işlemlerin münderecatı hakkında da uygulanır. 

Meslek sırrı 

MADDE 54. — Noter ve noterlik kâtipleri, görevleri dolayısiyle öğrendikleri sırları, kanunların 
emrettiği haller dışında açıklıyamazlar. 

Evrak ve defterlerin gizliliği 

MADDE 55. — Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcı
lıklarınca veya resmî daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruştur
maya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. 

Noterlik evrak ve def terlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hâkimi
nin karariyie mümkündür. 

Mahkeme veya sorgu hâkimi evrakın dâva sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, 
bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saldanmak 
üzere notere verilir. 

Noterin bulunduğu yerde inceleme imkânı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gön
derilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hu kuk hâkimliğinin onaylıyaeağı örnek, aynı şekilde 
saklanır. 

Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının isteyecekleri örnekler noterlik üc
retine tabi değildir. Diğer resmî mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. 

Ya§ tahdidi 

MADDE 56. — Noterler 85 yaşını tamamladı klannda, yaş tahdidine tabi tutulurlar. Yaşın, hesa
bında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Bandığı Ka namımın hükümleri kıyasen uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İzin ve hastalık 

Noterlerin izni 

MADDE 57. — Noterlerin yıllık izin süresi, hizmeti altı aydan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) olan
lar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâ
hildir. Yıllık isin Adalet Bakanlığı tarafından verilir. 

Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceid yıllara ait kullanılma
mış izin hakları düşer. 

Haldi bir engeli bulunmak şartiyle noterlere, noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısı ta
rafından, gidiş geliş dâhil olmak ve 10 günü geçmemek üzere, mazeret izni verilebilir. Bu şekilde 
alınan izinler toplamı 20 günü aştığı takdirde aşan miktar yıllık izinden düşülür. 

Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliği organlarında çalışmak, yahut Türkiye Noterler Birliği. 
veya Adalet Bakanlığınca verilen görevler dolayısiyle işinin başından ayrılmak zorunluğunda 
kalan noter, Cumhuriyet savcısına haber vermek şartı ile işin gerekli kıldığı süre için izinli sa
yılır. Bu izinler hiçbir suretle yıllık izinden indirilemez. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar hükmüne göre verilen izinler derhal Adalet Bakanlığına bildi
rilir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninim 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi a.yn.en kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddssi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 34 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

İzin süresinin geçirilmesi 

MADDE 58. — Haklı bir engeli olmaksızın, iznini 15 gün geçirenler istifa etmiş sayıllırlar. İzni
ni bu süreden az geçirmiş veya görevinden izinsiz olarak aynlmış olanlar hakkında disiplin cezası 
uygulanır. Şu kadar ki, bu sebeple ilk defasında en çok kınama cezası verilebilir. 

Noterlerin hastalıkları halinde yapılacak işlem 

MADDE 59. — Hasta noterler Cumhuriyet savcılığı kanalı ile Hükümet tabiplerinden veya 
Devlet hastanesi doktorlanndan alacakları rapor üzerine, hizmet sürelerine göre aşağıdaki esaslar 
dâhilinde izinli sayılırlar : 

1. Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
2. Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanüara altı aya kadar, 
3. On yıldan daha çok hizmeti olanlara bir yıla kadar izin verilir. 
Bu süreler sonunda hastalıklarının devam ettiği, resmî sağlık kurullarının raporu ile belgelendi

rilen noterlerin izinleri, iki katı kadar daha uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyileşemiyen no
terlerin görevlerine Adalet Bakanlığınca son verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Noterlerin görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel olarak 

Noterlerin genel olarak yapacakları işler 

MADDE 60. — Noterlerin görevleri : 
1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukukî 

işlemleri düzenlemek, 
2. Kanunlarda resmî olarak yapümalan emr dilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hu

kukî işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 
3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak, 
4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya 

her hangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya 

getirilen kâğıtlardan Örnek çıkanp vermek, 
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak, 

İKİNCİ BOLÜM 

Özel olarak 

Tesbit işleri 
MADDE 61. — Noterler bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini, kıymetini, ilgili şahısların kim

lik ve ifadelerini tesbit ederler ve davet edildiklerinde piyango ve özel kuruluşların kur'a, seçim 
ve toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 58. — Millet Meclisi metnindin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi mdtninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Emanet işleri 

MADDE 62. — Noterler, saklanmak veya bir şahsa verilmek üzere getirilen emanetleri, aşağı
daki hükümlere göre muhafaza ederler. 

Tutanağın bir örneğini emaneti veren alır; bir örneği de emanet kimin için yatırılmışsa ona 
tebliğ olunur. 

Emanetin saklanması 

MADDE 63. — Emanetler, noter tarafından uygun şekilde saklanır. 
ilgili isterse, emanet bir muhafazaya konulup, kendisi ile noter tarafından mühürlenerek millî 

bir bankada, banka bulunmıyan yerlerde demir kasa veya sağlam bir dolapta saklanır. 

Emanetin para olması 

MADDE 64. — Emanet para olduğu takdirde, noter bu parayı en geç ertesi g\xn bankadaki no
terlik emanet cari hesabına hak sahibinin adı, soyadı, ve adresini de göstermek suretiyle yatırır. 

Emanet paranın tahsil ve ödenmesinde makbuz kullanılır. Tahsilat makbuzu iki, ödeme makbuzu 
bir nüsha olarak düzenlenir. Tahsilat makbuzunun ilk nüshası emaneti yatırana verilir. 

Para hak sahibine, noterlikçe verilecek çek karşılığında bankaca ödenir. 
Noter, emanet paraya ait giderler ödendikçe, bankaya ihbarda bulunur. Bu halde zamanaşımı 

kesilir. 

Emanetlerin zamanında alınmaması veya giderlerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem, 

MADDE 65. — Emanetin, saklanma süresinin sonunu takibeden bir yıl içinde alınmaması veya 
hare ve giderlerin ödenmemesi halinde noter, emanetin alınmasını veya hare ve giderlerin ödenme
sini tevdi edene, ona tebligat mümkün değilse kanuni haleflerine yahut varsa emanet lehine yatırıl
mış olan kimseye tebliğ eder. 

Tebliğden itibaren bir ay içinde ilgilisi notere başvurarak hare ve giderleri vermediği takdirde, 
noter, emaneti belediye müzayede yerinde, belediye veya müzayede yeri yoksa elverişli bir yerde 
satarak durumu bir tutanakla tesbit eder. Satış tutarından, emanet sebebiyle o güne kadar işli-
yen noterlik giderleri ile satış giderleri tutarları alıkonulduktan sonra kalanı bankaya yatırılır. 

Emanetin Hazineye intikali 

MADDE 66. — Emanet, değersiz veya satış masrafını korumıyacak ise, 65 nci maddenin birinci 
fıkrası uyarınca yapılan tebliğin semeresiz kalması halinde Hazineye devredilir. 

Noterler tarafından emanet olarak veya 65 nci maddenin son fıkrası hükmünün uygulanması so
nunda bankaya yatırılan para zamanaşımının dolmasından sonra Hazineye aktarılır. 

Emanetlerde hak sahibi 

MADDE 67. — Emanetlerin tutanakta yazılı şartlar dışında bir kimseye verilebilmesi, tarafla
rın muvafakatine veya mahkeme kararına bağlıdır. 

Defter onaylamak 

MADDE 68. — Noterfler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması 
gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninita 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metniniaı 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştdr. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yukarıki fıkrada anılan defterlerin onaylanmasından sonra noter, onayladığı defterin nevini, 
aidolduğu yılı, sayfa sayışım, sözü geçen kanunların emrettiği şekilde mercilerine, tek tek veya 
liste halinde taahhütlü mektupla bildirir. 

Bunun için noter, ücret tarifesinde gösterilen yazı ücretini ve kanunun tek tek bildirmeyi 
zorunlu kıldığı hallerde ayrıca posta giderini de ilgilisinden alır. 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler 

MADDE 69. — Noterler aşık veya kapalı olarak verilen vasiyetnameleri saklarlar ve buna 
dair bir tutanak düzenlerler. Gerek bu suretle saklanan vasiyetnameleri, gerek noterler tarafın
dan düzenlenen sair ölüme bağlı tasarrufları yapanların ölümü halinde bifllgi verilmesi için, du
rumu bunların kayıtlı oldukları nüfus dairelerine yazı ile bildirirler. 

Noterler, nüfus idaresi tarafından ölümün ihbarı veya resmî bir belge ille isbatı halinde, 
yetkili sulh hâkimine verilmek 'üzere, dairelerinde saklı bulunan vasiyetnamelerin ve noterlikçe 
düzenlenmiş ölüme bağlı (tasarruf senetlerinin onaylı örneklerini Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
ederler. 

Birinci fıkra uyarınca nüfus dairelerine yazılacak yazı için ücret tarifesinde gösterilen yazı 
ücreti ile posta gideri ilgilisinden alınır. 

Tebligat işleri 

MADDE 70. — Tebliği istenen her nevi kâğıt, Tebligat Kanunu hükümlerine göre muhatabına 
tebliğ olunur. Tebliğ tutanağı dairedeki nüshaya bağlanır. Tebliğin yapıldığı veya yapılamadığı 
ilgilisine verilecek nüshasına yazılıp onaylanır. 

Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi 

MADDE 71. — Noterler, her ayın en geç onuna kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine gelen 
ve çıkan işlerin niteliğini ve sayısını ve bunlardan aldıkları ücret, hare, vergi ve diğer resimlerin 
miktarını ve giderlerini gösterir bir cetvel düzenliyerek Türkiye Noterler Birliğine gönderirler. 

Notere vekâlet halinde vekil, birinci fıkrada gösterilen hususlardan başka, kendisine ödenen 
ücret tutarı ile 34 ncü madde gereğince noterlik gelirinden alıkoyduğu ve notere ödediği kısım
ları ve alıkonulan parayı yatırdığı bankanın isim ve hesap numarasını da cetvelde gösterir. 

Noterler ayrıca her yılın Mart ayı sonuna kadar, geçen yıla ait gelir, gider ve teminat tuta
rım gösteren bir cetvel düzenliyerek, Adalet Bakjniığına ve Türkiye Noterler Birliğine gönde
rirler. 

DOKUZUNCU KISIM 

Noterlik işlemlerinin şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli genel hükümler 

Hukukî işlemler ve ilgilileri 

MADDE 72. — Noterler, ilgililerin istemi üzerine, hukuki işlemleri belgelendirirler. Belgelen
dirme, bu kısım hükümleri ile diğer kanunlar ve yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır. 

ilgili, belgelendirme isteminde bulunan kişidir. 
Noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, adres ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tamamen öğ

renmekle yükümlüdür. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninim 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

İlgilinin sağır, kör veya dilsiz olması 

MADDE 73. — Noter, ilgilinin sağır veya kör yahut dilsiz olduğunu anlarsa, işlem iki tanık 
huzurunda yapılır. 

ilgilinin dilsiz ve yazı ile anlaşması imkânsız olması halinde, andlı tercüman bulundurulur. 

İlgilinin Türkçe bilmemesi 

MADDE 74. — ilgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur. 

İmza yerine işaret, mühür veya parmak izi kulanılmast 

MADDE 75. — ilgililerde tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen 
bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa 
diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. 

Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağ
men, ilgilisi ister veya noter, işlemin niteliği, im?;ay?. atan veya el işareıtini yapan şahsın durumu 
re kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıki i'kradaki usul dairesinde ilgili, tanık, tercüman 
veya büirkişinin parmağı da bastınJlır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorun
ludur. 

Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter tarafından Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uya
rınca yaptırılır. 

Yasaklılık 

MADDE 76. — Noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine 
katı2aanazlar: 

1. Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili o mm vekili olarak hareket ediyorsa, 
2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise, 
3. İlgililerden biri ile aralarında sihri dahi olsa usul veya füru veya kan hısımlığında 

üçüncü, sihri hısımlıkta ikinci derecede (bu dereceler dâhil) civar hısımlhğı veyahut evlâd edin
me ilişkisi varsa, 

4. İlgililerden biri noterin kâtip veya hizmetlisi ise, 
5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dörciüncü numaralarda yazık ilişki bulunan bir şah

sın vekili olarak hareket ediyorsa, 
6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya aralannda iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı 

ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa, 

Noterlik işlemini hukuk hâkiminin yapması 

MADDE 77. — Yukarıki madde uyarınca noterin yapamadığı noterlik işlemi o yerde başka 
bir noter yoksa bu kanun hükümlerine göre Asliye Hukuk Hâkimi, o yerde Asliye Hukuk Hâ
kimliği mevcut değilse Sulh Hukuk Hâkimi tarafından yapılır. 

Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri 

MADDE 78. — Aşağıdaki kimseler tanık olamazlar : 
1. Reşit olmayanlar, 
2. Mahcurlar, 
3. Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre andlı tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmı-

yanlar, 
4. Noterin kâtip ve hizmetlileri. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun.Kabul ettiği metin) 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metnindin 74 ncü maddesi ayasn kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 nci maddesi ay&en kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

Başkaları adına işlem yaptıracaklardan aranacak belge 

MADDE 79. — Vekil, veli, vasi, kayyım, müroessil ve mirasçı sıfatiyle veya şirket ve dernek 
gibi tüzel kişiler adlarına noterlik işlemi yaptırmak istiyemler, sıfat ve yetkilerini ve işlemi yap-
mıya izinli olduklarını bildirir belge göstermekle yükümlüdürler. 

Belgenin gösterildiği iş kâğıdına yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden han
gi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren, birer örneği harçsız ve vergisiz olarak gerek 
ilgilisine verilecek ve gerekse dairede saklanacak asıl ve örneklerine bağlanır. 

Fotoğraf yapıştırılması 

MADDE 80. — İlgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte göste
rilir. 

Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kim
liği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o işleme ait kâğıtlara da ilgilinin fotoğrafını ya
pıştırabilir. 

Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve düzeltme 

MADDE 81. — Noterlik işlemlerinde, ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımıyan çıkıntılar 
geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz. 

Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptali veyahut ev
velki işin nitelik ve değeri değişmemek şartiyle düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde ye
ni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme 
ait kâğıda yazılır. 

Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlikte yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kâğıdın bir 
nüshasını, gerekli açıklama yapılarak ilk işleme ait kâğıda bağlanması için o işlemi yapan noter
liğe gönderir. 

Noterlik işlemlerinin hükümleri 

MADDE 82. — Bu kanun hükümlerine göre belgelendirilen işlemler resmî sayılır. 
Noterler taralından bu kısmın ikinci bölümünün hükümlerine göre düzenlenmiş olan hukukî 

işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. 
Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine göre noter tarafından yapılan imza onaylaması, onay

lanan imzanın ilgiliye ait oluşunu belgelendirme niteliğinde bulunup, hukuki işlemlerin içindekile
ri kapsamaz. Bu işlemlerde imza ve tarih, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya kadar 
geçerlidir. 

Görevin daire dışında yapılması 

MADDE 83. — Noterler^ noterlik işlemlerini dairelerinde yaparlar. Şu kadar ki, işlemin daire
de yapılması gecikmeye sebebolur veya başka bir zorluk arz ederse, sebebi iş kâğıtlarında göste
rilmek suretiyle daire dışında da işlem yapılabilir. 

Aynı yetkiyi, işlemin yapıldığı tarihte öncelikle imzaya yetkili bulunan kimse de taşır. 
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MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metnindin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi ayıaen kabul edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Düzenleme 

Şekil 

MADDE 84. — Hukukî işlemlerin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde yapılır. 
Bu tutanağın : 
1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismini, 
2. işlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve yazı ile), 
3. ilgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adreslerini, 
4. ilgilinin hakikî arzusu hakkmidaki beyanını, 
5. işleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü, 
Taşıması gereklidir. 
Bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslı noterlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine verilir. 

Tutanakta bulunacak diğer kayıtlar 

MADDE 85. — Tutanak, noterin ilgiliyi tanıyıp tanımadığını, tanımıyorsa ilgilinin kişiliği 
hakkında ne yoldan kanı sahibi olduğunu gösterir kayıtları taşır. Noter böyle bir kanıya ulaşa
maz ve işlemin yapılması da istenirse, keyfiyet ve kimliğin tesbiti için getirilen isbat vasıtası tu
tanağa yazılır. 

