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L — O ECEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğluııun, 
pahalı Devlet yönetimi ve getirilmek istenen 
vergiler konularındaki gündem dışı demecine 
E'evlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. -

Ağrı üyesi Salih Türkmen'e izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 

— 451 

ivedilikle görüşülmesi onaylandı ve maddeleri. 
ve tümü kabul olunarak kanunlaştığı bildirildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde, 

İstanbul üniversitesi 1971 yılı ve 
Ege üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunları-
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na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanım tasarılarının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmeleri onay
landı. Adı geçen kanun tasarılarının maddeleri 
kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ve oy
lamaların açıklanan sonuçlarına göre kabul 
edildikleri bildirildi. 

Noterlik kanun tasarısının da öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylandı; tümü üzerindeki 

H. — GELEN 

Tasan 

1. — Nüfus kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/93; 
C, Senatosu : 1/50) (Dışdşleri, Turizm ve Tanıt
ma, Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) (Müddet : 7 şer gün) 

Raporlar 

-2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/575; C. Senato
su : 1/44) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1972) 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklilk yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/577; O. Senatosu : 1/47) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 
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görüşmeler tamamlanarak 150 nci maddesine 
kadar kabul olundu. 

18 . 1 . 1972 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Sivas 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

KÂĞITLAR 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578; 
C. Senatosu 1/49) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1972) 

5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/601; C. Senatosu 
2/10) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1972) 

6. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
bur'iyet Senatosu Anaaysa ve Adalet, içişleri, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/86; 
ö. Senatosu 1/11) (S, Sayısı : 50) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1872) 

— 452 — 
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BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

'BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

• 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Tokat Üyesi Zihni BetiVin, Anayasa
nın geçici maddeleri?ıde sözü edilen ve belli sü
reler içerisinde çıkarılması emredilen bâzı ka
nunların ha.znianılmasında gecikildiğine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma iste
mi vardır, arz ediyorum. 

Tokat "Üyesi Sayın Zihni Betü, Anayasanın 
geçici maddelerinde sözü edilen kanunlar konu
su üzerinde gündem dışı konuşma istiyorlar. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZtHNl BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
22 Eylül 1971 tarih ve 13964 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan Anayasa değişikliğine gö
re, "bu Anayasanın geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 ve 20 nci maddelerinde söz konusu edilen 
kanunlar üzerinde maruzatta ıbulunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Anayasamızın geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18, ve 
19 ncu maddeleri, bu maddelerde sözü edilen 
kanunların 6 ay içinde çıkarılmasını emretmek
tedirler. 

Anayasamızın geçici 20 nci maddesi de, sözü 
edilen maddelerin kapsamı dışında kalan ve fa
kat Anayasada yapılan değişikliklerle çıkarıl
ması zorunlu olan diğer kanunların, Anayasa 
değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl zarfında yürürlüğe konulmasını 
emretmektedir. 

Ben bu konular üzerinde gündem dışı ko
nuşma isteğimi, Cumhuriyet 'Senatosu Sayın 

BAŞKAN — Komisyondaki sayın üyelerle 
çoğunluğumuz vardır. 

Başkanlığına, 14 Ocak Cuma günü bir önergey
le arz ettim. Bu maddelerde sözü edilen kanun 
tasarılarından bâzılarının 14 Ocakta, bâzılarının 
da 17 Ocakta, benim bu önergsyi Cumhuriyet 
Senatosu Sayın Başkanlığına takdim edişimden 
sonra verildiğini öğrendim. 

14 . 1 . 1972 tarihinde Hükümet tarafm'dan 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun ta
sarıları geçici 15 ve 17 nci maddeleri ilgilendi
riyor. Bunlardan biri Yargıtay ikinci Cumhu
riyet Başsavcılariyle Yargıtay Cumhuriyet sav
cıları baklanda, ikincisi Yüksek Savcılar Kuru
lu hakkında, üçüncüsü de Yüksek Hâkimler Ku
rulu hakkındadır. 

Demek ki, hazırlanmasında ve Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmasında geclkildiği endişe
siyle gündem dışı konuşma ihtiyacına beni sevk 
eden tasarılardan arz ettiğim konulara taallûk 
edeni, benim gün'dem dışı konuşma isteğimi ih
tiva eden yazımı Cumhuriyet Senatosu Sayın 
Başkanlığına sunduğum tarihte Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş. 12 Ocak 1972 tarihinde 
de, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bir mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı; ay
rıca, 353 sayılı Askerî Mahkemeler ve Yargı
lama Usulleri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı sunul
muş. 17 Ocakta, benim önergemi verdiğimden 
üç gün sonra da, Anayasa Mahkemesine Yasa
ma Meclislerince üye seçiminde adaylığa baş
vurma ve seçimin esas ve usulleri hakkındaki 
kanun tasarısı sunulmuş. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 453 — 
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Demek oluyor ki, Anaya/s ada yapılan de
ğişikliklerin yürürlüğe gird'iği tarikten itibaren 
altı ay içinde çıkarılması Anayasa tarafından 
emredilen kanun tasarılarından arz ettiklerim, 
4 ay kadar bir zaman sonra Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuş bulunuyor. 