Tutanağın okunması 

MADDE 86. — Tutanağa, ilgilinin gerçek isteği hakkmidaki beyanı yazıldıktan sonra okuması 
için kendisine verilir. 

İlgili tutanağı okur, içindekiler isteğine uygun ise, bu husus da yazıldıktan sonra altını im
zalar. 

İlgilinin okuma ve yazma imkânına sahibolmaması 

MADDE 87. — ilgili okuma ve yazma imkânına sahip değilse, hazır bulundurulacak iki tanık 
huzurunda maksadını notere beyan eder. Noter, bu beyanı yazdıktan sonra tutanak okunur. An
cak, işlemin tanık huzurunda yapılmasını emreden diğer kanunların hükümleri saklıdır. 

ilgili ve tanıklar, beyanın aynen yazıldığını ifade ettikten ve bu husus tutanağa geçirildikten 
sonra altını imza ederler. 

Tutanağa eklenecek belgelerin hükmü 

MADDE 88. — îlgili, beyanında bir belgeye dayanır ve bu, tutanağa bağlanırsa, o belge tu
tanağın ayrılmaz bir parçası sayılır. Şu kadar ki, 84 ncü maddenin son fıkrası gereğince tutanak 
örneğinin ilgililere verilmesi sırasında, bu belgenin de örneğinin çıkartılması ilgilinin isteğine 
bağlıdır. 

Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

MADDE 89. — Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâlet
namelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış va'di, vakıf senedi, 
evlenme mukavelesi, evlât edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda ön
görülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir. 
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MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclüsi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninim 86 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edümiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Onaylama 

Şekü 

MADDE 90. — Hukukî işlemlerin altındaki imzanın onaylanması imzayı atan şahsa aidoldu-
ğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır. 

İmzası onaylanan iş kâğıdının aslı ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır. Bu 
örnek harca tabi değildir. 

O naylama .şartları 

MADDE 91. — Onaylama, imzanın noter huzurunda atılması veya kendisine aidolduğunun 
ilgili tarafından kabulü ile kabildir. 

Onaylama şerhinin ihtiva edeceği hususlar 

MADDE 92. — Onaylama şerhinin : 
1. işlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve yazı ile), 
2. İlgilinin kimliğini ve adresini, 
3. Noter, ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hakkında gösterilen ispat belgesini, 
4. imza huzurda atılmışsa bu hususu, imza dışarda atılıp da huzurda ilgili, imzanın kendisine 

aidoiduğunu kabul etmişse bu husustaki beyanı, 
5. işleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü, 
Taşıması gereklidir. 

Mühür, tarih, parmak izi ve i§aretin onaylanması 

MADDE 93. — Bu bölümdeki hükümler mühür, tarih, parmak izi veya imza yerine geçen el 
işaretinin noter tarafından onaylanmasında da kıyasen uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

örnek verme 

Kimlere örnek verilebileceği 

MADDE 94. — Noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni 
mümessil veya vekillerine yahut da mirasçılarına verilir. 

Bu örnek, masrafı verilmek suretiyle o yerdeki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlikten de 
getirtilebilir. 

Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya bu ko
nuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten onaylı vekâletnameyi taşıyan vekilinden başkasına, va
siyetnamelerin örneği verilemez. 

Halcimin izni ile örnek verilmesi 

MADDE 95. — Yukardaki maddede sayılanlardan başkasına örnek verilmesi, noterliğin bağlı 
bulunduğu asliye hukuk veya münferit sulh hâkiminin iznine bağlıdır. 

Birinci fıkraya göre verilecek örneklerin, konsolosluklarda düzenlenen evraka aidolması halinde 
izin, örneği talebeden şahsın Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesince, »on ikametgâhı tesbit 
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MADDE 90. — Millet Meclisi metnimin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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edilemiyen hallerde ise Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince verilir. 
Bu izin hiçbir hare ve vergiye tâbi değildir. 

Belirli bir kısmın örneğini vermek 

MADDE 96. — ilgili, getirdiği her çeşit kâğıdın tamamının veya bir kısmının örneğinin çıka
rılmasını istediği takdirde, noter aslındaki şekli korumak şartı ile tamamını veya istenilen kısmı 
aynen yazar ve iş sahibine istediği kadar örnek verir. 

Örneğin dairede saklanması 

MADDE 97. — Çıkarılan örneklerden biri ilgiliye imza ettirilerek noter dairesinde saklanır. 
İlgilisine verilecek örneklere, bir örneğin dairede saklandığı yazılmakla beraber, geriverilen 

aslına da bu yolda ayrıca şerh verilerek mühürlenir. 

Fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarma 

MADDE 98. — Örnek, fotokopi veya benzeri usullerle de çıkarılabilir. Aslında bir bozukluk 
varsa, tasdik şerhinde açıklama yapılır. 

Yabancı dildeki kâğıdın örneği 

MADDE 99. — örneği verilmesi istenen kâğıt yabancı dilde yazılmışsa, evvelâ tercüme edilir; 
sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda 
şerh verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer işlemler 

Bölümün kapsamı 

MADDE 100. — İkinci, üçüncü, dördüncü bolüm hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri, 
bu bölüm hükümlerine göre yapılır. 

Tutanak 

MADDE 101. — Noter tarafından düzenlenecek tutanak: 
1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi (rakam ve yazı ile), 
2. ilgilinin kimliği ve adresimi, 
3. İlgili noter tarafından tanınmıyorsa, kimliği hakkında getirilen isbat belgesini, 
4. Tutanağın konusunu, 
5. İlgilinin, varsa tercüman, bilirkişi ve tanıkların imzalariyle noterin imza ve mührünü. 
Kapsar. 
Şu kadar ki, emanet tutanağında, emaneti alma ve verme şartları da gösterilir. 

Tutanak §eklinde yapılacak işlemler 

MADDE 102. — Bu kanunun 61 ve 62 nci maddelerinde yazılan işlemler tutanak şeklinde yapılır. 
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MADDE 96. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Millet Meclisi metninin 97 nci maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Millet Meclisi metninin 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Millet Meclisi metninin 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclbi metnimin 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninim 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çevirme işlemi 

MADDE 103. — Bir dilden diğer dile veye bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter 
tarafından metnin altına bir şerh verilir. 

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmış sa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi 
ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir. 

Çevirmenin başka yerde yaptırılması 

MADDE 104. — ilgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracı
lığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir. 

Ticari protesto 

MADDE 105. — Kabul etmeme ve ödememe protestosu Türk Ticaret Kanununda yazılı hüküm
lere göre yapılır. 

İhtarname ve ihbarname 

MADDE 106. — Her türlü hukukî işlemlere ait ihtarname ve ihbarname : 
1. istemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, 
2. ihtar ve ihbar konusunu, 
3. istemde bulunanın imzasını, 
4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (yazı ve rakam ile), 
Kapsar. 
ihtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirilebileceği gibi, 

notere de yazdınlabilir. 

Defter onaylaması 

MADDE 107. — Noterler, defter onaylamasını özel kanununda gösterilen şekilde yaparlar. 
Özel kanununda hüküm bulunmıyan hallerde defter onaylaması, defterin baş ve son sayfası

na kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve her sayfası numaralanıp mühürlenmek suretiyle ya
pılır. 

Tescil 

MADDE 108. — Kanunen tescili gereken işlemler, sicil defterine, sıra numarası altında, işlemin 
tarih ve numarası, ilgililerin ad ve soyadları vo işlemin niteliği yazılmak suretiyle tescil edilir. 

ONUNCU KISIM 

Belirli noterliklerde yaptırılması gereken işlemler 

Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilâm 

MADDE 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması 
veya bir belediye hudutları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması halin
de, harca tabi değeri bir milyon lira ve daha fazla olan noterlik işlemleri, aşağıdaki maddeler hü
kümlerine göre bir takvim yılı için görevlendirilecek noterliklerde yapılır. 

Adalet Bakanlığı, yukarıki fıkrada gösterilen yerlerde, görevlendirilecek noterlikleri, en geç 
bir evvelki takvim yılının Kasım ayı içinde, Türkiye Noterler Birliğinin ve gerekli gördüğü diğer 
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MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Millet Meclisi metninin 106 nci maddes4. aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisi metninin 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Millet Meclisi metninin 109 nen maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kuruluşların düşüncelerini almak suretiyle tesbit eder. Bakanilığın bildirmesi üzerine keyfiyet Tür
kiye Noterler Birliğince Resmî Gazete ile Ticaret Sicili Gazetesinde ve Ankara, İstanbul, îzmir ile 
mahallinde yayınlanan birer günlük gazetede en geç 15 Aralık tarihinde ilân edilir. 

Görevlendirilecek noterliklerin sayısı, o yerin nüfusu ve iş yoğunluğu ile ulaştırma durumu 
göz önünde tutularak tesbit olunur. Aynı mahkemenin yargı çevresi içindeki bütün noterliklerin 
sonu alınmadıkça bir noterlik üst üste görevlendirilemez. 

Görevlendirilecek noterliklerin isimleri, en geç 31 Aralık tarihinde aynı yargı çevresi içindeki 
diğer noterlik dairelerinin giriş kısmına göze çarpacak şekilde asıllacak bir levhada gösterilir. 

Birinci fıkrada gösterilen işleri, görevlendirilen noterliklerden başka bir noterlik yapamaz. 

Noterlikler ortak cari Jıcmbı 

MADDE 110. — İ00 nen maddede yazılı noterlik işlemlerinin yapılmasından elde edilecek her 
çeeij ücret vo noter bidesi tutarı, işlemi yapen görevli noterlikçe, millî bir bankada açtırılan (No-
teeldder ortak cari hesabı) na en geç işlemin yanıklığı gîinü takibeden üç iş günü içinde yatırılır. 
Görevli noterliklerin i!1; nıaare ikama karşılık olarak, bütün noterlerce eşit miktarda ödenecek 
av?.::.? da, acdnıaaını İnliyen 15 gan içinde aynı hesaba yatırılır. Noterlikler ortak cari hesabı, yıl 
karııdan önce, o yerdeki noterliklerin bağlı bnlandiiğu oda yönetim kurulunca açtırılır ve aynı 
kural tarafından tesbit edilecek avans miktarı ilo birlikte Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noter
ler Birliğine bildirilir. 

Görevli noterin, bu görevin yerine getirilmesi sebebiyle yaptığı ve yapacağı bütün masrafları 
karşılamak üzere, ortak hesapta toplanan gelirden gerekli miktar kendisine ödenir. Ödenecek bu 
mil: ar, ödemenin samanı ve şekli eda genel kurulanım yıllık olağan toplantısında tesbit olunur. 
Şu kadar ki, bu masraflar ödeme tarihinde toplanmış olan ortak gelirin yüzde onbeşini geçemez. 

fıdiriv dağıtımı 

HADDE 111. — Yukardaki madde uyarınca yapılacak ödemelerden sonra, ortak cari hesapta 
kalan miktardan birinci fıkrada gösterilen avans tatarı ayrıldıktan sonra gerisi, her üç ayda bir 
ilgili röterlere veya bu kanana göre görevlendir urda noter vekili varsa, vekile eşit miktarda öde
nir. ödemenin şekli, oda genel kurulunun yıllık olağan toplantısında tesbit edilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen üç aylık süre dolmadan evvel, her hangi bir sebeple noterlik mes
lekinden ayrılan veya başka bir noterliğe naklen atanan noterin hissesi, sürenin sonu beklenil
me7: sizin kendisine veya mirasçılarına derhal ödenir. 

ONBİRİNCİ KISIM 

Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve resimlerin tahsil şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin alacakları ücretler 

Ücret tarifesi 

MADDE 112. — Noterlerin yaptıkları işlemlere ait hare üzerinden hesaplanacak ücretleri ile 
vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya 
bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında 
hare, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun 
ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekille-
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(Cumluu'iyct Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 110. — Millet Meclisi metninin 110 ncu maddesi ay::en kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Millet Meclisi metn'ımı 1İ1 nci maddesi ay:ıcn kabul s :liîı:ıhfc;r. 

MADDE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddîsi aynen kabul edilmiştir. 
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rinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakan
lığı tarafından düzenlenecek bir tarife ile fcesbit olunur. 

Noterlik işleminin başka bir noter aracılığı ile yapıldığı hallerde, aracı notere ödenecek ücretler 
de tarifede gösterilir. 

Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 
Tarifede gerekli görülecek değişiklikler dört yılda bir yapılır. Yeni tarife yürürlüğe girinceye 

kadar esiri tarife uygulanır. 

Sayfa hesabı 

MADDE 113. — Ücretlerin alınmasında sayfa hesabı Harçlar Kanunundaki esaslara göre yapı
lır. 

Giderin avans olarak alınması 

MADDE 114. — Noterlik işleminin gerektirdiği gider ilgilisinden avans olarak alınır, tahak
kuk edecek miktara mahsubedilir. işlemin derhal bitirilmesi mümkün olmıyan hallerde, alınan 
avansa karşılık, ilgilisine pulsuz bir makbuz verilir. 

Kesin giderin alınması 

(MADDE 115. — Kesin giderin dökümü, işleme ait kâğıtların dairede kalan asıl ve örnekleri 
ile ilgilisine verilen asıl nüshasına, asü nüsha dairede kalmışsa verilen örneklerden birine yazılır 
ve Maliye Bakanlığınca bastırılacak seri numaralı özel makbuzdan üç nüsha düzenlenir. Gider dö
kümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gösterilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası dairede saklanır; üçün
cü nüshası ise hare, vergi ve resimlerin ilgili daireye yatırılmasında verilmek üzere noterlik daire
sinde alıkonulur. 

Giderin paylattırılma şekli 

MADDE 116. — Aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmadığı 
takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer arasında •ssit olarak paylaştırılır. 

Fazla alman ücretler 

MADDE 117. — Noterler tarafından fazla ücret alındığı, harçlara ait zamanaşımı süresi için
de anlaşılırsa, beher şahıstan fazla alınan on lirayı aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından ilgi
lisine iade ettirilir ve Bakanlık, ödeme için notere yapılacak tefolajgattaaı Birliğe bilgi verir. 
Masrafı noter tarafından verilmek suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay içinde pa
rasını almaz veya fazla alınmış olan ücretten beher şahsa düşen kısmı on lira veya daha az olur
sa, Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu husustaki ka
rarını icra ve iflâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine getirtir. 

YukardaM fıkralar hülriimlerinin uygulanması, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel değil
dir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 113. — Millet Meclisi metnimin 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maıddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi metninim llö nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hare, veriri ve resimlerin tahsil şekli 

Makbuz karşılığında tahsil ve noter hissesi 

MADDE 118. — Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar dolayısiyle özel kanun
ları uyarınca ödenmesi gereken vergi, hare ve resimler makbuz karşılığında tahsil olunur. 

Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve hare tutarları üzerinden yüzde üç oranın
da noter hissesi alırlar. 

Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidatlarının ödenmesine iiişMn hükümler dairesinde ya
pılır. 

Hare, vergi ve resim bedellerinin yatırılması 

MADDE 119. — Noterler, 113 nci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşa
ğıda yazılı süreler içinde ilgili vergi dairesine ve belediyeye bir beyanname ile bildirmek ve aynı 
süre içinde yatırmakla yükümlüdürler. 

Beyannameler her ayın 1 ile 15 nci ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanır ve 
her ayın 15 nci ve son gününü takibeden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilir. 

Vergi, resim ve harçlar için ayn ayrı ikişer nüsha olarak düzenlenecek bu beyannamelerde, 
aidolduğu dönemlere ilişkin bütün işlemlerin müfredatı ile yevmiye numaralarının gösterilmesi 
ve 118 nci maddeye göre düzenlenen makbuzların birer örneğinin bu beyannamelere eklenmesi 
zorunludur. 

Birden fazla daireye beyanname verilmesi gereken hallerde makbuzun asıl nüshası vergi dai
resine, onanmış örneği ilgili diğer dairelere verilecek beyannamelere eklenir. 

Noter, yatırmakla yükümlü olduğu parayı, ikinci fıkradaki süreler içinde posta veya banka ha
valesi ile ilgili daireye gönderebilir. Bu halde, havale makbuzu da beyanname nüshaları ile bir
likte ilgili daireye ibraz edilir. 

Noterlerin ilgili dairelere vereceği iki nüsha beyannameden bir nüshası ve eki makbuz nüs
haları o dairede kalır. Diğer nüshaya (Kapsadığı para vezneye yatırılmıştır) veya (Kapsadığı 
paranın posta veya banka havalesi ile gönderildiğine dair makbuz ibraz edilmiştir) şerhleri veri
lerek, resmî mühür ve imza ile onaylandıktan sonra, notere geriverilir. Noter bu nüshayı 71 nci 
madde uyarınca vereceği aylık cetvel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine gönderir. Yatırdığı 
para için ilgili daireden alacağı makbuz noterlikte saklanır. 

Beyannamenin şekli ve düzenleme tarzı ile bu maddenin uygulanma şekli, Adalet ve Maliye ba
kanlıklarınca müştereken hasırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Zamlı yatırma 

MADDE 120. — Noterler 119 ncu maddede gösterilen süre içinde harç, vergi ve resim bedelle
rini ilgili daireye yatırmadıkları veya bu süre içinde posta veya banka aracılığı ile ilgili daireye 
havale etmedikleri takdirde, yatırma için tanınan son günü izliyen ilk 30 gün içindeki yatırmalar
da % 10, mütaakıp her 30 gün. için ise ayrıca % 2 gecikme zammı öderler. Bu zam Türkiye Noter
ler Birliğinin göstereceği millî bir bankadaki hesaba ödenerek alınacak 2 nüsha makbuzdan biri 
ilgili daireye ibraz edilmek suretiyle gecikmiş hare, vergi ve resim bedelleri yatırılır. Noterin, 
bu makbuzu ibraz edememesi halinde, tahsilatı yapan memur keyfiyeti Türkiye Noterler Birliği
ne bildirir. 

Harç, vergi ve resmin ilgili daireye geç yatırılması veya hiç yatırılmaması hallerine ilişkin di
ğer kanunlar hükümleri saklıdır. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 118. — Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi ayn.en kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Millet Meclisi metninin 119 ncu maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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0NİKİNC1 KISIM 

Noterlerin sorumlulukları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Gözetim ve denetim yetkisi 

MADDE 121. — Noterlikler, Adalet Bakanlığının ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve 
denetimi altındadır. 

Noterliklerin teftişi 

MADDE 122. — Noterlikler, Cumhuriyet savcılarının devamlı denetimi altında olup, yılda en 
as bir defa teftiş olunurlar. Münferit sulh mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahkemenin 
bağlı bulunduğu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savcılığının teftişine tabidirler. 

noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Adalet müfettişi, düzenliyeceği 
hal kâğıdında, noterin meslekte yeterli olup olmadığa, yeterlilik derecesi, yukarı sınıftaki bir no
terliğe atanma yeteneği bulunup bulunmadığı ve yönetmelikte gösterilecek diğer hususlardaki 
kanısını gerekçeli olarak belirtir. Noterin yukarı sınıfa atanmaya yeterli bulunduğu kanısına 
varılabilmesi için, adalet müfettişleri tarafından yapılmış olan evvelki teftişlerden en az son iki
sinde meslekte yeterli olduğunun belirtilmiş bulunması zorunludur. 

Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerindeki 
evrak, defter ve ciltbendîeri daire içinde muhafaza altına alabilirler. 

l§ten el çektirme 

MADDE 123. — Suç teşjMl eden fiillerden dolayı haklarında Adalet Müfettişi, Cumhuriyet 
Savcısı, Sorgu Hâkimi veya ceza mahkemesi tarafından sıoru^turnıa veya kovuşturma yapılan no
terler, soruşturma ve kovuşturmanın selâmeti b aiknnınidan Adalelt Bakanlığı tarafından gerekÜ 
görül/düğü takdirde, soruşturana, veya kovuşturan a kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya 
kadar işten el çektirilirler. 

Şu kadar M, meslekten çıkarma cezasını gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkında 
ceza mahkemesince kovuşturma yapılmakta ise işten el çektirilmesi zorunludur. Kovuşturma 
sonunda noterin böyle bir suçunun sabit olması halinde, işten el çektirme durumu hükümlülük 
selbebiyle verilen meslekten çıkarma cezasının k esimleşmıesine kadar devaan eder. 

Birinoi fıkra gereğince .soruşturma veya kovuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş olup, ko
vuşturma sonunda 2 noi Merada gösterilen bir suçtan hüküm giyen notere, hükmün kesinleşmesi 
beklenilmeksizin istem, el çektirilir, ikinci fıkranın ikinci cümlesi hükmü bu halde de uyguBanır. 

Soruşturma şekli 

MADDE 124. — Adalet Bakanlığı, bir noter hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren hal
lerde, soruşturmayı adalet müfettişlerine veya Cumhuriyet savcılarına yaptırır. 

Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılıklarına her hangi bir şikâyet yapılır veya bu merci
ler, noterin yolsuz bir işleminden haberdar olurlarsa, derhal gerekli soruşturmayı yaparak dü-
zenliyecekleri evrakı Bakanlığa gönderirler. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 121. — Millet Meclki metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122. — Millet Meclisi metninin 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDüi 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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122 nci maddenin 3 ncü fıkrası soruşturma halinde de uygulanır. 
Adalet Bakanlığı, yukarki fıkralar gereğince düzenlenen soruşturma evrakının suç niteliğinde 

o7mayıp disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir örneğini, Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Noterlere uygulanacak disiplin cezaları 

Genel olarak 

MADDE 125. — Meslekin vakar ve onuruna ayları eylem ve hareketlerde bulunanlarla, gö
revlerini yapmıyan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı ha
reketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile, 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezaları verilir. 

Disiplin cezaları 

MADDE 126. — Noterler hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır. 
A) Uyarma : Notere, görevinde daha dikkaili davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Notere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
C) Para cezası : 250 liradan 5 000 liraya kadardır. 
D) Geçici olarak işten çıkarma : Noteri, sıfatı saklı kalmak şartiyle bir aydan altı aya kadar 

görevinden uzaklaştırmaktır. 
E) Meslekten çıkarma : Bir daha atanmamak üsere noterlikten çıkarmaktır. 

Eski cezaların etkisi 

MADDE-127. — Notere, 157 nci maddeye göre iki defa hüküm giymesi halinde ve kanunun em
rettiği diğer hallerde «Meslekten çıkarma cezası;- verilmesi sorunludur. 

Bir noter, bir disiplin cezası aldıktan sonra 5 yıl içinde, kendisine aynı disiplin cezasının veril
mesini gerektiren bir eylem ve harekette bulunursa, 128 nci maddedeki sıraya göre daha ağır olan 
ceza verilir. 

Şu kadar ki, 2 nci fıkra dışında, Disiplin Kurulu vereceği cezayı, sıraya bağlı olmaksızın ser
bestçe takdir eder. ikinci fıkradaki halde dahi daha ağır bir cezanın verilmesi mümkündür. 

Savunma hakkı 
MADDE 128. — Noterler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun 

ilgiliye açıkça ve yazık olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az 
on günlük bir süre tanınması sorunludur. 

Noter obuadan önceki eylem ve hareketler ve noterliklerden ayrılanların durumu 
MADDE 129. — Bir kimsenin noterliğe atanmasından önceki eylem ve hareketleri meslekten 

çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin kovuşturmasına konu olamaz. 
Noterin noterlikten ayrılması, noterliği sırasındaki eylemlerinden dolayı disiplin kovuşturması 

yapılmasına engel olamaz. 

Kovuşturma mercii ve kovuşturma karan 

MADDE İSO. — Noterler hakkında disiplin kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin 
Kurulu tarafından yapılır. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Millet Meclisi metninin 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninün 123 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 129. — Millet Meclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 130. — Millet Meclisi metninin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kurul başkan ve üyelerinden biri hakkında yapılmış olan şikâyetler üzerine ilgili, kurulun bu 
kovuşturmayla alâkalı çalışmalarına katılamaz. Bu yüzden açılacak üyelikler yedekleri tarafından, 
onların da engelli olmaları halinde Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda görevli, engeli 
ölmıyan en kıdemli noter tarafından doldurulur. 

Şikâyetin intikali üzerine kurul evvelâ şikâyet veya ihbar konusunun kovuşturmaya değer 
olup olmadığı hakkında bir karar verir. 

Karar üzerine yapılacak işlem 

MADDE 131. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, şikâyet veya ihbar konusunun ko
vuşturmaya değer olmadığına karar verirse, bu kararı şikâyet olunan noterin çalıştığı yerdeki 
Cumhuriyet savcısına ve varsa şikâyetçiye tebliğ eder. 

Cumhuriyet savcısı veya şikâyetçi tebliğ üe:ı itibaren 15 gün içinde doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler. Türkiye Noterler Birliği, kendisine verilen itiraz dilekçelerini derhal Adalet 
Bakanlığına intikal ettirir, itiraz üzerine Sakarlık disiplin dosyasını getirterek inceler ve bir ka
rar verir. Bakanlığın bu karan kesindir. 

Kurul, şikâyet veya ihbar konusunda kovuşturma açılmasına karar vermiş yahut da kovuştur
ma açılmasına yer olmadığına dair verilen karar Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikâyet olu
nan noter hakkında kovuşturmaya geçilir. 

Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen kararların kesinleşmesi halinde, aynı ko
nuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden itiba
ren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır. 

Kovuşturma usulü 

MADDE 132. — Kovuşturma açılması kararından sonra Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku
rulu, bir üyesini işi incelemek üzere görevlendirir. 

Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü Mm relerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikâyet 
olunanın savunmasını da aldıktan sonra dosyayı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu raporun 
en geç üç ay içinde kurula verilmesi şarttır. Ancak işin gerektirdiğine kanaat getirildiği takdir
de, bu süre kurulca iki ay daha uzatılabilir. 

Kurul, raporun tevdiinden itibaren en geç iki ay içinde işi sonuçlandırmak zorundadır. 

Duruşma yapıl ethümesi 

MADDE 133. — Kovuşturma yapan üyenin incelemesini tamamlayıp, raporunu Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna vermesinden sonra, noter talebetmiş ise, kurul, incelemenin duruş-
nialı olarak yapılmasına karar verir. Duruşma gizli olarak yapılır. 

Davetiye tebliğine rağmen noter duruşmaya gslmes veya bir vekil göndermezse, duruşma gı
yapta devam eder. Şu kadar ki, gelinmediği takdirde duruşmanın gıyapta yapılacağının davetiye
ye yazılması zorunludur. 

Duruşmaya, ilk incelemeyi ya,pan üyenin raporunu okuması ile başlanır. 

ikililerin gösterilmesi, takdir ve karar çoğunluğa 

MADDE 134. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, delillerin ne suretle gösterileceği 
ve inceleneceğini, istek veya vazgeçmeyle yahut ovvelce verilmiş kararlarla bağlı kalmaksızın 
takdir ve tâyin eder. 

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyıonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi ayman kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 

MADDE 135. — Tanık veya bilirkişilerin duruşmaya çağırılmasına veya üyelerden biri tara
fından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin okunması ile yetinilmesine Türkiye Noterler Birliği 
Disiplin Kurulu karar verir. 

Ancak, inceleme konusu olayın delili, yalnız bir tanığın kişisel bilgisinden ibaret ise, bu ta
nık her halde dinlenir. 

Duruşma tutanağı 

MADDE 136. — Duruşma tutanağı, başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Du
ruşmadan önce veya duruşma dışında dinlenilen kimselere ait tutanakların duruşmada okunması 
zorunludur. 

İs'inabc talimedının yerine getirilmesi 

MADDE 137. — istinabe yolu ile verilen talimat, dinlenilmesi istenilen kimsenin bulunduğu 
yere en yakın noter odası başkanı veya bunun görevlendireceği bir noter tarafından yerine getirilir. 

Tanık ve bilirkişilerin çağırılması 

MADDE 138. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre çağırılıpta gelmiyen veya kanuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut bilirkişilik

ten veya yemin etmekten çekinen kimsenin, giderlerden başka 20 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezasına çarptırılması, bu kimsenin ikâme i ettiği yer sulh ceza mahkemesinden istenebilir. 
Ayrıca istek üzerine, tanıkların zorla getirilmesine Ankara Sulh Ceza Mahkemesi karar verir. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan vo zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağırılan 
tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden çağırılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandırılır. 

Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına, gerekse zorla getirmeye Disiplin Kurulunun tutanak 
örneği üzerinden karar verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, 
çağırıya rağmen geîmiyen tanığın zorla getirilmosi hususunda sulh ceza hâkiminden karar istemeye 
yetkilidir. 

Türkiye Xederler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin reddi ve istinkâfı 

MADDE 139. — Türkiye Noterler Birliği Drdplin Kurulu başkan ve üyeleri, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler. 

Red istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılması ile incelenir. 
Red ve istinkâf sebebiyle Kurulun toplanamaması halinde 130 ncu maddenin 2 nci fıkrası uya

rınca işlem yapılır. 

Karar ve itiraz 

MADDE 140. — Duruşmalı veya duruşnıasız olarak yapılan inceleme sonunda Türkiye Noterler 
Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulunduğu yer 
Cumhuriyet Savcısına tebliğ olunur. 

İlgililer veya Cumhuriyet Savcısı tebliğden itibaren 15 gün içinde, doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136. — Millet Meclisi metninüla 136 ncı maddesi ayu&n kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Millet Meclisi metninin 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Millet Meclisi metninin 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139. — Millet Meclisi metninin 139 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 140. — Millet Meclisi metnindin 140 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İtirazı inceleme mercii ve kararların onayı 

MADDE 141. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın tama
mını Adalet Bakanlığına yollar; Kurul kararına itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Bakanlığa 
gönderilir. 

Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinieşir. 
Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliğine 

tebliğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noterler Birliğine gönderir. 
Bakanlık kararlarına karşı ilgili veya Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 
Kurul, Bakanlığın bozma kararına uymak zorundadır. Bozma üzerine verilecek karardan sonra 

da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanır. Kurulun Bakanlığın bozması üzerine eski kara
rında ısrar niteliğinde bir karar vermesi halmdc, Bakanlık gerekli disiplin kararını re 'sen verir. Bu 
karar kesindir. Şu kadar M, dördüncü fıkrada gösterilenler karara karşı Danıştaya başvurabilir
ler. 164 ncü madde hükmü saklıdır. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde disiplin dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getirterek 
inceliyebilir. 

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarının disiplin cezalarına etkisi 

MADDE 142. — Noterin bir ceza kovuşturması sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş ol
ması, hakkında disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ancak, disiplin işlem ve kararma konu teşkil eden fiilinden dolayı ceza soruşturması açılmış 
bulunan noter hakkındaki disiplin kovuşturması, söz konusu soruşturma kesin bir karar veya hü
kümle sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 

MADDE 143. — Disiplin cesalanna dair kararlar kesinleşmedikçe uygulanmaz. 

Tanık ve bilirkişi giderleri 

MADDE 144. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin. Kurulu tarafından çağırılan her tanık ve bilir
kişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği çalışmaya kargılık uygun bir ücret verilebilir. Çağrıya uy
mak için seyahat etmek zorunluluğımda kalanlara yol masrafı ve yevmiye ödenir. 

Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Tür
kiye Noterler Birliği uhdesinde kalır. 

Dlr.plin cezalarının- yerine getirilmesi, para cezası c sair giderlerin ödenme şekli 

MADDE 145, — Para cezalan dışındaki disiplin cezalan Adalet Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. 