'Sunulmıyanlar hakkında da mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

Geçici 13 ncü madde; Yargitaym kuruluşu, 
işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensup
larının nitelikleri ve ikinci başkanlarının seçim 
usulleri 'hakkındaki kanunun da 6 ay zarfında 
çıkarılmasını emrediyor 4 ay geçmiş bulunduğu 
halde tasarı henüz sevk edilmemiştir. 

Anayasanın geçici 14 ncü maddesinde bahsi 
geçen Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama 
usulleri ve daire başkanlarının seçiımi, mensup
larının nitelikleriyle atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerleme
leri, haklarımda disiplin kovuşturması yapılma
sı ve disiplin cezası uygulanması ile ilgili ka
nun tasarısı henüz sevk edilmemiştir. 

Anayasamızın geçici 16 ncı maddesinde sö
zü edilen kamu hizmetlileri sendikaları yerine 
kurulacak kuruluşların kuruluşlarıma ve sözü 
edilen sendika varlıklarının bu kuruluşlara in
tikaline ait kanun tasarısı da henüz sevk edil
memiştir. 

Sevk edilenler ve edilmiyenler 6 ay zarfın
da çıkarılması lâzımgelen kanunlardır. 

Geçici 20 nci madde de bunların dışında 
kalan ve Anayasa değişikliği dolayısiyle diğer 
kanunlarda yapılacak değişikliklerin bir yıl 
zarfında çıkarılmasını emrediyor. Bu konu üze
rinde henüz Türkiye Büyük Millet Meclisine 
intikal etmiş bir tasarı yok. 

Bendeniz şu nokta üzerinde durmak istiyo
rum: 

Anayasada yapılan değişikliklerin nedenleri 
malûm; bu değişiklikler, lüzumlu görülen de
ğişikliklerdi, o halde, o değişikliklerin gereğini 
gerçekleştirecek kanun tasarılarının da biran 
önce Yasama Meclislerine sevk edilmesi iktiza 
ederdi. 

Bunu, Hükümet çalışmaları bakımından sa
mimi bir dilek olarak arz ediyorum; henüz sevk 
edilmemişlerin, biram önce hazırlıklarının bitiril
mesi suretiyle sevk edilmesini diliyorum. 

Saygılar sunarım. 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem özden'in son za
manlarda resmî dairelerde çıkan yangınlar ve 
alınması gereken tedbirler hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN" — Srn günlerde resmî dareleırde 
çıkan yangınlar dolayısı ile Hükümetin âcil ted
birler alması hususunda bir gündem dışı ko
nuşma istemi daha var. 

Buyurun Sayın Özden... 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
İstanbul'da Sarıyer Adliyesinin hemen tama

men denecek bir şekilde yanmış olması yüzün
den üzüıııiünrüzü bildirmek isteriz. Bu üzüntü, 
hem maddi, hem mânevi yöndendir. 

Bundan bir müddet evvel Hükümetin nazarı 
dikkatini celbetmek üzere bir yazılı soru öner
gesi takdim etmiş ve Türkiye'de, bilhassa istan
bul'da Hükümet binaları, vergi daireleri, adliye 
binalarının çok biçimsiz halde olduklarını, yan
gın tehlikesi karşısında hemen hemen hiçfbir 
tedbirin alınmadığını ifade etmiştim. Verilen 
cevap tatminkâr değildi; talimat yapıldığın
dan, talimat yapılacağından ve saireden bahse
diliyordu. Talimatla değil, meseleyi, ciddî bir 
şekilde ele almanın tam zamanı olduğunu, bil
miyorum Hükümetlerimiz neden takdir etme-

" diler. 
Kıymetli arkadaşlarım, istanbul Adliye Sa

rayı yandı, kül oldu. Tarihî kıymeti olan bütün 
tarihî vesikalar yandı, tâ Kassamlık Dairesin
den itibaren yanan binada çok kıymetli dosya
lardan hiçbir şey kalmadı; yalnız Temyizdeki 
dosyalar kaldı, o kadar. Hepsi yanıp gitti. 

Ben, Çırağan Sarayı yangınından bahsetmi-
yeceğim. O, saltanat devrine ait, ama istanbul 
Adliye Binası yangını büyük bir felâkettir. 

Bu felâketten sonra ne oldu? 
Malî işlerle meşgul olan Cumhuriyet Savcı 

Yardımcısı, Başsavcı, Adalet Bakanlığına tez
kere! sr yazdığını ispat etti, Adliye Bakanlığın
da hiçbir şey yapılmadığı anlaşıldı; gereken ted
birlerin alınmamasından dolayı, bir muhasebe 
müdürü yahut memuru 3 aya, 5 aya mahkûm ol
du. içinde bir adamın da cayır cayır yandığı bir 
yangın olayının sonucu bu. 

Bundan sonra Ankara'da Millî Eğitim Ba
kanlığı yandı. Millî Eğitim Bakanlığının yanışı 
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yine o devirde çok büyük üzüntü tevlidetti. 
îcinde çok kıymetli bir kütüphane ile bütün 
vesikalar, bütün arşivler kül oldu. 