Fara cezasına veya giderlerin ödenmesine dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu karar
lan, icra ve iflâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyannca Türkiye Noterler 
Birliği tarafından yerine getirilir. Bunlar Türkiye Noterler Birliğine gelir yazılır. 

icra takibi, genel hükümler uyannca Birlik Başkanının vekâlet vereceği bir avukat tarafın
dan yürütülür. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 141. — Millet Meclîsi metninin 141 nci maddesi aymen kabul edilmiştir. 

MADDE 142. — Millet Meclisi metninin 142 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 143. — Millet Meclifci metninin 143 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 144. — Millet Meclisi metninin 144 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 145. — Millet Meclisi metninin 145 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Noter stajiyerlerine uygulanacak disiplin cezaları 

Disiplin cezaları 

MADDE 148. — Noter stajiyerleri hakkında verilecek disiplin cezalan şunlardır : 
A) Uyarma : Slajiysre, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Siajiysre, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
(i) ücretten kesme : Stajiyerin aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının kesilmesidir. 
B) Siajiyerlikten çıkarma : Stajiyerin, bir daha staja alınmamak ve noterlik meslekine atan

mamak üzere stajiyerlikten çıkarLılsıasıdır. 
127 nei madde hükmü noter stajiyerleri baklanda da kıyasen uygulanır. 

Disiplin cezasını verecek kurul ve itiraz 

HADDE 147. — Noter stajiyerleri hakkındaki disiplin cezaları da Türkiye Noterler Birliği 
Bklplin Kurulu tarafından verilir. 

Iloterlerin disiplin işlem ve kararlan ile ilgili hükümler staj iyerler hakkında da aynen uygula
nır. Şu kadar ki, noterlerin meslekten çıkarma cezasını, bu bölümde Stajiyerlikten çıkarma ce
zası karşılar. 

DÖSDÜNCÜ BÖLÜM 

Noter kâtipleri ve kâtip adaylarına uygulanacak disiplin cezalan 

Disiplin cezaları 

MADDE 143. — Noter kâtipleri ve kâtip adayîan baklanda verilecek disiplin cezaları şunlar
dır : 

A) Uyarma : Kâtip veya adaya daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Sınama : Kâtip veya adaya, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bil

dirmektir. 
C) ücretten kesme : Kâtibin veya adaym, aylık net ücretinin yansını geçmiyen bir kısmının 

kesilmesidir. 

D) Mcsbkten çıkarma : Kâtibin veya adayın, bir daha noter kâtibi veya kâtip adayı atanma
mak feera meslekten çıkartılmasıdır. 

127 nci madde hükmü noter kâtipleri ve adayları baklanda da kıyasen uygulanır. 

Disiplin cezasını verme yetkisi 

MADDE 149. — Noter kâtiplerine vej/a adaylarına disiplin cezalan, yanında çalıştığı noter 
tarafından verilir. 

Noter, karardan evvel kâtip veya adayın savunmasını almajk zorundadır. 

ti ir az 

MADDE 150. — Noter, her hangi bir kâtibi veya kâtip adayı hakkında verdiği ka
ran, ilgiliye ve Cumhuriyet Savcısına tebliğ eder. 

Bu karara karşı, ilgili kâtip veya aday ve Cumhuriyet Savcıa 15 gün içinde Türkiye 
Noterler Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler, itiraz yapılmasa dahi, noter, itiraz 

O. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 69 — 

(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 146. — Millet Meclisi metninin 146 nci maddesi aynsu kabul edilmiştir. 

MADDE 147. — Millet Meclisi metninin 147 nci maddesi ay^en kabul edilmiştir. 

MADDE 148. — Millet Meclisi metninin 148 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 149. — Millet Meclisi metninin 149 ncıı maddesi aymsn kabul edilmiştir. 

MADDE 150. — Millet Meclisi metninin 150 nci maddesi ayaen kabul edilmiştir. 
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süresi socıun&a karara ait dosyayı incelenmek üzere Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna 
yollar. Kurulun vereceği kararlar kesindir. 

ilgililerin bu karar hakkında Danıştaya başvurma hakkı saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile kâtiplerin ve kâtip adaylarının 
işliyecekleri ve bunlara karşı işlenecek suçlar 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 151. — Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri 
ve kâltrip adayları noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noter
ler ise aynıca bu görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, eylemle
rinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet, memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalan
dırılırlar. 

Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliğine veya saymanlığına noter olmııyan bir kişinin se
çilmesi halimde, yulkarıki fıkra hükmü bu kim seler hakkında da uygulanır. 

Görevlilere karşı işlenen suçlar 

MADDE 152. — Yukarıki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri ye
rine getirmeleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
Devlet memurları aleyhine işlenmiş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kovuşturma izni 

MADDE 153. — Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından do
layı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Kovuşturma usulü 

MADDE 154. — Adalet müfettişleri veya mahallî Cumhuriyet Bavcısı tarafından düzenlenen 
dosya, Adalet Bakanlığı öesa işleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda kovuş
turma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesine 
en yalan bulunan Ağır Ceaa Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın açıl
masına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir. 

iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında 
kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine noter, kanunda yazılı süre içinde bâzı 
delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Gerekirse so
ruşturma Başkan tarafından derinleştirilir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen noterlerin duruşmaları, suçun işlendiği 
yer Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır. 

İtiraz hakkı 

MADDE 155. — 154 ncü maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karsı Cumhuriyet Savcısı veya sa
nık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi haricclmak üzere, itiraz edilen kararı ve
ren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde incelenir. 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 151. — Millet Meclisi metninin 151 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 152. — Millet Meclisi metninin 152 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 153. — Millet Meclisi metninin 153 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 154. — Millet Meclisi metninin 154 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 155. — Millet Meclisi metninin 155 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali 

MADDE 156. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. 

Yasaklara aykırı harekette bulunmak 

MADDE 157. — 50 nci maddenin 3 ncü fıkrası hüiriimlerine aykırı hareket eden noterlere ilk 
defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde 
verilecek ceza S 000 liradan aşağı olamaz. 

Noterin yukarda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulamasında memur sayılan bir kimse veya noter kâtibi yahut 
kâtip adayı ise, 1 nci fıkra uyarınca cezalandırılır. 

Noterler arasında rekabete sebebolacak eylem ve harekette bulunan, noterlik işlemlerini şahsına 
veya mensubolduğu kuruluşa menfaat sağiıyan bir noterde yaptıran kişiler ve özellikle bu 
kanunun 166 ncı maddesinin 12 numaralı bendi uyannca düzenlenen protokole taraf teşkil eden 
resmî ve özel kuruluşlar memur vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara aykırı eylem ve ha
rekette bulunanlarla bu suça iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmedikçe, bu maddenin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar. 

Noterlerin işlemlerinde tahrifat yapmaları 

MADDE 158. — Eski tarihle evrak düzenliyen, yevmiye defterinde numara ayıran, hare, 
damga, kontrato veya sair vergiler ödemelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut 
bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtiplerine ve kâtip adaylarına 
Türk Ceza Kanununca daha ağır bir ceza tâyin edilmediği takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis 
ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Onuncu kısım hükümlerine aykırı- eylemler 

MADDE 159. — I - 109 ncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noterler, birinci defa
sında 126 ncı maddenin (D) bendi gereğince işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına konu olan iş
lemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi alınarak bankadaki noterlikler ortak cari hesabına ya
tırılır. 

II - a) 110 ncu madde gereğince noterlikler ortak cari hesabının açtırılması, yatırılması gere
ken avans miktarının tesbit edilmesi, hesap numarası ve avans tutarının Adalet Bakanlığına bildi
rilmesine ilişkin görevlerinde kusurları görülen noter odası yönetim kurulu üyeleri hakkında fiil
lerinin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) Noter odası tarafından tesbit edilen avansı ve görevli noterin ortak işlemlere ait gelir tu
tarını, süresi içinde noterlikler ortak cari hesabına yatırmıyan noter, (I) fıkrası gereğince ceza
landırılır. 

III - Oda genel kurulunca masrafların görevli notere ödenmesi, hesa.p bakiyesinin noterlere 
bölünmek veya gereken yerlere ödenmek üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görevle
rin yapılması hususunda görevlendirilen noterler, bu görevlerle ilgili kusurlu eylemleri diğer kanun-
larca daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 158. — Millet Meclisi maninin 156 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 157. — Millet Meclisi metninin 157 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 158. — Millût Meclisi metninin 158 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 159. — Millet Meclisi metninin 153 ncu maddesi aynan kabul edilmiştir. 
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Gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu 

MADDE 160. — Noterlik dairesinde çalışan kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden do
layı işledikleri suçlara iştiraki bulunmıyan hallerde noter, bu kimseler üzerindeki gözetim ve de
netim görevini yerine getirmediği sabit olduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi 
hükmüne göre sorumludur. 

Ayrık hükümler 

MADDE 161. — 153 - 155 nci maddeler hükümleri noterlerden gayri görevliler hakkında uygu
lanmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Noterlerin hukukî sorumlulukları 

Noterlerin hukukî sorumlulukları 

MADDE 162. — Stajiyer, kâtip ve kâtip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir 
işin yapılmamalından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı 
sorumludurlar. 

Noter, birinci fıkra gereğince ödediği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksdk yapıl
masına sebebolan stajiyer veya noterlik personeline rücu edebilir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Türkiye Noterler Birliği 

Genel olarak 

MADDE 163. — Noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, meslekin geliş
mesini ve meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğin
de ve tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Noterler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz. 
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir. 
Birlik, protokol kurallarına uygun olarak resmî törenlere katılır. 
Oda Başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerle ilgili olan 

yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler Birlik bütçesinden ödenir. 
Türkiye Noterler Birliği başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı gö

revleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Başkanlık Divanında görev almamış üyeleri ile disip
lin kurulu başkan ve üyelerine katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer 
zaruri giderler Birlik bütçesinden ödenir. Bunla rın miktarı Kongrece /belli edilir. 

Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi ve organların feshi 

MADDE 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile birliğin mahallî organları olan 
odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahi ptir. Bu sebeple birlik ve odaların hesap ve işlem
lerini Adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcılarına denetletebilir. 

Adalet Bakanlığının bu kanun gereğince Türkiye Noterler Birliği organlarının karar ve işlem
leri hakkındaki /tasarruflarına Birliğin görevli or ganlan tarafından uyulması zorunludur. Bakan
lık kararı aleyhine süresi içinde Danıştay'a başvurulmamış olmasına rağmen bu kararın Birliğin 
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MADDE 160. — Millet Meclisi metninin 160 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 181. — Millet Meclisi metninin 161 nci maddesi aynlen kabul edilmiştir. 

MADDE 162. — Millet Meclisi metninin 162 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 163. — Millet Meclisi metninin 163 ncü maddssi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 164. — Millet Meclisi metninin 164 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 



— 76 — 

.(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

görevli organınca, kanuni bir sebep bulunmaks'izm yerine getirilmemesi veya eski kararda diren
ine niteliğinde yeni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o Birlik organının feshine karar veril
mesi için keyfiyeti Bamstaya bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
karar verir. Feshi istenen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. 

Danıştaym fesih kararı vermesi halinde, feıisdilen organın yerine en geç bir ay içinde yenisi 
soçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlarlar. 

Feshedilen organın Adalet Bakanlığının kararma aykırı olarak yaptığı tasarruflar hükümsüz
dür. 

Fesih hükümleri Birlik Kongresi hakkında uygulanmaz. 

Üyelik 

MADDE 165. — Noterler, Türkiye Noterler Birliğinin tabiî üyeleridir. Yaş tahdidine tabi tutu
lan noterler Birliğin fahri üyesi olurlar. 

Birlik Yönetim Kurulu, mesleke yararlı olmuş kişilerin fahri üyeliğe kabulüne karar verebilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin görevleri 

MADDE 166. — Türkiye Noterler Birliğinin görevleri şunlardır: 
1. Meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak, 
2. Meslekin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletler

arası toplantılara katılmak ve sair gerekli çalış malarda bulunmak, 
3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurslar açmak, 
4. Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üze

rine bildirmek, 
5. Uyulması sorunlu meslek kurallarını tesb it ve tavsiye etmek, 
6. Noter ve kâtiplerine, yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç. para ver

mek, 
7. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair 

sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak, 
8. Her adlî yılın açılmasından evvel kendi çalışımaları ve meslekî ihtiyaçları hakkında Ada

let Bakanlığına rapor vermek, 
9. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak, 
10. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallan ile paralannın Birlik amaçlarına uygun şekilde yö

netmek ve işletmek, 
11. Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örne

ği hazırlamak, 
12. Noterlik işlemlerinim bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambi

yo senetlerinin (çek, poliçe ve emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler 
arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmî ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse va
rılan sonuçları taraflann uymakla yükümlü oMuğ-u bir protokole bağlamak (ilgili resmî ve özel 
kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten 
kaçmamazlar), 

13. Noterlerin geıı&l menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak, 
14. Noter odalarının üye sayısı ve faaliyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle noter oda

larına Birlikçe verilecek ödenek miktarını ve ö deme şeklini belli etmek, 
15. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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MADI>E 165. — Millet Meclisi metninJn 165 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MABDS 166. — Millet Meclisi metninin 166 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye Noterler Birliğinin organları 

MADDE 167. — Türkiye Noterler Birliği, görevlerini organları vasıtasiyle yapar. 
Birliğin organları şunlardır. 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı, 
2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı, 
3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, 
4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, 
5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi, 
6. Noter odaları. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri 

MADDE 168. — Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri şunlardır : 
1. Türkiye Noterler Birliğini mahkemeler ve diğer merciler önünde ve protokolde temsil et

mek, 
2. Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını yerine getirmek, 
3. 172 nci maddeye göre verilecek yetki dairesinde, Birlik adına iltizam ve iktisapta bulun

mak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak, 
4. Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürütmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı 

MADDE 169. — Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman, Başkanlık 
Divanını meydana getirirler. 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun ve
receği yetki dairesinde çalışır. 

Genel Sekreter ve Sayman, dışarıdan ücretle tuJtuOlmuş bir kknise olabilir. 
Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsıa, kalan görev süresi 

için, bir ay içinde yenisi seçilir. 
Başkanım bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlığın her hangi bir sebeple boşalması halinde, 

Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi Başkan Yardımcısına, onun 
da yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir. 

Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Birli
ğin iç çaüiişmıaları ile yazı işlerini yönetir; Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin 
çalışmasını demetler. 

Birlik Saymanı, Birliğin malarını Birlik Başkanlik Divanının kararları gereğince yönetmeye 
ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. Bir
lik Saymamı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Birlik Başkam ile birlikte imza eder. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu 

MADDE 170. — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden kurulur ve dört yıl
lık bir süre için Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından seçilir. Kurulun dört de yedek 
üyesi bulunur. 

Aynı noter, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu üyelik
lerimden birden fazlasına seçilemez. 

Yönetim Kurulu, seçimini taktiıbeden ilk toplantısında aralarında gizli oyla, bir başkan, bir 
başkan yardımcısı ve dışardan atama yapmıyacaksa bir de genel sekreter ile sayman seçer. Seçi
len başkan aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği Başkanıdır. 
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MADDE 167. — Millet Meclisi metninin 167 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 168. — Millet Meclisi metninin 168 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 169. — Millet Meclisi metninim 169 ncu maddesi aynen kabul edilmiştdr. 

MADDE 170. — Millet Meclisi metninin 170 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun seçilme usulü ve secim dönemi 

MADDE 171. — Yönetim Kurulu, meslekte en az beş yıl kıdemli olan noterler arasından seçilir. 
Haklarında noterliğe engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya 

geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla para veya geçici olarak 
işten çıkarma cezaiariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi kongreye katılan noterler arasından seçilecek üç veya beş noter tarafından açık 
olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar tasnif kuruluna ayrılamazlar. 

Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fasla isim yazılması zorun
ludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye 
sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 

Adaylar, aldıkları oyların sayısına göre sıralanır. En çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl 
sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tesbit edilir. Oylarda eşitlik halinde meslekte kı
demi fasla olan aday, kıdemler de eşit ise bunların daha yaşlı olanı sırada öncelik kazanır. Yedek 
üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 
Süresi dolan üye yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin ya

rısı iki yılda bir yenilenir. İlk seçimden iki yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. 
Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilâve 

edilir. 
Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri en çok oy almış yedek üye 

ile doldurulur ve bundan sonra yapılacak ilk kongrede bir yedek üye seçilir. 
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu dâvası açıl

mış ise, dâva sonuna kadar bu üye Yönetim Kurulu çalışmalarına katılamaz, yeri yedek üye ile 
doldurulur. 

Türldye Noterler Binliği Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 172. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Her odanın kendisine ait bütçe tekliflerini inceliyerek, Türkiye Noterler Birliğinin bütçesi

ni düzenlemek ve bunu kongrenin onayına sunmak ve yürütmek, 
2. KongrejTe, çalışmaları hakkında rapor vermek ve kongre kararlarını yerine getirmek, 
3. Türkiye Noterler Birliğinin mallarını id ire etmek, iktisap ve iltizam hususlarında. Başkana 

yetki vermek, 
4. Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek, 
5. Birlik kongresi gündemini hazırlamak, 
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
7. Noter odaları ve noterler üzerinde gözetim ve denetimde bulunmak, 
8. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, 
9. Meslek hakkında ilgili makamlara rapor vermek, 

10. Yetkili organı gosteriimeksizin Türkjye 11 öterler Birliğine kanunla verilen görevleri yap
mak, 

11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Ku'iılu toplantıları ve karar yiter sayısı 

MADDE 173. — Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya Yö
netim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile Kuru1, acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya 
çağırılabilir. 
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MADDE 171. — Millet Meclisi metninin 171 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 172. — Millet Meclisi metninin 172 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 173. — Millet Meclisi metninin 173 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağrı 
mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce ve yazı ile Başkanlık Divanına bil
dirirler. 

Belgeye bağlanmış haklı bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye istifa 
etmiş sayılır. 

Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunda karar verilebilmesi için, en az 
dört üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün 
sayılır. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 

MADDE 174. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, Birlik Kongresi tarafından kendi 
üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş üyeden kurulur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. 

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. 
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden 

seçilebilir. 
171 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygula

nır. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun görevleri ve toplantıları 

MADDE 175. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu bu kanunla ve yönetmelikle kendisi
ne verilmiş olan işleri görür. 

Kurul ayda bir defa olağan olarak toplanır. Birlik Başkanının veya Disiplin Kurulu Başkan 
yahut üyelerinden birinin isteği ile kurul acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağırı-
labilir, 

173 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 
Disiplin Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az üç üyenin bir oyda bir

leşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Türkiye Noterler Birliği Kongresi 

MADDE 176. — Türkiye Noterler Birliğinin en yüksek organı Birlik Kongresidir. 
Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafından seçilen ikişer noter ile noter odaları 

başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fa^la olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter 
için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri delege 
seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabiî üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile il
gili kararlarda oylamaya katılamazlar. 

îmkân olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir. 
Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulımmıyan noterler, delege seçilemezler. 
Bn-lik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gün

dem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilân edilir; ayrı
ca noter odalarına da bildirilir. 

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzeri
ne olağanüstü toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu kanunda yazılı görevlere uy
gun görüşme konusunu kapsaması şarttır. 
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MADDE 174. — Millet Meclisi metninin 174 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 175. — Millet Meclisi metninin 175 mi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 176. — Millet Meclisi metninin 176 nuı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kongrenin toplantı ve harar yeter sayısı 

MADDE 177. — Birlik Kongresinin toplanabilmesi için, delegelerin çoğunluğunun hazır oima3i 
lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, ertesi günü mevcut delegelerle toplantı yapılır. Şu ka
dar M, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. 

Birinci fıkrada yazılı yeter sayının elde edilememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek üze
re başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı takdir
de, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır. 

Birlik Kongresi Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkanvekili ve dört kâtipten kurulur. Birlik 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Birlik Kongresi Başkanlık Divanına seçilemezler. 

Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, 166 
ncı maddenin 10 ncu bendinde gösterilen konudaki kararlar ancak Birlik Kongresi üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Başkanının bulunduğu 
taraf çoğunlukta sayılır. 

Kongrenin görevleri 

MADDE 178. — Birlik Kongresinin görevleri şunlardır : 
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvibetmediği 

takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Bütçeyi görüşmek ve onaylamak, 
3. Türkiye Noterler Birliğinin görevlerine giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyele

rin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, 
4. Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek, 
5. Noterlerin ödiyecekîeri giriş paralarını ve aidatı tesbit etmek, 
6. Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı., Genel Sekreter ve Saymanın ücretleri ile Yönetim ve 

Disiplin Kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödeme şeklini tesbit etmek, 
7. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Noter odaları 

MADDE 179. — üç veya daha fazla noterlik bulunan her belediye hududu içinde bir noter 
odası kurulur. 

Adalet Bakanlığı, noter odası kurulamıyan yerlerdeki noterliklerin hangi odaya bağlanaca
ğını tâyin eder ve 10 dan az noter bulunan yerler deki noterleri, zorunlu gördüğü hallerde başka 
bir odaya bağlıyabilir. 

Odaya kaydolma zorunluluğu 

MADDE 180. — Noter odaları, Türkiye Noterler Birliğinin bölgesel organlarıdır. 
Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kaydolmak zorunîuğundadır. 

Noter odalarının görevleri 

MADDE 181. — Noter odalarının görevleri şunlardır : 
1. Meslekin gelişmesi için gereken tedbirlere girişmek, 
2. Noterlerle kâtip, kâtip adayı ve hizmetliler arasındaki hizmetle ilgili anlaşmazlıkları ilgi

lilerden birinin başvurması üzerine çözümlemeye çalışmak, 
3. Açılacak noterliklerin yerinin tesbitinde ve mevcut bir noterliğin yerinin değiştirilmesinde 

Adalet Bakanlığına düşüncesini bildirmek, 
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MABDE 177. — Millet Meclisi metninin 177 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 178. — Millet Meclisi metninin 178 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 179. — Millet Meclisi metninin 179 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 180. — Millet Meclisi metninin 180 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 181. — Millet Meclisi metninin 181 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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4. Noterlik dairelerinin iç düzeninin Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin etmek için 
yardımlarda bulunmak, 

5. ölen noterlerin mirasçılarının haklarını korumak bakımından noterlik dairesinin devir ve 
tesellümünde gereken tedbirlere başvurmak, 

6. Birlik Kongresine delege göndermek, 
7. Türkiye Noterler Birliğinin vereceği görevleri yapmak, 
8. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yerine getirmek. 

Noter odalarının örgütü 

MADDE 182. — Noter odaları : 
1. Noter odası başkanı, 
2. Noter odası yönetim kurulu, 
3. Noter odası genel kurulundan meydana gelir. 

Noter Odası Başkanının görevleri 

MADDE 183. — Noter Odası Başkanının görevleri şunlardır : 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanının vereceği yetkiye dayanılarak her türlü merciler önün

de birliği temsil etmek, 
2. Protokolde Odayı temsil etmek, 
3. Noter Odası Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve verilecek kararları uygulamak. 

Noter odası yönetim kurulu 

MADDE 184. — Noter Odası Yönetim Kurulu, noter odası başkanı ile iki üyeden kurulur. 
Başkan ve üyeler genel kurul tarafından verilen oylarım çoğunluğu ile ve ilki yıl için seçilir. 

Üçten fazla noter bulunan odalarda bir, 10 dan fazla noter bulunan odalarda da iki yedek üye 
seçilir. 

Başkanlığa ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için noterliğe engel bir 
suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmiş bulunmamak veya beş yıl içinde 
noterlik meslekinde geçici olarak işten çıkarma cezası almış olmamak gereklidir. Başkan ve üye
lerden birinin seçim devresi içinde kesinleşmiş bir geçici olarak işten çıkarma cezası ile tecziyesi 
halinde bu görevi kendiliğinden sona erer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanlığın her hangi bir sebeple boşalması halinde, 
başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerim yerine getirilmesi oda yönetim kurulunun mes
lekte en kıdemli üyesine aittir. 171 nci maddenin 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri oda yönetim 
kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Noter odası yönetim kumlunun görevleri 

MADDE 185. — Noter odası yönetim kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Odanın gider bütçesi teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak, 
2. Noter odası genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını 

yerine getirmek, 
3. Yetkili mercii gösterilmeksizin odaya verilen görevleri yerine getirmek, 
4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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MADDE 182. •— Millet Meclisi metninin 182 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 183. — Millet Meclisi ftıetninin 183 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 184. — Millet Meclisi metninin 184 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 185. — Millet Meclisi metninin 185 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Noter odası genel kurulu 

MADDE 183. — Noter odası genel kurulu, odaya kayıtlı noterlerden ibarettir. 
Genel kurul, her sene Mayıs ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile 

gündemi, en as bir ay önce üyelere noter odası bask9.ni tarafından bildirilir. 
Genel kurul, Adalet Bakanlığının veya odaya kayıtlı noterlerden beşte birinin yazılı istemi 

üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Şu kadar İd, toplantı isteminde bulunan noterlerin sayısı 
ikiden aşağı olamaz. 

Yönetim kurulu da gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
176 ncı maddenin son fıkrası hükmü oda genel kurulu hakkında da uygulanır. 

Noter odası genel kurul toplantısı 

MADDE 187. — Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lâzımdır. 
Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır. 

Toplantıya katılmamış olan bir noter, gündeme göre oyunu kapak zarf içinde taahhütlü ola
rak posta ile gönderebilir. Kararlann alınmasında bu oylar da nazara alınır. Ancak, oylama ta
mamlanmadan genel kurul başkanlık divanına intikal etmemiş olan mektuplar oylamada hesaba 
katıllmaz. 

Gündem dışında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve 188 nci maddenin üçüncü fık
rası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun hazır 
bulunması lâzımdır. 

Genel kurul başkanlık divanı, bir başkan ve iki kâtipten teşekkül eder. Şu kadar ki, üye sayısı 
(10) dan az olan odaların genel kurulunda, başkanlık divanı bir başkan ve bir kâtipten kurulur. 

177 nci maddenin son fıkrası hükmü, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince verilen oylar da na
zara alınarak, noter odası genel kurulu hakkında da uygulanır. 

Noter odası genel kurulunun görevleri 

MADDE 188. — Noter odası genel kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Noter odası yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını 

onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak, 
3. Odanm görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine gö

rüşüp karara bağlamak, 
4. Oda yönetim kurulunu seçmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri 

MADDE 189. — Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri şunlardır . 
1. Her üyenin vereceği giriş parası, 
2. Aylık gayrisâfi gelirin % 1 inden aşağı olmamak üzere ödenecek aidat, 
3. Bağış, 
4. Boşalan noterliklerden elde edilen gelir, 
5. Noterlerin geçici olarak işten çıkarma cezası almaları halinde 34 ncü madde uyarınca elde 

edilecek gelir, 
6. 117 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gönderilecek paralar, 
7. Notor emanet paralarının faizleri ile bu paralarla ilgili sair gelirler, 
8. 120 nci madde uyarınca ödenecek zamlar, 
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MADDE 186. — Milet Meclisi metninin 186 neı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 187. — Millet Meclisi metninin 187 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* 

MADDE 188. — Millet Meclisi metninin 188 nci maddesi aynten kabul edilmiştir. 

MADDE 189. — Millet Meclisi metninin 189 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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9. 126, 146 ve 148 nci maddelerin (C) bendleri uyarınca tahsil edilecek paralar, 
10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz mallarının getireceği gelir, 
11. Türkiye Noterler Birliğinin bu kanun hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağflanacak 

diğer gelirler. 

Tebliğ usulü 

MADDE 190. — Türkiye Noterler Birliği ve odaların tebligatı, Tebligat Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılır. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Yabancı memleketlerde noterlik işleri 

Yetkili merci 

MADDE 191. — Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. 

Daire 

MADDE 192. — Yabancı memleketlerde noterlik görevi bu kanunun noterlik işlemlerine ilişkin 
hükümleri uyarınca konsolosluk binası içinde görülür. 

Uygulanmıyacak hükümler 

MADDE 193. — Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 68 üâ 70, 72 ilâ 76, 78 ilâ 108, 113 ilâ 116 
ncı maddeleri ile ondördüncü kısımdaki maddeler d'^da kalan hükümleri, konsoloslar hakkında 
uygulanmaz. 

Noter ücretinin alınmamam. 

MADDE 194. — Yabancı memleketlerde noterlik görevi yapanlar, noter ücreti alamazlar. 

İmza ve mühür onaylanması 

MADDE 195. — Yabancı memleketlerde usulü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki 
o memleketin yetkili merciinin imza ve mühürü, konsolos tarafından onanır. Özel kanun hükümleri 
saklıdır. 

ONBEŞÎNCİ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Göreve son verme 

MADDE 196. — Noterin, 7 nci maddenin ikin ci bendi ayrık olmak üzere, bu maddede yazılı ye
tenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya iki yıl içinde üçten az olmamak üzere yapılan 
bütün teftişlerde yahut dört yıl içinde yapılan teftişlerden dördünde, meslekte yeterli olmadığının 
tesbit edilmesi halinde, Adaflet Bakanlığınca görevine son verilir. Ancak dört yıl içinde yapılan di
ğer teftişlerde meslekte yeterli olduğu kanaati de belirtilmiş bulunursa, noterin görevine son veri
lebilmesi için, Bakanlıkça yaptırılacak yeni bir teftişte adalet müfettişinin, noterin meslekte ye-
terfli olmadığı kesin kanısına varması gereklidir. 
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MADDE 190. — Millet Meclisi metninin 190 ncı maddesi aynen İcabuil edilmiştir. 

MADDE 191. — (Millet Meclisi metninin 191 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 192. — Millet Meclisi metninin 192 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 193. — Millet Meclisi metninin 193 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 194. — Millet Meclisi metninin 194 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 195. — Millet Meclisi metninin 195 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 196. — [Millet Meclisi metninin 196 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Noterlere ait hükümlerin uygulanması 

MADDE 197. — Noterlere ait hükümler, aşağıdaki hususlar ve kanundaki diğer ayrıcalıklar 
saklı kalmak üzere, bu kanun uyarınca görevlendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yar
dımcıları hakkında da uygulanır. 

Noterlere vekâlet eden adalet memurüarı ile geçici yetkili noter yardımcıları hakkında noterlik 
görevlerinden dolayı verilen meslekten çıkarma cezası, bunların esas görevlerinden de çıkarılmaları
nı gerektirir. 

Notere vekâlet eden noter stajiyeri hakkında 146 ncı ve noter kâtibi haikfkmda 148 nci madde
de yazılı disiplin cezaları uygulanır. 

Noter vekilleri, normal noterlik işlemlerinin görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati alın
madıkça noterliğin durumuna ve noterin mamelekine tesir edecek şekilde bir tasarrufta buluna
mazlar. 

Bu kanunun noterlerin atanması, Türkiye Noterler Birliği, topluluk sigortası, hastalık ve izne 
ilişkin hükümleri adalet memurlarından tâyin edilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yardım
cıları hakkında uygulanmaz. 

Yönetmelik 

MADDE 198. — Noterlik Kanununun uygulanması hususlarını gösteren yönetmelik ile aşağı
daki hususlar düzenlenir: 

1. Noterlik dairesinin yerinin tesbiti ve değiştirilmesi, 
2. Noterlik dairesinin iç düzeni, 
3. Noterlik dairesinin çalışma şekli, 
4. Tutulacak defterler, 
5. Evrak belge ve defterlerin korunması, 
6. Noterlikte kullanılacak mühürün şekli ve kullanma tarzı, 
7. Noterlik stajının şekli, 
8. Stajiyerllerin görevleri, 
9. S ta/j iy er defteri ve defterlerden kaydın silinmesi, 

10. Stajiyere, başkâtibe ve kâtiplere imza yetkisinin ne şekilde verileceği, 
11. Noterlik teminatının yatırılacağı bankalar, 
12. Kâtip ve hizmetlilerin görevleri, 
13. Noterler ortak cari hesabı ile bu hesap takı gider ve gelirlerin dağıtımı, 
14. Noterlerin teftişlerinin ne suretle yapılac ağı, raporda ve hal kâğıdında nelerin bulunacağı, 

Cumhuriyet savcıları tarafından düzenlenen raporların Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereken 
süre, 

15. Noter ve kâtiplerine borç para verilmesi, 
16. Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan veya kanun hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak için yönetmelikte düzenlenmesi gereken diğer hususlar. 