Arkadan Üsküdar Adliyesi yandı, o da öyle. 
Arkasından istanbul'da Güzel Sanatlar Aka

demisi yandı, o da öyle. 
Sarıyer Adliyesi yandı... 
Diğer vilâyetlerde de birçok yangınlar oldu; 

onları takJbedemedim; ama oralara gittiğim 
zaman, vilâyet konaklarında, kazalardaki kay
makamlık dairelerinde, malmüdürlüklerinde, 
bilhassa adliye binalarında gerekli hiçbir yan
gın tedbirinin alındığına şahidolmadım. Bura
larda birkaç tane alet vardır, o da göstermelik. 
İki tane kazma, bir tane kürek asılmıştır, iki 
tane kum kovası ve içinde su olmıyan birkaç 
tane dibi delik kova... Bununla adliye, bununla 
malmüdürlüğü, bununla kaymakamlık ne şekil
de yangına karşı tertibalmış olur, artık onun 
takdirini efkârı umumiyeye bırakacağım. 

Muhterem arkadaşlar, sadece talimat yap
mak kâfi değildir. G-idiyoruz, İstanbul'da sine
maları görüyoruz, üniformalı itfaiye erleri var 
sinemada, lâzım. İtfaiye teşkilâtı yapılmış mı
dır, yapılmamış mıdır diye belediye mütemadi
yen kontrol eder, ceza yazar ve orada itfaiyeci
ler mevcuttur. 

Dairelerde nasıldır? 
Dairelerde bir yangın çıktığı zaman ne şe

kilde hareket edileceğine dair karınca yuvası 
gibi bir sürü levha vardır. Kimse okumamıştır 
onları, kimse bilmez. 

İçinde su olsa bile, bu kovalarla nasıl yan
gın söndürülecektlr? Yangın aletlerinin nasıl 
kullanılacağını bilen de yoktur. Bunlar üç ayda 
bir kontrola tabidir; kontrol edilmiş midir edil
memiş midir, bu da belli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, facia gelip Türki
ye'nin kapısına dayanmıştır. Bu yangınların 
hepsi gelişi - güzel yangınlar değildir. Bir kıs
mı, yangın çıkarmak için, felâket vücuda getir
mek için, bâzı dosyaları, evrakı yok etmek için 
yapılmıştır ve yapılacaktır. Hükümetin bura
dan nazarı dikkatini celbederim; talimatı filân 
bir tarafa bıraksın da dairelerde tedbir alsın, 
vazifeli memurlar tâyin etsin; oradaki memur
lardan değil, dışardan, eğitilmiş bu işi bilen me
murlar tâyin etsin, geceleri bekletsin orada, 

Bakın arkadaşlarım, tarihî bir kıymeti olan 
İstanbul Vilâyet Konağını göz önüne getiriniz, 

çıra gibi duruyor orada. Bir kibrite bakar İs
tanbul vilâyet konağı, buna rağmen kanuna uy
gun, talimata uygun hiçbir tedbir alınmamış
tır. Eğer alınmışsa, burada ne gibi tedbirler 
alındığını ifade buyursunlar, çok memnun ola
cağım. 

Bakırköy adliyesi öyle, Bakırköy Vergi Dai
resi öyle. 

Üsküdar Kaymakamlığı bundan bir ay evve
line kadar yine böyle ahşap binada idi, başka 
bir yere nakletmişler. 

Eski belediye binası bir felâket halindedir, 
orada da tedbir yoktur. 

Yeşilköy Emniyet Amirliği ve İstanbul'daki 
bütün karakolların, hepsi böyledir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de adliye binası yap
mak, vilâyet konağı yapmak, kaza konakları 
yapmak için birçok teşebbüslere girişilmiştir; 
bir kısmı yapılmıştır. Fakat son zamanlarda, 
bilmiyorum nereden o hava geldi, verim getir
mediği için, verimli olmadıkları için, galiba 
Plânlamanın kendine mahsus bir düşüncesi ola
cak, bunlardan vazgeçildi, Meselâ, şimdi İstan
bul Adliyesi yapılmıyor, yarım kaldı. Neden 
Verim getirin iyormuş. Nedir yani; vilâyet ko
nağını kiraya mı vereceğiz beyler? Vilâyet ko
nağını kiraya vereceğiz de verim getirecek.. Ve
rim getirmiyen bâzı şeyleri de tabiî yapacağız. 
Bu Devlet göçebe midir yani, ben bunu anlamı
yorum. Niçin vilâyet konakları, kaza konakları 
yapılmıyor?... Hele adliyeler, niçin? Hâkimler, 
savcılar ne kötü yerlerde vazife görüyorlar. 

Hadi biz, 30 - 32 sene evvel limon sandığı 
üzerinde vazife gördük, ama o zamandan bu 
zamana kadar çok vakit geçti, ya şimdi?... 

Kıymetli arkadaşlarım, çok üzültüğüm için 
bu kadar heyecanlıyım, özür dilerim, ancak 
Hükümetin nazarı dikkatini celbedici bir şekil
de oldu ise pek memnun kalacağım. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. —• Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'mn; To
kat Üyesi Zihni Betil ile İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in yaptıkları gündem dışı konuşmalara 
cevap veren demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı. 
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DEVLET BAKACI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

ıSaym Zihni Betil arkadaşımız, son Anayasa 
değişiklikleri sebebi ile müddeti içinde çıkacak 
kanunlardan bahsettiler ve bunların bir kısmı
nın sevk edildiğini, ancak bir kısmının henüz 
Meclislerin gündemine intikal etmediğini ifa
de ettiler. 