înıza ve mühür onaylanması 

MADDE 199. — Türkiye'de usulüne uygun olarak yapılan ve yabancı.bir memlekette kullanı
lacak olan işlemin altındaki noterin imza ve mü hürünü, noterliğin bulunduğu yer valiliği onay
lar. 
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MADDE 197. — Millet Meclisi metninin 197 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 198. — Millet Meclisi metninin 198 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 199. — Millet Mîclisi metninin 199 ncıı maddeci ayn: n kabul edilmiştir. 
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İşlemlerin formülleri 

MADDE 200. — Noterlik işlemlerinin formülleri noter odalarının ve Maliye Bakanlığının mü
talâası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Adalet Bakan
lığınca onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birliğince bütün noterliklere dağıtılır. 

Birinci fıkraya göre hazırlanan formüller tacdik tarihinden itibaren dört yıl süre ile geçerli 
olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile yürürlükte kalması veya değiştirilmesi, Birlik Kongresi
nin süre bitiminden önceki son toplantısında kararlaştırılır. 

Topluluk sigortasına girmek zorunluğu 

MADDE 201. — 202 nci maddenin kapsamı dışında kalan noterlerin topluluk sigortasına gir
meleri zorunludur. Ancak, bu zorunlük (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bajkımından olup 
(iş kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (analık) sigortalarına gdrmek noterin isteğine 
bağlıdır. 

Topluluk sigortasına tabi olan noterler haklımda, bu kanundaki özel hükümlere aykırı olma-
majk kaydiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5 Ocak 1961 gün ve 228 sayılı Kanun ve 
bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır. 

Topluluk sigortasına giremiyen noterler 

MADDE 202. — Bu kanunun geçici 15 nci maddesi ve 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden faydalananlar ile T. C. Emekli Sandığın
dan emeklilik veya malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa gö
re yaşlılık veya malûllük sigortasından yahut aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara 
uygun olarak faaliyette bulunan sandıklardan faydalanmış bulunan noterler topluluk sigortasına 
giremezler. 

Tip sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi 

MADDE 203. — Noter odalariyle Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere 
esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu arasında yapılan görüşmelerle tesbit edihr. Tip sözleşmenin değiştirilmesi de aynı usule 
tabidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ku ulacak olan odalar da, kuruluşlarını takibeden bir 
ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu
na başvururlar. Yeni kurulan odaya kayıtlı noterler, evvelce bağlı bulundukları odada iken gir
dikleri topluluk sigortası ile kazandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni girdikleri odanın top
luluk sigortasına girerler. 

Prim borcunu ödememenin sonucu 

MADDE 204. — Topluluk isigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda 
ödemiyen nioitere, birikmiş prim borcunu sözleş n;edeM şartlar dairesinde ödeyinceye kadar isten 
el çektirilir. 

Noter odası başkanı, prim borcunu süresi içinle ödemiyen noterin adını derhal Adalet Bakan
lığına bildirir. 

Topluluk sigortası primini ödememenin sonucu, prim borçlusu noterin şahsına münhasır olup, 
bu sonucun aynı topluluk sigortasına katılmış olan diğer noterlere veya noter odasına sirayeti 
hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 200. — Millet Meclisi metninin 200 nsü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 201. — Millet ıMeclisi metninin 201 nsi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 202. — Millet Meclisi metninin 202 rci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 203. — Millet Meclisi metninin 203 mü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 204. — Millet Meclisi metninin 204 mü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

Emekliliğe tabi görevden önceki noterliğin kıdeme sayılması 

MADDE 205. — Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden 
bir noter emekliliğe tabi bir görev veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas 
alınan noterlik süresinin üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet aylı
ğı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir. 

Meslek değiştirin e 

MADDE 206. — Bu kanun veya Avukatlık Kanununa göre topluluk sigortasına tabi bulunan 
kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası aylığı bağlanmadan, Noterlik veya Avukatlık meslek
lerinin birinden ayrılıp diğerine geçmeleri halinde, yeni girdikleri meslekteki sigortalılıkları, ay
rıldıkları meslekte geçen sigortalılıklarının devamı sayılır. Şu kadar ki, ilgili, yeni mesüeke girdi
ği tarihten itibaren, o mesleke ait topluluk sigortası sözleşmesi hükümlerine tabi olur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun geçici 14 noü maddesi veya Avukatlık Kanununun geçici 
İ nci maddesinden faydalanabilecek durumda olup bu maddelerdeki en az sigortalılık süresini 
ve prim ödeme yükümlülüğünü tamanılıyamadaıı meslek değiştirenler hakkında da uygulanır. 

Harçlar Kanununun değişen maddesi 

MADDE 207. — 2 Temmuz 1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Konsoloslarca yapılacak noter işlemleri 

Madde 72. — Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harçları
na ait hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 

MADDE 208. — Bu kanunun geçici maddelerindeki intikal hükümleri saklı kalmak üzere 3456 
sayılı Noterlik Kanunu ile onu değiştiren kanunlar ve 2 Temmuz 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Ka
nununun 48 ve 51 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDELER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 3 ncü maddesi hükmü, Türkiye Noterler Birliği Yöne-
tjm Kurulu faaliyete başladıktan sonra uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük, tarihinden itibaren üç ay içinde, Adalet Bakan
lığı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâasının alınmasına dair hükmü uygulamaksızın, 4 ncü 
madde uyarınca noterlikleri sınıflandırarak keyfiyeti ilân eder. 

Bu sınıflandırma, Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasını takibeden bir yıl içinde yapılacak 
ikinci sınıflandırmaya kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 9 neu maddesi gereğince atan
mış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan noter yardımcıları, bu kanu
ninin yürürlük tarihimden itibaren (Noter) sıfatını kazanırlar ve bu kanunun noterler hakkındaki 
bütün hak ve yükümlülüklerine tabidirler. 

Şu kadar ki, bu kimselerin yukarı sınıftaki bir noterliğe atanmaları, 7 nci maddeımin (3) nu
maralı bendindeki niteliğe sahip başka bir isteklinin bulunmaması halinde mümkündür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

MADDE 205. — Millet Meclisi metninin 205 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE '206. — Millet Meclisi metninin 206 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 207. — Millet Meclisi metninin 207 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 208, — Millet Meclisi metninin 2G8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Geçici 1 nci maddesi aynen kaoul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kaoul e&ümiftir, 

CrEÇiCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Geçici 3 ncü maddesi aynen kaimi edilmiştir 

C. Senatosu (S. Sayısı : 83) 
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•(Millet Meclisinin Kabul ettiği metili) 
Bu kanunum, yürürlüğe girmesinden önce, no terlik veya nioter yardımcılığı ehliyetnamesi almış 

olup da tâyin işlemleri sonuçlanmamış olanlar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca tâyin olunur
lar. Amcak, bu gibilerin ehliyetnamelerinin, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 12 nci mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince, hükümden düşme mis olması gereklidir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tâyin olunmamış bulunanlar ise, 18 nci maddedeki Bakan
lıkta tutulacak noterlik belgesine sahibolanlar defterine kaydedilir ve 24 ncü madde uyanınca 
ilân üzerine atamaları yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, noter yardımcılığı görevinde bulunmuş olanlar da, 
geçici 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerdeki esaslar dâhilinde, bu kamunun sağladığı sosyal güven
lik haklarından yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli olarak bir noterlikte 
çalışmakta olan noter memurları, bu kanunun 44 ncü maddesindeki niteliklere sahiboimasalar 
dahi, noterlik personeli olarak görevlerine devam ederler. 

Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürürlük tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun 
görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik persoııelliği görevine alınabilmeleri 44 ncü maddedeki 
nitelikleri kazanmış olmalarına-bağlıdır. 

Birinci fıkrada gösterilenlerin noterle yaptıkları hizmet sözleşmeleri, 166 nci maddenin 11 nci 
bendi gereğince hazırlanacak tek tip sözleşme örneğinin ilgili noter odasına gelişi tarihinden 
itibarîn altı ay içinde, bu kanun hükümlerine uyrıin şekilde yeniden düzenlenir. Bu fıkra hükmü
nü yerine getirmiyen noterler hakkında 45 nci maddenin 6 nci fıkrası uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 112 nci maddede gösterilen tarife, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulunun faaliyete başladığı tarihi izliyen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanıncaya kadar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanan son tarife ve 2 . 7 . 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Kanununun 51 nci maddesinin bi
rinci fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 198 nci maddede gösteri"en Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği tara
fından hazırlanıp, Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe konur. 

Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mülga 3453 sayılı Noterlik Kanununun hükümlerine ve 
Bakanlık genelgelerinde tesbit edilecek esaslara göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlü ^ girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Adalet 
Bakanlığınca yapılacak tebliğ üzerine, Türkiye Noterler Birliği kurulur. 

Adalet Bakanlığı tebliğinde, noter odalarının kurulacağı ve Birlik Kongresinin ilk toplantı
mla gönderilecek delegelerin seçileceği tarih ve kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzumlu di
ğer hususlar gösterilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin tebliğ, ilân, kırtasiye ve baskı giderleri ile 
ilk kongrenin toplanacağı salon kirası gibi giderlerin tamamı Noter Yardım Sandığı ihtiyat akça
sından ve Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine göre ödenir. Bu giderler Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunla Türkiye Noterler Birliğine verilmiş olan görevlerden mül
ga 3456 sayılı Noterlik Kanunu gereğince Adalet Bakanlığı ve sair merci ve kurallar tarafından 
görülenler, yetkili birlik organları göreve başlayıncaya kadar mülga kanundaki hükümlere göre 
yetkili merci ve kurullarca görülmeye devam olunur. Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliğinin 
ilgili organı göreve başladığı anda henüz tamamlanmamış bulunan işlemler de mülga kanun hü
kümlerine göre tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun onuncu kısım hükümleri Türkiye Noterler Birliği Yöne
tim Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren uygulanır. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin Geçici 5 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin Geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metninin Geçici 7 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin Geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metninin Geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

İÖ9 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen tesbit ve ilân ile 110 ncu maddedeki avansın 
tesbit ve yatırılması işi, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihi izli-
yen aybaşından itibaren bir ay içinde tamamlanır ve bu görevlendirme o takvim yılının sonu* 
ıı a kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun Noter Yardım Sandığı ile 
ilgili sekizinci babında yer alan 83 ilâ 88 nci maddeleriyle, aynı kanunun 88 nci maddesi uyarın
ca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuru
lurun göreve başladığı tarihe kadar yürürlükte kalır. Şu kadar ki, bu kanunun 33, 34, 117 nci 
maddeleri gereğince Türkiye Noterler Birliğine gönderilecek paralar, Türkiye Noterler Birliği 
Yönetim Kurulunun göreve ;başladığı tarihe kadar Noter Yardım Sandığı ihtiyat akçesine gelir 
kaydolunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Noter Yardım Sandığına yazılı 
olarak başvurmaları ve havale giderleri kendilerine aidolmak şartiyle, noter ve noter yardımcı
larına, geçici 12 nci madde uyarınca tahakkuk edecek alacaklarına mahsuben Noter Yardım San
dığının kesinleşmiş son bilançosuna göre, Sandıktan alacaklı oldukları miktann % 50 si oranında 
bir ödeme yapılır, ödemenin usulü 3456 sayılı Noterlik Kanununun 83 ilâ 88 nci maddeleri ile No
ter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine tabidir. Ancak, Noter Yardım Sandığı Yönetim Kurulu, 
Sandık Tüzüğündeki usule göre Adalet Bakanı tuiafmdan atanacak Ankara'nın en kıdemli iki 
noterinin de ilâvesi ile beş kişiden kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Adalet Bakanlığı, geçici 10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki intikal 
süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde, Noter Yardım Sandığının pasif ve aktifini ve 
özellikle mevcuda göre noter ve noter yardımcılarının sandık hisseleriyle aidat paraları, noter me
murları hesabı, ihtiyat akçesi ve malûllük fonunu gösteren bir kesin hesabı sandık muhasebecisi
ne hazırlatarak, Bakanlık Teftiş Kurulunun denetiminden sonra onaylar ve sandığın bu kesin-
hesaba göre tesbit edilecek pasif ve aktifi, Bakanlıkça onaylı bir listeye bağlı sandık evrak ve def
terleri ve demirbaş eşyası ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine devredilir. 

Yukanki fıkrada gösterilen bir aylık sûra içinde, Sandık bütçesinden her hangi bir ödeme ya-
pj'amaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı doğanların istihkakı, devri takiben Türkiye Noterler 
Birliği tarafından ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Noter ve noter yardımcılarının geciçi 11 nci maddede gösterilen 
Kesinhes&ba göre, Türkiye Noterler Birliğine devredilen hisse ve aidat paralarının, kendilerine ne 
gidide ödeneceği Türkiye Noterler Birliği Kongresinin, geçici 11 nci maddeye göre sandık mev
cudunun Birliğe devrini izliyen bir ay içinde yapacağı olağanüstü toplantıda kararlaştırılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlük tarihinde noterlikte görevli bulunan noter me
murlarının geçici 11 nci maddede gösterilen devir tarihine kadar ki hizmeti üzerinden, mülga 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 70 ve 85 nci maddeleri ile mülga Noter Yardım Sandığı Tüzü
ğünün 18 ve 19 ncu maddeleri uyarınca hesaplanacak tazminatı, sözü geçen 70 nci maddedeki 
beş yıllık en az hizmet süresi şartı aranmaksızın, mülga, kanun maddelerine göre hak sahibi olan 
laro Türkiye Noterler Birliğince sandık mevcudunun devralmmasından sonra ödenir. 

Bu İrimselerdn hizmet yıllarının hesabında, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununa göre, Noter 
Yardım Sandığından tazminat aldıkları eski hizmetleri nazara alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 508 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 nci maddesi gereğince noter odaları ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında ya
pılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca 
Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, 
Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edi-
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(Cumhuriyet Senatosu geçici Komisyonun Kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 10. —Millet Meclisi metninin Gsoici 10 ucu maddesi aynisin kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin Geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ îvTADDE 12. — Millet Meclisi metalinin Geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi metninin Geçici 13 ncü madidiasi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi metninin Geçici 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir . 

C. Senatosu (S. Sarısı : 33) 
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(Millet Meclisinin Kabul ettiği metin) 

Ur. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta 
içinde bütün noter odalarına gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan noterlerin 
bağlı bulundukları noter odaları, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere 
tip sözleşmenin noter odasıma gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumu
na başvururlar. Sözleşmeler, noter odasının başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yü
rürlüğe konur. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden, 55 ya
şını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigori^ar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı şart
ları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve; 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten öne ski on yıl içinde en az 2 000 gün noter veya baro 
levhasında kayıtlı avukat olduklarını belgelendiren, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterlere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 

Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
(a) Bendinde sözü geçen noterlik süresi Adalat Bakanlığından, avukatlık süresi ise ilgili ba

rolardan, noterin sigortalılığının başladığı tarihten itibaren en az iki yıl içinde alınarak Sosyal 
Sigortalar Kurumunca verilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı noterlerin ilgili baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde 
gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden 
uğrayacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuruma ödemek
le yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması yapılır. 
B) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden 50 yaşı

nı doldurup, erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı mad
desinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden rylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara (A) 
fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

GrEÇiCi MADDE 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki 
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olanlardan; 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olan noterler, kendilerine emeklilik veya malûllük 
aylığı bağlanmamış almak şartiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen noterlik 
ve fülî avukatlık sürelerinin tamamını veya bu sürelerin emekliliğe esas olan esM hizmetlerinin 
süresi ile' birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler. 

Noterlik ve fiilî Avukatlık sürelerinin tamamını borçlananlardan aşağıdaki (B) bendi hüküim-
Itrine göre T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek istemiyenlere ve noterlik ve fülî 
avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 
yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır. 