Söyledikleri haklıdır, ancak, bir hususu 
huzurunuzda ifade etmeyi faydalı görüyorum: 

Çakmalarımız son şekline varmıştır. Sevk 
edilen kanunlardan başka, büyük bir kısmı içi
ne alan Millî Savunma ile ilgili kanunlar As
keri Şûradan geçmiş ve Hükümetin imzası saf
hasına gelmiştir, öyle zannediyorum ki, ilk 
toplantımızda bunlar üzerinde görüşme yapıp, 
müddetinden evvel huzurunuza getirmek imkâ
nını bulacağız. 

Adliye Vekâleti ile ilgili kanunlar da, ki bu 
da büyük bir kısımdır, son şeklini almıştır, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi haline inkilâ-
betmiştir, yine öyle zannediyorum ki, müddetin
den evvel bunları huzurlarınıza getirme imkâ
nını bulacağız. 

İçişleri Bakanlığı ile ilgili, dernekler hak
kındaki kanun da Bakanlar Kurulu Kararına 
iktiran edecek şekle gelmiştir; onu da önemli 
bir kanun olarak çok yakından huzurlarınıza 
intikal ettirme imkânını bulmuş olacağız. 

Böylece, 6 aylık müddet içinde çıkarılması 
gerekli olan kanunların tümünü 6 aydan önce 
huzuriarımza sevk edip, zamanında çıkarma 
olanaklarını temin etme yolunu bulacağız. 

Sayın özden arkadaşımız, haklı olarak, öte
den beri vukua gelen yangın olaylarından ve 
bunların meydana getirdiği kayıplardan bah
settiler. 

Bu yangın olayları zaman zaman olduğu 
için, Hükümetler yine zaman zaman bunun üze
rinde ehemmiyetle durmuşlar ve bir yangın yö
netmeliğini de hazırlayıp müesseselere gönder
mişlerdir. Buna göre, alınması lâzımgelen tedbir
ler vardır. Bununla, takdir ederseniz ki, 10 yıldır 
müesseselerde kurulmuş olan Sivil Savunma uz
manları hassasiyetle uğraşmaktadırlar, ama 
maalesef ahşap binalarda zaman zaman bu gibi 
yangınlar olmaktadır, bunların da önüne geçile
memektedir. Ancak, Sayın özden endişelerinde 

haklıdır. Bunun üzerinde daha fazla durmanın 
elbette ki faydası vardır. Bu telkinlerini de Hü
kümete götüreceğimi huzurunuzda vadederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, yarın 19 Ocak Çarşamba günü 

saat 15,00 te birleşik toplantı olduğunu ve gün
demin dağıtıldığını arz ederim efendim. 

4. — Komisyonlarda açık bvlunan üyelik
lere seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizde «Komisyonlarda açık bulunan üye
liklere seçim» vardır. Ancak, Dilekçe Karma 
Komisyonuna filhal aday temini mümkün ola
mamıştır, buna çalışılmaktadır. 

5. — Tevfik Fikret Lisesine dair Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Lisesi hakkında 
Senato Araştırma Komisyonu üyeliklerine 
adaylar gruplar tarafından bildirildiği cihetle 
işaret oyu ile bunların seçimine geçiyorum. 

Adalet Partisi Grupu 5 sayın üyeyi aday 
göstermiştir, isimlerini sunuyorum: 

Sayın Nuri Demirel, Sayın Osman Alihoca-
gii, Sayın Mehmet Varışlı, Sayın Etem Erdinç, 
Sayın Hüseyin Avni Göktürk. 

Cumhuriyet Halk Partisi 2 sayın üye gös
termiştir: Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Saffet 
Ural. 

Millî Güven Partisi Sayın Mansur Ulusoy'u 
aday göstermiştir. 

Millî Birlik Grupu Sayın Kadri Kaplan'ı 
aday göstermiştir. 

Kontenjan Grupu Sayın özer Derbil'i aday 
göstermiştir. 

Bağımsızlardan da bir aday gösterildiği tak
dirde, Araştırma Komisyonu üyeleri adayları 
tamam olmuş bulunacak... 

&EFET RENDECİ (Samsun) — Hüseyin 
Kalpaklıoğlu. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Hamdi Özer. 
BAŞKAN — iki aday oluyor. Sayın Kal

paklıoğlu ile.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ben istemiyorum efendim. 
BAŞKAN — istemiyorsunuz. Sayın Hamdi 

özer... 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Kabul ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Adayları sırası ile oylarınıza 
arz ediyorum. 

'Sayın Nuri Demirel'i oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Osman AliihocagiFi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Mehmet Varışlı'yi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın ibrahim Etem Erdinç'i oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

ıSayın Hüseyin Avni Göktürk'ü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

ıSayın Hüseyin Atmaca'yi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Sayın Saffet Ural'ı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

ISayın Mansur Ulusoy'u oylarınıza sunuyo- i 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

V - GÖRÜŞÜ! 

XI. — \N ot erlik kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İsler, Anayasa ve Adalet, Ma
lî ve İktisadi İşler ve 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) (i) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen. 
birleşimde Noterlik kanunu tasarısının müzake
resine başlanmış ve 151 nci maddeye kadar ge
linmiştir. Yalnız baskı çok küçük puntolarla 
yapılmıştır, Sayın Divan üyesi arkadaşımızın 
oturarak okumasını tensiplerinize arz edeceğim, 
rahatlıkla okuması mümkün olacak. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 33 S. Sayılı basmayazı 13 . 1 . 1972 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Sayın Kadri Kaplan'ı oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

ıSayın özer Derbil'i oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bağımsızlardan Sayın Hamdı özer'i oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bu suretle Araştırma Komisyonu üyeleri 
tamam olmuştur efendim. 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim (Devam) 

BAŞKAN — Efendim bir de Gençlik ve 
Spor Komisyonu üyeliği istifa nedeni ile açıl
mıştır, bunun da işaret oyu ile seçimi mümkün
dür. 

Adalet Partisi Grupu Sayın Başkanlığından 
gelen yazıda, Sayın Yusuf Kemal Şenocak 
aday gösterilmiştir. 

Sayın Yusuf Kemal Şenocak'm Gençlik ve 
Spor Komisyonuna adaylığını oylarınıza arz 

! ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. Sayın Şenocak seçilmişler
dir. 

LEN İŞLER 

Komisyon ve Hükümet tamamdır. 
151 nci mad'deyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, no
ter vekilleri ile kâtiplerin ve kâtip adaylarının 
işliyecekleri ve bunlara karşı işlenecek suçlar 

Görevle İlgili suçlar 

Madde 151. — Noterler, geçici yetkili noter 
yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri 
ve kâtip adayları noterlikteki görevleri, Tür
kiye Noterler Birliği organlarında görev alan 
noterler ise ayrıca bu görevleri sırasında veya 
görevleri seebbiyle işledikleri suçlardan do
layı, eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza 
Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri 
uyarınca cezalandırılırlar. 

Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliği
ne veya saymanlığına noter olmıyan bir Mşinin 



0. Senatosu B : 22 

seçilmesi halinde, yukanki fıkra hükmü bu 
kimseler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görevlilere karşı işlenen suçlar 
Madde 152. — Yukanki maddede gösteri

len kişilere karşı, aynı maddede yazılı görev
leri yerine getirmeleri sırasında veya görevleri 
sdbebiyle işlenen suçlar hakkında Türk Ceza 
Kanununun Devlet memurları aleyhine islen
miş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kovuşturma izni 
Madde 153. — Noterlerin, görevden doğan 

veya görev sırasında işledikleri suçlarından 
dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakan
lığının iznine bağlıdır. 

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

Kovuşturma usulü 
Madde 154. — Adalet müfettişleri veya ma

hallî Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen 
dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü
dürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda ko
vuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdir
de dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mah
kemesine en yakın bulunan Ağır Ceza Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddiana
mesini düzenliyerek dosyayı son buruşturmanın 
açılmasına veya açılmasına yer olmadığına ka
rar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine 
verir. 

iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakeme
leri 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 na
zara alınır. Gerekirse soruşturma Başkan tara
fından derinleş tirilir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmasına 
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karar verilen noterlerin duruşmaları suçun 
işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

itiraz hakkı 
Madde 155. — 154 ncü maddede yazılı mah

kemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya 
sanık tarafından genel hükümler uyarınca iti
raz olunabilir. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza 
Mahkemesi haricolmak üzere, itiraz edilen ka
rarı veren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mah
kemesinde incelenir. 

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

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali 
Madde 156. — Ağır cezayı gerektiren suçüs

tü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. 

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

Yasaklara aylan harekette bulunmak 
Madde 157. — 50 nci maddenin 3 ncü fık

rası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere 
ilk defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü ha
linde verilecek ceza 3 000 liradan aşağı olamaz. 

Noterin yukarda yazılı eyleminde aracılık 
yapan kimseye de 500 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulamasın
da memur sayılan bir kimse veya noter kâtibi 
yahut kâtip adayı ise, 1 nci fıkra uyarınca ce
zalandırılır. 

Noterler arasında rekabete sebebolacak ey
lem ve harekette bulunan, noterlik işlemlerini 
şahsına veya mensubolduğu kuruluşa menfaat 
sağlıyan bir noterde yaptıran kişiler ve özel
likle bu kanunun 166 nci maddesinin 12 numa
ralı bendi uyarınca düzenlenen protokole taraf 
teşkil eden resmî ve özel kuruluşlar memur ve-
sair görevlilerinden protokoldeki esaslara ay-
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kırı eylem ve harekette bulunanlarla bu s'tıça ; 

iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri da
ha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, bu madde- i 
nin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar, j 

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

Noterlerin işlemlerinde tahrifat yapmaları 
Madde 158. — Eski tarihle evrak düzenli-

yen, 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 aday
larına Türk Ceza Kanununca daha ağır bir ce
za tâyin edilmediği takdirde üç yıldan beş yıla 
kadar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

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

Onuncu kısım hükümlerine aykırı eylemler 
Madde 159. — I - 109 ncu maddenin son fık

rasına aykırı hareket eden noterler, birinci de
fasında 126 ncı maddenin (D) bendi gereğince 
işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına konu olan 
işlemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi 
alınarak bankadaki noterlikler ortak cari hesa
bına yatırılır. 

II - a) 110 ncu madde gereğince noterlik
ler ortak cari hesabının açtırılması, yatırılması 
gereken avans miktarının tesbit edilmesi, hesap 
numarası ve avans tutarının Adalet Bakanlığı
na bildirilmesine ilişkin görevlerinde kusurları 
görülen noter odası yönetim kurulu üyeleri hak
kında fiillerinin derecesine göre Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

b) Noter odası tarafından tesbit edilen 
avansı ve görevli noterin ortak işlemlere ait ge
lir tutarını, süresi içinde noterlikler ortak cari 
hesabına yatırmıyan noter, (I) fıkrası gereğin
ce cezalandırılır. 