B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsvn aynilarak noterliğe atananlar, toplam süre 
30 yılı geçmemek üzere, T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, bağlı bulunduğu noter odasının topluluk sigor
tasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde noter odası aracılığı ile T.C. Emekli Sandığına yazı
lı olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgilinin T.C. Emekli Sandığına evvelce 
kesenek ödediği memuriyet veya hizmetteki son kıdeminden itibaren o memuriyet veya hizmetin 
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GEÇİCİ MADDE 15. — Millet Meclisi metninin Geçici 15 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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en az yükselme süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki noterlik ve fiili avukatlık süreleri için ödemesi gereken ke
seneklerin (kurum hissesi dâhil) tamamıdır. An sak, kesenekler ve kurum hissesi aidoiduklan 
geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. 

Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı 
30 yılı geçemez. Noterlik süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değildir. 

Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T. C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak tebli
gat üzerine en geç bir ay içinde toptan veya 10 yıl içinde 10 eşit taksitle ödenir. T. G. Emekli 
Sandığına tabi eski memuriyet ve hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar, bunun ta
mamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanılan mik-arın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi sü
resi içinde sandığ-a iade ile yükümlüdürler, kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde 
hükümlerinden faydalanmaları mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler, emekliye esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine, borçlandıkları 
sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre inerinden ve borçlandıkları miktarın tamamını 
ödedikleri tarihten itibaren emekli aylığına hak kapanırlar. Emekli aylığına hak kazanabilmek 
için toplam sürenin 25 yıl olması yeterlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya, 5434 sayılı Kanuna göre malûl olan 
noterlere veya hak sahibi mirasçılarına ölüm veya maluliyeti takibeden ay başından itibaren ma
lûllük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kaiarki, ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri 12 eşit 
parçaya bölünerek o yılın malûllük veya dul ve yetim aylıklarından kesilir ve artan miktar hal? 
sahiplerine ödenir, 

Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında ödenryen ve T. C. Emekli Sandığınca yapılan tebligat 
üzerine bir ay içinde borcunu yerine getirmiyenlerin borçlanma durumlarına son verilir ve ödedik
leri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesapla
nacak süre üzerinden T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına emeldi, malûllük veya 
dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlanmadan önceki fiili memuriyet veya hizmetlerinin tutarı 
üzerinden emekliliğe tabi memuriyet veya hizmetten son defa ayrıldıkları kurumlarca ikramiye 
ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için, ilgilinin noterliğe atandığının kendisine tebliği tarihin
den itibaren bir ay içinde T, C. Emekli Sandığın" dilekçe ile başvurması ve kendisine emekli aylı
ğı bağlanmamış veya kesenekleri iade edilmemi-: o!nıa?ı gereklidir. (Â) bendinin ikinci fıkrnfn 
delaletiyle (B) bendinden faydalananlar için bn süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin 
Sandıkça kendilerine tebliği tarihinden itibaren başlar. 

(B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapılan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca kabul 
edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay başındın itibaren Sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü 
doğar. Kesenekler (kurum hissesi dâhil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya veya T. C. 
Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracılığı ile Sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T, 0. Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki memuri
yet veya hizmette' son iktisabettiği kıdeminden başlamak üzere, o memuriyet veya hizmetin en 
as yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir yükseliyormuşcasma yürütülecek maaş dereceleri 
ürerinden hesaplanır. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli bandığı ile ilgileri devam edenlerini emekliliğe esas sürele
rinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut 
5434 sayılı Kanuna göre malûl duruma girdikleri veya bu maddenin borçlanma hükümlerinde 
gösterildiği üzere sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrüdettikleri 
takdirde, bu durumların husule geldiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri ke
silir ve toplam süreleri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük vç-
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ya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında, borçlanma ile ilgili hü
kümler kıyasen uygulanır. 

Geçici 16 nci madde uyarınca borçlandıkları süre ile emekliliğe esas hizmetleri tutarı 15 yıl 
veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilirler. 

Bu madde hükmünden faydalananların (A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) bendi 
uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe tabi 
görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle, bu görevin 
en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşcasına intibakları ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. 0. Emekli Sandığına tabi 
bir görev veya hizmette bulunanların emeklilik keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce 
noterlikte geçirdikleri sürelerin evvelce başka kanunlarla borçlandıkları süreler ile birlikte on-
beş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine 
eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geç
tiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tesbit olunur. 

Bu maddeye ve 23 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ve 4 ncü mad-
delerine göre borçlanma istemlerinin birlikte yapılması halinde, borçlanılacak süre, evvelce başka 
kanunlar uyarınca borçlanılan süreler ile birlikte 15 yılı geçemez. 

Yukarıki fıkra uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlere eklenen sürelerin üçte ikisi, 
ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda 
bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıklariyle emek
lilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde T. C. Emekli Sandığına yazı ile başvurması şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ölen veya malûl olan ve ölüm 
yahut maluliyet tarihinde tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kanunu veya T. C. Emekli Sandığı hü
kümlerine göre kecıdilerime aylık bağlanamayan noter ve noter kâtiplerine yahut hak sahibi miras-
çılarına,noterler için ölüm halinde 10 000, maluliyet halinde 7 500 lira, noter kâtipleri için ölüm ha
linde 5 000, maluliyet halinde 3 000 lira toptan ödeme Türkiye Noterler Birliği Bütçesinden yapı
lır. Ancak, bu kanunun yürürlüğü tarihi ile Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun faa
liyete geçtiği tarih arasında vukubulacak ölüm ve maluliyet hallerinde doğan istihkaklar birlik 
yönetim kurulunun faaliyete geçmesinden sonra ödenir. 

Maluliyet durumunun belgelendirilmesi ve ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şahıs
lar ile hisselerinin tesbiti, ölen veya malûl olan kimsenin tabi bulunduğu sigorta kurumuna gö
re Sosyal Sigortalar Kanunu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundaki esaslar 
uyarınca yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler her türlü vergi ve harcdan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu veya 
Fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden Hukuk Fakültesinde fark sınavı vermiş olan
lar, bu kanunun uygulanmasında Hukuk Fakültesi mezunu sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun 27 nci maddesi uyarınca yukarı sınıftan bir noterliğe 
atanmak isteğiyle başvuran noterlerden evvelce adalet müfettişleri tarafından 122 nci maddede 
yazılı esaslara uygun şekilde teftişe tabi tutulmamış bulunanların yukarı sınıfa atanma yetene
ği olup olmaidığı, atamaya esas olmak üzere Bakanlıkça, adalet müfettişi marifetiyle tesbit 
edilir. Adalet müfettişinin yukarı sınıfa atanma yeteneği konusunda müspet bir kanıya varabil-
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GEÇİCİ MADDE 16. — Millet Meclisi metninin Geçici 16 nci maddesi aynen kabul edilmiş 
tir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Millet Meclisi metninin Geçici 17 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Millet Meclisi metninin Geçici 18 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Millet Meclisi metninin ıGeçici 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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mesi için, ilgili noter hakkında evvelce müfettiş tarafından düzenlenmiş bulunan hal kâğıtları
nın son ikisinde meslekî yeterliğinin en az orta derecede değerlendirilmiş olması gereklidir. 

GEÇİCİ MABODE 20. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilan edilmeleri hususunda 
Bakanlık onayı alınmış bulunan açık veya boşalmış noterliklere atama, mülga 3456 sayılı No
terlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük maddeleri 

Yürürlük tarihi 

MADDE 209. — Bu kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürüten makam 

MADDE 210. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 
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GEÇİCİ MADDE 20. — Millet Meclisi metninin Greçici 20 nci maddesi aynen kabul ediîmiş-

MADDE 209. — Millet Meclisi metninin 209 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 210. — Millet Meclisi metninin 210 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 33) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/584; C, Cenatosu 

1/43) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1365/15318 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B üyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi hazırlanırken memurların inti

bakları belli olmadığından adı geçen Genel Müdürlük cari yıl bütçesinin 35.210 ucu (% 1 ek 
karşılıklar) maddesine (79 617) liralık ödenek konulmuştu. 

Bilâhara yapılan intibaklar sonucunda bu ö denek Emekli Sandığına ödenecek % 1 ek kar
şılıklara kâfi gelmeyeceğinden Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi
nin 35.210 uncu maddesine daha (124 376) lira e kienmesi zaruridir. 

İkinci Madde : 
Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan (124 376) liralık ek ödeneğin Devlet Üretme Çift

likleri Genel Müdürlüğü1 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 61 ÖOO nci 
(Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermaye gelirleri) madde
sine eklenmesi gerekmektedir. 

34 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/584 
Karar No. : 166 

10 . 1 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurudan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 
Tasarının 1 nci maddesiyle, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi ha

zırlanırken memurların intibakları belli olmadığından bölüm 35.000, 35.210 (% 1 ek karşılıkları) 
maddesinde mevcut (79 617) liranın kâfi gelmediği gerekçesiyle, bu maddeye (124 376) liralık 
ek ödenek verilmesi, 2 nci maddesiyle de, 1 nci maddeye yapılan ilâve nedeniyle, m'addeye bağlı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (B) işaretli cetvelin bölüm 61.000, 61.110 (döner 
sermaye gelirleri) maddesine aynı miktarda ödenek eklenmesi öngörülmektedir. 

Kanun tasarısı yukardaki gerekçe muvacehe silide aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

(\ Bilgeli a n-
Adana 
S. Kılıç 
Amasya 

S. Aygını 
Bolu 

II. İ. Cop 
Gaziantep 
£. Tanyeri 

İzmir 
. 1 . N. Ener 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
r. Kodamanoğhı 

Sivas 
. 1. Durakoğlu 

Başkaııvckili 
Edirne 

N. Er geneli 
j-ıryon K. 

II. Ilamamc-ıoğlu 
Aı i kara 

T. Toker 
Denizli 
/ / . O rai 
Hatay 

II. Özkan 
Kars 

K. Okyay 
Malatya 

M. Kaftan-
Ordu 

B. S. Bayhal 
Sivas 

E. Kangal 
Uşak 

Söz hakkım malıl'uzdur 
E. Ata yurt 

Sözcü 
Ankara 

31. K. Ydmaz 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğhı 
Ankara 
/. Yetiş 

1) iyar bakır 
X. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
N. KalaycıoğJu 

Manisa 
;!/. Erten-
Sakarya 

N. Bay a i' 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Kar acı si an 
Amasya 
Y. Acar 
Aydın 

N. Menteşe 
Erzurum. 
Ii. Çinisi i 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
B. ~\Iüderrisoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 
Sakarya 
II. Uysal 

Url'a 
/. E. Karakapıa 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A/3 işaretli cetvelin 35.000 inci (Sosyal Trans
ferler) bölümünün 35.210 uncu (% 1 ek karşı
lıkları) maddesine 124.376 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE % — Mevlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (B) işaretli cetvelin 61.000 inci (Devletçe yö
netilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 
uncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine 
124.376 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

23 . 12 . 1971 
Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 
Devlet Bakanı 

7. Karaöz 
Adalet Bakanı 

S. Büğe 
içişleri Bakanı 

F. Kubat 
Maliye Bakanı 

8. X. Ergin 
Bayındırlık Bakanı 

M. Öztekin 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

C. Aykan 

Başbakan 
X. Erim 

Devlıeit Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devtlelt Bakanı 
I. Öztrak 

Millî Savunma Bakam 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
Ö. H. Bayülken 

Mîllî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Bakanı 
X. Talû 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakam 
A. R. Uzuner 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
/ / . Özalp O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Erez X. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İsîkân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
.V. Sönmez S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 34) 





Toplantı : 11 OH 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar

ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/574; C. Senatosu 1/45) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1330/15137 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1.971 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Hacettepe Üniversitesinin, 51200 ve 60500 No. lu tasdikli imar plânları dahilindeki gelişme 
alanına giren taşınmaz mallar mezkûr Üniversite bütçelerinin ilgili tertiplerine yeteri kadar öde
nek konulmak suretiyle kamulaştırılmaktadır. 

Ancak; 6830 sayılı İstimlâk Kamımı gereğince teşkil edilen kıymet takdir komisyonlarınca 
taşınmaz mallara takdir olunan bedelin tezyidi için, açılan dâvalar taşınmaz mal sahipleri tara
fından kazanılmak t a ve üniversite aleyhine borç doğmaktadır. 

İlâm ile kesinleşen bu borçların, alacaklılara tediyesi için Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçesinin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünün 36.400 ncü (İlâma bağlı borçlar) maddesine, 
madde metnindeki (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) açıkla
maya istinaden, 44 907 101 liralık ödenek ilâve edilmiştir. 

Ancak; bu ödenek karşılığı gelirin Üniversite bütçesindeki tasarruflar ile karşılanması müm
kün olmadığuiidan, 44 907 101 liranın Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine Yardımı) maddesine 
eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 . 1972 
Esas No. : 1/574 
Karar No. : 163 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale bııyurula.n «Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa (bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

Hükümet yetkili temsilcilerinin hazır bulundukları oturumda görüşüldü ; 
Söz konusu üniversitenin tasdikli imar plânları 'dahilindeki gelişme alanına giren taşınmaz 

malların, bütçelerine konulan ödenekle kamuktstırıldığı malûmlarıdır. 
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Ancak; 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gereğince teşkil edilen kıymet takdir komisyonlarınca 
taşınmaz mallara takdir olunan bedelin tezyidi için açılan dâvalar genellikle Üniversite aleyhi
ne sonuçlanmaktadır.. 

İşte bu nedenle, ilâm ile kesinleşen bu ka.bîl borçların ödenebilmesi için üniversitenin 1971 
yılı Bütçesi bölüm 36.000 - 36.400 (ilâma bağlı borçlar) maddesine, madde metnindeki tavzih 
edici ibare hükmü gereğince (44 907 101) liralık ödenek ilâve edilmiş, ancak karşılığının Üni
versite bütçesindeki tasarruflarla karşılaııamıyacağı gerekçesiyle yukarda söz konusu ödeneğin, 
Üniversite Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 72,000 72.100 (Hazine yardımı) madde
sine eklenmesi zorunluğu ile hazırlanan tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri miitaakıp, mâruz ge
rekçe muvacehesinde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. BilgeJıan 
^•iiyoıı K. 

II. Ilamamcıoğlu 

Ankara 
II. Balan 

Bolu 
II. 1. Cop 
Erzurum 

Söz hakkrrn mahfuzdur 
E. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
31. Erten 

Ordu 
B. S. Baykal 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Dikmen 

Başkanvekili 
Edirne 

A. Er geneli 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
Y. Köker 
C. S. Ü. 
R. Üner 
Giresun 

lf. E. Turgutalp 

İzmir 
A. N. Üner 

Konya 
Söz hakkını mahfuzdur 

N. Kalaycıoğlu 
Manisa 

/ / . Okçu 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Sözcü 
Ankara 

'SI. K. Yılmaz 
Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
/. Yeti§ 
Denizli 

II. O rai 
Hatay 

Muhalifim 
H. Özkan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğde. 
A. Çerezci 

Sakarya 
A. Bay ar 
Tabiî Üye 

A'. Karavelioğlu 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. A ta yurt 

Kâtip 
Malatya 

.1 . Karaaslaıı 
Amasya 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Ay gün 

Aydın 
A. Menteşe 
Diyarbakır 

S. Savcı 
İçel 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kütahya. 
/. E. Erdinç 

Xiğdo 
Söz hakkını mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
Sakarya 
H. JJyscd 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 
Zonguldak 

7i. Nedimoğlu. 

Cuııdıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 36) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde değişildik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesi 1971 
yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 36.000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünün 36.400 ncü (İlâ
ma bağlı borçlar «Bu ödeneği ihtiyaç nisbetin-
de artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.») mad
desine, ihtiyaç dolayısiyle yılı içinde Maliye 
Bakanlığınca eklenen (44 907 101) liralık öde
nek karşılığı olarak adı geçen Üniversitenin 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine (44 907 101) 
lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Bay ülkeyi 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Arar 

22 . 12 . 1971 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 

yapaüması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul eidiîmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakan 
R. Danısmmı 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçnl 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

N. Devres 
İmar ve İskân Bakanı 

S. Bingöl 
Orman Bakanı 

8. tml 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Karakiiçük 

•» •» 

Cumhurivet Senatosu S. Savısı 36) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1 576$ C Senatosu 1/46) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1971 

Kanunim- ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 71 - 1354/15146 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve •Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarikinde kararlaştırılan «İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci madde : 
istanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ve Mühendislik bölümünün Avcılar köyündeki inşaat 

sahasında jeolojik ve jeoteknik araştırmaları için yapılacak inşaatın giderlerini karşılamak üzere 
Rektörlük 22.811 nci (Yapı ve büyük onarını giderleri) maddesinden (200 000) liranın dü
şülerek yeniden açılacak 21.811 nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine akt-anlmasma ihtiyaç 
vardır. 

İkinci madde : 
1970 Malî yılma kadar Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri iaşe giderleri Gureba Hastahanesince kar

şılanmakta iken, 1971 malî yılından itibaren falkülte bütçesine konulan ödenekle temini sağüam-
mıştır. 

Ancak, fakülte bütçesinin diğer tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanmasına imkân olma
yan ve et fiyatlarına yapılan zaım ile diğer gıda maddelerindeki fiyat yükselişleri nedeniyle 
15.597 nci (yiyecek alımları ve giderleri) maddesine (1 896 600) ayrıca 15.597 nci (yatak be
deli giderleri) maddesindeki ödenelk kâfi gelmediğinden bu maddeye daha (603 400) lira ki cem'an 
(2 500 000) liranın eklenmesine zaruret vardır. 

Üçüncü madde : 
İkinci madde ile verilmesi ön görülen (2 500 000) liranın İstanbul Üniversitesi 197.1 Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölütmfünün 72.100 ncü (Hazi
ne yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

37 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 . 1972 

Esas Xo. : 1/576 
Karar Xo. : 162 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza muhavvel «İs anbul Üniversitesi 11)71 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde •değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

İlgili Hükümet teııısileileri'nin de hazır- bulundukları oturumda görüşüldü; 
Tasarının 1 nei maddesiyle İstanbul Üııiyeı-si esi Kimya Fakültesi ve Mühendislik bölümünün 

Avdılar Köyünde yapılacak inşaatın giderlerini karşılamak üzere üniversite bütçesinin rektörlük 
kısmı, bölüm 22.811 (Yapı, teds ve büyük onarım giderleri) maddesinden (200 000) liranın tenzili 
ile yeniden açılacak 2.1.8.11 (Etüt ve proje giderle 1) maddesine aktarılması. 

2 nei maddesiyle, 1971 yılı Bütçesi ilgili tertibine konulan ödenoğin, fiyatlardaki artışlar ne 
deniylc yıl sonuna kadar kafi gclmiyeceği nedeniyle, 

Bölüm 15.000, 15.597 (Yiyecek alımları ve giderleri) maddesine (1 896 600) lira. 
15.597 (Yatak bedeli giderleri) maddesine de (60'J 400) lira eklenmesi, 
o neü maddesiyle de. 1 ve 2 nei maddelere yapılması öngörülen toplam (2 500 000) liralık ek 

ödenek karşılığının maddeye bağlı (B) işaretli cecvelin bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) 
ıım İdesin: okleıımesi öngörülmektedir. 

Tasarı, üzerinde vaki görüşmeler ve mâruz gerekçe muvacehesinde bağlı cotveliyle aynen 
kabili edl'lmişitir. 

Goncl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Balıkesir Edirne Ankara Malatya 

C. Bilgehan X. Ergenen M. K. Yılma?- JI. Karauslan 
Afyon İv. Afyon K. Amasya. Amasya. 

II. Ilamamcıoğlu K. Karaağacjıoğlu Y. Acar S<;z hakkım mahfuzdur 
S. Ay gün 

Ankara Ankara, Ankara Aydın 
H. Baleni Y. Köker I. Yetiş X. Men!: • 

Bolu C. S. Ü. Denizli D"ya,-bakır 
Söz hakkım mahfuzdur R. tu er II. O rai S. Savcı 

II. İ. Cop 
Erzurum Giresun Hatay İçel 

Söz hakkım mahfuzdur M. E. T ur gut alp Muhalifim C. Okyayuz 
R. Cinisli II. Özkan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 37) 
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İzmir 
7ı. Önder 

Kocaelii 
L. Tokoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Ordu 
B. S. Baykal 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım maılıfuzdı 

E. Dikmen 

İzmir 
A. N. Üncr 

Konya 
Söz hakkım mshtüzdııi' 

.V. Kalayctoğlu 
Manisa 

/ / . Okçu 

Kazo 
S. Z. Köseoğlıı 

Sivas 
E. Kangal 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Kars 
MtEhalifîm 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğîu 

Niğd© 
N. Çerezci 

Sakarya 
N. Bayur 
Tabiî Üye 

K. KaraveUoğlu 
Uşak 

Söz hakkım m&hfıtzd-
F. Atayuri 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kütahya 
/. E. Erdinr-

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
Sakarya 
H. Uysal 
Trabzon 

A. $. Ağanoğlu 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 37) 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

•MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Rektörlük kısmının 22.000 nci (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) -bölümünün 
22.811 nci (Yapı, tesüs ve büyük onarım gider
leri) maddesinden (200 000) liralık ödenek dü
şülerek, adı geçen cetvelde yeniden 'açılan 
21.000 nci (Etüt ve proje giderleri) bölümünün 
2.1.811 nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine-
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. . '-

•MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (2 500 000) liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (2 500 000) lira 
eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer-. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğüs 

Devlet Balkanı 
t. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Mâlilî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

22 . 12 . 1971 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde: değişiklik yapılması hakkında 
'. kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
N. Tcılû 

tfüm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Ay kan 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. TJzuner 

Sanayi ve Tekno. Bakanı En. ve Ta, Kav. Bakanı 
31. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. 8önmez 

N. D ev r es 
İmar ve İskân Bakanı 

S. Bingöl 
Orman Bakanı 

8. İnal 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Karakücük 

Cumhuriyet 'Senatosu '" *(S/'Sayısı V 87 V 
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Tasarıya bağlı cetvel 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(A/l) 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Tıp Fakültesi hastaneleri giderleri 

15.597 Yiyecek alım ve giderleri 
15.598 Yatak bedeli giderleri 

Toplam 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

2 500 000 

1 896 600 
603 400 

2 500 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 37) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1/579; C. Senatosu 1/48) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 - 1353/15143 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca 'hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Madde 1. — Ege Üniversitesinin İzmirde Mithatpaşa Caddesi 564 numaralı deniz biyolojisi lâ-
boratuvar binası ile ayın cadde üzerinde ve Konak meydanında bulunan arsası için adı g-eçen il 
belediyesine yol iştirak payı ile gecikme zammının tediyesi gerekmektedir. 

Mezkûr Üniversite cari yıl bütçesinde bu ihtiyacı karşılayacak bir tertip bulunmamaktadır. 
Bu itibarla; İzımir Belediyesine iştirak payının 'ödenmesini sağlamak üzere, Ege Üniversitesi 

1971 yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinin rektörlük kısmında 14.000 nci (Hizmet giderleri) 
bölümünde 14.442 ııci (Diğer vergi, resim ve harçlar) adı ile yeni bir maddenin açılmasına ve bu 
maddeye 17 200 liralık olağanüstü ödeneğin konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Madde 2. — Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan 17 200 liralık olağanüstü ödenek Ege 
Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/579 10 . 1 . 1972 
Karar No. : 160 

CÜMHüEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcisinin 
de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 

Ege Üniversitesinin İzmirde «Deniz Biyolojisi» lâboratııvar binası ile mevcut bir arsası için 
adı geçen İzmir İli Belediyesine iştirak payı ve gecikme zammının tediyesinin zorunluluğu mü-

Ö%t 
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şahade edilmiştir. Cari yıl içinde ihtiyacı karşılanacak bir tertip burunmamıası nedeniyle yeaıi bir 
madde açılması zaruri görülmüştür. Açılacak bu yeni maddeye verilecek ödeneğin, Üniversitenin 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine ek
lenmesi öngörülen kanun tasarısının, 

1 .nci maddesiyle (A/ l ) işaretli cetvelin rektörlük kısmının bölüm 14.000, 14.442 (Diğer ver
gi, resim ve harçlar) adiyle bir madde açılarak (17 200) liralık olağanüstü ödeoıek konulması, 

2 nci maddesi ile de, Ege Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 72.000, 
72.1.00 (Hazine yardımı) maddesine (17 200) lira eklenmesine mütedair tasarı, yukardaki ge
rekçe muvacehesinde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Aiyon K. 

/ / . Ilennamcıoğlu 

Ankara. 
II. Balan 

Bolu 
H. t. Cop 
Erzurum 

Söz Hakikimi Mahfuzdur 
R. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
31. Erten 

Ordu 
B. S. Bay kal 

Sivas 
A. Dural:oğlu 

î. E. 
U: 
K 

SÖ2 

LÎ'a 
ara) 

Başkanvekili 
Edirne 

X. Ergeneli 
Afyon K. 

K. KaraağaçIÎoğlu 

Ankara 
1". Köker 
C. S. Ü. 
R. Üner 
Giresun 

.1/. E. T ur gut alp 

İzmir 
JL. A. Üner 

Konya 
s Hakkım Mahfuzdur 

X. Kalaycıoğlu 
Manisa 

II. Okçu 

E'ize 
S. Z. Köse oğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
kapıcı Söz Hakikim 

E. 

Sözcü 
Ankara 

21. K. Yılmaz 
Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
î. Yetiş 
Denizli 
H. Oral 
Hatay 

Muhalifim 
II. Özkan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğde 
A. Çerezci 

Sakarya 
A. Bay ar 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 

Z 
Mahfuzdur K. 

Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

.1. Karaaslan 
Amasya 

Söz Hakkımı Mahfuzdur 
#. Ay gün 

Aydın 
A. Menteşe 
Diyarbakır 

S. Savcı 
İçel 

C. Okyay uz 

Kayseri 
31. Yüceler 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Niğde 
Söz Hakkım Mahfuzdur-

A . Kodamanoğlu 
Sakarya 
II. Uysal 
Trabzon 

Söz Hakkını Mahfuzdur 

onguldak 
Nedimoğh 

E. Dikmen 

u 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 39) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmının 14.000 nci (Hizmet gider
leri) bölümünde 14.442 nci (Diğer vergi, resim 
ve harçlar) adiyle yeni bir madde açılmış ve 
bu maddeye 17.200 liralık olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 
(Özel. gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 17.200 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Milî Eğitim Bakanı 
/ . Arar 

22 . 12 . 1971 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Adalet Bakam 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakam 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakam 
İV. Talû 

Grüm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Ayhan 

Tarım Balkanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. B. Uzuner 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Kardkücük 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 39) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 

Harcırah Kanununa ek Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 /538; Cumhuriyet Sena

tosu 1 /10) 

(Not : Millet Meclisi İS. Sayısı : 440) 

Millet Meclisi 
(hne! Sekreterliği 11 . 1:2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1558 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığıma 

Millet Meclisinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivadilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Harcıraih Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 22 . 10 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve (rencl Ku
rulun 13 . 1:1 . 1971 tarihli 11 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle ejörüşiılerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 440) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Seneıtosu 
Medî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas Xo. : 1/10 7 . 1 . 197:2 
Karen- Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 5 . 1971 tarihinde kabul olunarak seki!z ayı mütecaviz, olarak .meriyeti devam etmekte bu İn
hinan Sıkıyönetim Kanununun 26 neı maddesine göre hizmet tevdi edilmiş bulunan görevülere 
ödenecek yolluklar hakkında. Hükümetçe 18 . 10 . 1971 tarihinde Yüce Meclislere sevk olunmuş ta
sarının Millet Meclisince kabul olunmuş metni Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin iştirakiyle 
Kanıl iyonum uzda tetkik ve müzakeresi yapıldı. Gerekçede belirtildiği veçhile 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 neı maddesiyle yolluklar hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci 
maddesi hükmünün meri olması öngörülmüştü. 

Anea'k Sıkıyönetim süresinin bu maddede sınırlandırılan 90 ve 180 günlük müddetleri aşmış olma
sı halinde görevlendirilmiş olanların mutazarrır olacakları dikkate alınarak teklif ohman ve Mil
let Meclisince kabul olunan tasarı hükmü uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 
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M itfa akıp muameleler gereği için "Yüksek Başkanlığa saygı ile .sunulur. 

Başkan 
Gürhan Titrek 

Çankırı 
Sabahattin Orhon 

Giresun 
Mehmet îzmen 

Kontenjan 

Sözcü 
îsa Bingöl 

Muş. 
Abdurreüıman Kavak 

Sürt 
Ziya Termen 

0a n akka 1 e (B a ğmısız) 

Kâtip 
Melanet Varışlı 

Konya 
Fakih Özlen 

•Konva 

Mucit Zeren 
Amasya 

Lütf'i Bilgen 
İce! 

Şevimi Akyilrek 
İscanbul (Bağımsız) 

Bütçs ve Plân 'Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Sencrtosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas Xo. : 1/10 
Karar Xo. : 25 

10 1972 

Yüksek 'Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 12 . 1971 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Harcrrak Kanım un a ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 10 Ocak 1972 ta
rihli . 10 ııeu Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

1 - Tasarı, Sıkıyönetim Kanununun uygu!anmasında geçici olarak başka yerde görevlendiri
lenlere 6245 sayılı Harcıraıh Kanununun 14 ncü maddesine göre verilmekte olan yevmiyelerin, 
aynı kanunun 42 nci maddesi gereğince muhtelif oranlar dâhilinde 180 gün ödenmesi ve 180 ııci 
günden sonra bu yevmiyelerin kesilmesi gerekeceği, halbuki halen yurdumuzun muhtelif illerin
de uygulanmakta olan sıkıyönetimin 2 şer- aylık sürelerle uzatılmakta olduğu noktasından hare
ketle sözü edilen personelin geçk-i görev yevmiyelerinin bu hizmetlerinin devamı süresince tanı 
olarak ödeaımesinin hakkaniyete uygun olacağını öngörmektedir. 

Yukarda arz edilen hususları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve 
benimsenıniştir. Ancak Komisyonum uzda ki müzakereler sırasında Harcırah Kanunu hükümlerinin 
günün şart ve icaplarıma uygun olacak şekilde değiştirilmesi temenniye şayan görülmüş ve bu hu
susun Hükümetçe dikkate alınması gerekeceği düşünülmüştür. 

i l - Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarımın Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

da kararlaştırılmıştır. 
üzere Yüksek Başkanlığa savgivle sunulur. Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 

Başkan 
Uşak 

.1/. F. Atayurt 

Ankara 
7. Yetiş 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçhoğlıı 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Ün er 

Ordu 
B. S. Baykal 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulun a m adı 

Malatya 
N. Akyurt 

Toplantıda bulnamadı 
Edime 

'M. X. Ergeneli 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 56) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 10.2.1954 ta 
rihli ve 6245 sayılı Harcıraıh. 
Kanununa aşağıdaki madde 
eklenmiştir: 

EK MADDE 2. — 13.5.1971 
tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 nci madde
sinin (b) bendindeki personel
den başka yerde geçici olarak 
görevlendirilenlerin harcırah 
yevmiyeleri 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 42 nci madde
sindeki süre tahdidine bağlı ol
maksızın, Sıkıyönetim süresin
ce tam olarak ödenir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde 
çalışmak üzere başka yerler
den geçici görevle gönderilmiş 
olanlar hakkında, Sıkıyöneti
min bitiminden sonra da, bu 
mahkemelerin görevleri sona 
erinceye kadar birinci fıkra 
hükmünün uygulanmasına de
vam edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
15 . 5 . 1971 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Malî ve iM&sasdi işler Koani's-
yOTfunun kıalbul ötffaiği melttin 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kaitoul ettiği metifoı 

Harcırah Kanununa ek kanım 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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