III - Oda genel kurulunca masrafların gö
revli notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noter
lere bölünmek veya gereken yerlere ödenmek 
üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer 
görevlerin yapılması hususunda görevlendiri
len noterler, bu görevlerle ilgili kusurlu eylem

leri diğer kanunlarca daha ağır bir cezayı ge
rektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. 

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

Gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu 
Madde 180. — Noterlik dairesinde çalışan 

kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden 
dolayı isledikleri suçlara iştiraki bulunmıyan 
hallerde noter, bu kimseler üzerindeki gözetim 
ve denetim, görevini yerine getirmediği sabit ol
duğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesi hükmüne göre sorumludur. 

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

Ayrık hükümler 
Madde 161. — 153 - 155 nci maddeler hü

kümleri noterlerden gayri görevliler hakkında 
uygulanmaz. 

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

ALTINCI BÖLÜM 
Noterlerin hukukî sorumlulukları 

Madde 162. — Stajiyer, kâtip ve kâtip aday
ları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir 
işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik 
yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara 
karşı sorumludurlar. 

Noter, birinci fıkra gereğince ödediği miktar 
için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapıl
masına sebebolan stajiyer veya noterlik perso
neline rücu edebilir. 

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

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Türkiye Noterler Birliği 

Oenel olarak 
Madde 163. — Noterlik mesleğinin amaçla

rına uygun bir şekilde görülmesini, mesleğin 
gelişmesini ve meslekdaşlar arasında birlik ve 
yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu 
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niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip, Türkiye No
terler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Anka
ra'dır. 

Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve si
yasetle 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 üye
liği görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerle ilgili 
olan yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer za
ruri giderler Birlik bütçesinden ödenir. 

Türkiye Noterler Birliği başkanlığı, başkan 
yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı 
görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun 
Başkanlık Divanında görev almamış üyeleri ile 
disiplin kurulu başkan ve üyelerine katıldıkla
rı toplantılar için huzur hakkı ödenir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden 
seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile di
ğer zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. 
Bunların miktarı kongrece belli edilir. 

BAŞKAN — 163 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi ve or
ganların feshi 

Madde 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye 
Noterler Birliği ile birliğin mahallî organları 
olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hak
kına sahiptir. Bu sebeple birilik ve odaların he
sap ve işlemlerini Adalet müfettişleri veya 
Cumhuriyet savcılarına denetletebilir. 

Adalet Bakanlığının bu kanun gereğince 
Türkiye Noterler Birliği organlarının karar ve 
işlemleri hakkındaki tasarruflarına birliğin gö
revleri organları tarafından uyulması zorunlu
dur. Bakanlık kararı aleyhine süresi içinde Da-
nıştaya başvurulmamış olmasına rağmen bu ka
rarın birliğin görevli organınca, kanuni bir se
bep bulunmaksızın yerine getirilmemesi veya es
ki kararda direnme niteliğinde yeni bir karar 
verilmesi halinde, Bakanlık, o birlik organının 
feshine karar verilmesi için keyfiyeti Danışta-
ya bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde karar verir. Feshi iste
nen organ üyelerinin cezai sorumlulukları sak
lıdır. 

18 . 1 . 1972 O : 1 

Danıştayın fesih kararı vermesi halinde, fes
hedilen organın yerine en geç bir ay içinde ye
nisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresi
ni tamamlarlar. 

Feshedilen organın Adalet Bakanlığının ka
rarına aykırı olarak yaptığı tasarruflar hüküm
süzdür. 

Fesih hükümleri birlik kongresi hakkında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 164 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Üyelik 
Madde 165. — Noterler, Türkiye Noterler 

Birliğinin tabiî üyeleridir. Yaş tahdidine tabi 
tutulan noterler birliğin fahri üyesi olurlar. 

Birlik yönetim kurulu, mesleğe yararlı ol
muş kişilerin fahri üyeliğe kabulüne karar ve
rebilir. 

BAŞKAN — 165 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliğinin görevleri 
Madde 166. — Türkiye Noterler Birliğimin 

görevleri şunlardır: 
1. — Meslekdaşlar arasında birlik ve yar

dımlaşmayı sağlamak, 
2. — Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi 

yayınlamak, konferanslar düzenlemek, millet
lerarası toplantılara katılmak ve sair gerekli 
çalışmalarda bulunmak, 

3. — Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurs
lar açmak, 

4. — Noterliği ilgilendiren konularda görü
şünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek 
üzerine bildirmek, 

5. — Uyulması zorunlu meslek kurallarını 
tesbit ve tavsiye etmek, 

6. — Noter ve kâtiplerine, yönetmelikte gös
terilecek belirli bir süre ve tutarda borç para 
vermek, 

7. — üyelerinin ev sahibi olmaları çocukla
rının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve 
sair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konu
sunda tedbirler almak, 

8. — Her adlî yılın açılmasından evvel ken
di çalışmaları ve meslekî ihtiyaçları hakkında 
Adalet Bakanlığına rapor vermek, 
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9. — Noterliklere ait evrakın korunması ve 
saklanması iğin ortak tedbirler almak, 

10. — Birliğin taşınır ve taşınmaz malları 
ile paralanmn birlik amaçlarına uygun şekilde 
yönetmek ve işletmek, 

11. — Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasın
da yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme 
örneği hazırlamak, 

12. — Noterlik işlemlerinin bu kanuna uy
gun şekilde yapılmasını ı&ağlamak ve özellikle 
kambiyo senetlerinin (çek, poliçe ve emre mu
harrer senet) protestoları ile sair konularda no
terler arasında rekabeti önlemek amaciyle ilgili 
resmî ve özel kuruluşlarla temas etmek, gere
kirse varılan sonuçlar tarafların uymakla yü
kümlü olduğu bir protokole bağlamak (ilgili 
resmî ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Bir
liği ile gerekli temasta bulunmaktan ve proto
kol düzenlemekten kaçmamazlar), 

13. — Noterlerin genel menfaatlerini ve mes
leğin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak, 

14. — Noter odalarının üye sayısı ve faali
yeti göz önünde bulundurulmak suretiyle noter 
odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarını 
ve ödeme şeklini belli etmek, 

15. — Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 166 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliğinin organları 

Madde 167. — Türkiye Noterler Birliği, gö
revlerini organları vasıtasiyle yapar. 

Birliğin organları şunlardır : 
1. — Türkiye Noterler Birliği Başkanı, 
2. — Türkiye Noterler Birliği Başkanlık di

vanı, 
3. — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Ku

rulu, 
4. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku

rulu, 
5. — Türkiye Noterler Birliği Kongresi, 
6. — Noter odaları. 

BAŞKAN — 167 noi maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. «Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri 
Madde 168. — Türkiye Noterler Birliği Baş

kanının görevleri şunlardır : 
1. — Türkiye Noterler Birliğini mahkemeler 

ve diğer merciler önünde ve protokolde temsil 
etmek, 

2. — Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuru
luna başkanlık etmek ve kararlarını yerine ge
tirmek, 

3. — 172 nci maddeye göre verilecek yetki 
dairesinde, Birlik adına iltizam ve iktisapta 
bulunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapı
lan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygula
mak, 

4. — Yabancı noter birlikleri ve hukuk ku
rumları ile ilişkiler kurmak ve yürütmek, 

5. — Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 168 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı 
Madde 169. — Birlik Başkanı, Başkan Yar

dımcısı, Genel Sekreter ve Sayman, Başkanlık 
Divanını meydana getirirler. 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun top
lantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun 
vereceği yetki dairesinde çalışır. 

Genel Sekreter ve Sayman, dışarıdan ücret
le tutulmuş bir kimse olabilir. 

Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri sü
resi dolmadan önce aynlırsa, kalan görev sü
resi için, bir ay içinde yenisi seçilir. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya Baş
kanlığın her hangi bir sebeple boşalması halin
de, Başkana ait yetkilerin kullanılması ve gö
revlerin yerine getirilmesi Başkan Yardımcısı
na, onun da yokluğunda Birlik Yönetim Kuru
lunun meslekte en kıdemli üyesine aittir. 

Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Ku
rulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, 
Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir; 
Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve ka
lemlin çalışmasını denetler. 

Birik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik 
Başkanlık Divanının kararları gereğince yönet
meye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulan
masına dair her türlü gözetimi yapmaya yetki-
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Mir. Birlik Saymanı, para alma ve vermede 
düzenlenen kâğıtları Birlik Başkanı ile birlikte 
imza eder. 

BAŞKAN — 169 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu 
Madde 170. — Türkiye Noterler Birliği Yö

netim Kurulu yedi üyeden kurulur ve dört yıl
lık bir süre için Türkiye Noterler Birliği Kon
gresi tarafından seçilir. Kurulun dört de yedek 
üyesi bulunur. 

Aynı noter, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik 
Disiplin Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu üye
liklerinden birden fazlasına seçilemez. 

Yönetim Kurulu, seçimini takibeden ilk top
lantısında aralarında gizli oyla, bir başkan, bir 
başkan yardımcısı ve dışardan atama yapmı-
yacaksa bir de genel sekreter ile sayman seçer. 
Seçilen başkan aynı zamanda Türkiye Noterler 
Birliği Başkanıdır. 

BAŞKAN — 170 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 
seçilme usulü ve seçim 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 be? yıl içinde Disiplin Kurulunca verile
rek kesinleşmiş bir kararla para veya geçici ola
rak işten çıkarma cezalariyle tecziye edilmiş 
olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi kongreye katılan noterler 
arasından seçilecek üç veya beş noter tarafın
dan açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş 
olanlar tasnif kuruluna ayrılamazlar. 

Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tam sayısı
nın yarısından en az bir fazla isim yazılması zo
runludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pu
sulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçile
cek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı tak
dirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba 
katılmaz. 

Adaylar, aldıkları oyların sayısına göre sı
ralanır. En çok oy alandan başlanmak üzere 

önce asıl sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu 
sıraya göre tesbit edilir. Oylarda eşitlik hain
de meslekte kıdemi fazla olan aday, kıdemler 
de eşit ise bunların daha yaşlı olanı sırada ön
celik kazanır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısı
na 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 
yansı iki yılda bir yenilenir. İlk seçimden İM 
yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli 
olur. 

Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayı
şma göre sıralanarak eski yedek üyelerin altı
na ilâve edilir. 

Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yöne
tim Kurulu üyesinin yeri en çok oy almış yedek 
üye ile doldurulur ve bundan sonra yapılacak 
ilk kongrede bir yedek üye seçilir. 

Yönetim Kurulu üyelerimden biri hakkında 
seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu dâvası 
açılmış ise, dâva sonuna kadar bu üye Yönetim 
Kurulu çalışmalarına katılamaz, yeri yedek üye 
ile doldurulur. 

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

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 
görevleri 

Madde 172. — Yönetim Kurulunun görevle
ri şunlardır : 

1. — Her odanın kendisine ait bütçe teklif
lerini inceliyerek, Türkiye Noterler Birliğinin 
bütçesini düzenlemek ve bunu kongrenin onayı
na sunmak ve yürütmek, 

2. — Kongreye, çalışmaları hakkında rapor 
vermek ve kongre kararlarını yerine getirmek, 

3. — Türkiye Noterler Birliğinin mallarını 
idare etmek, iktisap ve iltizam hususlarında 
Başkana yetki vermek, 

4. — Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları 
hakkında karar vermek, 

5. — Birlik kongresi gündemini hazırlamak, 
8. — Birliğin ücretli memurlarının özlük iş

lerini düzenlemek ve yürütmek, 
7. — Noter odaları ve noterler üzerinde gö

zetim ve denetimde bulunmak, 
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8. — Yerli ve yabancı kongrelere gidecek 
delegeleri seçmek, 

9. — Meslek hakkında ilgili makamlara ra
por vermek, 

10. — Yetkili organı gösterümeksizin Türki
ye Noterler Birliğine kanunla verilen görevleri 
yapmak, 

11. — Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu top

lantıları ve karar yeter sayısı 
Madde 173. — Birlik Yönetim Kurulu ayda 

bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya 
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile 
Kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü top
lantıya çağırılabilir. 

Her toplantı sonunda, gelecek toplantının 
günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere 
çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bu
nu en az yedi gün önce ve yazı ile Başkanlık 
Divanına bildirirler. 

Belgeye bağlanmış haklı bir engele dayan
maksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye 
istifa etmiş sayılır. 

Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı
lanların salt çoğunluğu ile karar verir. Şu ka
dar ki, Yönetim Kurulunda karar verilebilmesi 
için, en az dört üyenin bir oyda birleşmesi şart
tır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulundu
ğu taraf üstün sayılır. 

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

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
Madde 174. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu, Birlik Kongresi tarafından ken
di üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş üye
den 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 noi maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ve 10 ncu 
fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygula
nır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun 
görevleri ve toplantıları 

Madde 175. — Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu bu kanunla ve yönetmelikle ken
disine 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 çağı-
rılabildr. 

173 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Di
siplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 

Disiplin Kurulu, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve en az üç üyenin bir oy
da birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik: 
halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayı
lır. 

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

Türkiye Noterler Birliği Kongresi 
Madde 176. — Türkiye Noterler Birliğinin 

en yüksek organı Birlik Kongresidir. 
Birlik Kongresi, noter odaları genel kurul

ları tarafından seçilen ikişer noter ile noter 
odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 
10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla 
her 10 noter için ayrıca bir delege seçerler. Tür
kiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyeleri delege seçilemez. Ancak, bunlar kon
grenin tabiî üyesi olup, Yönetim Kurulunun fa
aliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya ka
tılamazlar. 

İmkân olduğu takdirde aynı sayıda yedek 
üye de seçilir. 

Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bu-
lunmıyan noterler, delege seçilemezler. 

Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk 
haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve 
gündem Türkiye Noterler Birliği Başkanı ta
rafından en az otuz gün önce gazetelerle ilân 
edilir; ayrıca noter odalarına da büdirilir. 

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve bir
lik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi 
üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Birlik 
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Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, 
kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ola
ğanüstü toplantı istemlerinin, bu kanunda ya
zılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsa
mı şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ar zediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul ©tmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kongrenin toplantı ve karar yeter sayısı 
Madde 177. — Birlik Kongresinin toplana

bilmesi için, delegelerin çoğunluğunun hazır ol
ması lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, 
ertesi günü mevcut delegelerle toplantı yapılır. 
Şu kadar ki, üyelerinin en az dörtte biri katıl
madıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. 

Birinci fıkrada yazılı yeter sayının elde edi
lememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek 
üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplan
tıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı 
takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar 
bir ay sonraki tarihlere bırakılır. 

Birlik Kongresi Başkanlık Divanı, bir baş
kan, bir başkanvekili ve dört kâtipten kurulur. 
Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Bir
lik Kongresi Başkanlık Divanına seçilemezler. 

Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayı
sının salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar 
ki, 166 ncı maddenin 10 ncu bendinde gösteri
len konudaki kararlar ancak Birlik Kongresi 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. 
Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Başka
nının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul ©tmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kongrenin görevleri 
Madde 178. — Birlik Kongresinin görevleri 

şunlardır : 
1. — Yönetim Kurulunun faaliyet raporu

nu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tas-
vibetmediği takdirde yeniden seçim yapmak, 

2. — Bütçeyi görüşmek ve onaylamak, 
3. — Türkiye Noterler Birliğinin görevleri

ne giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya 
üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağla
mak, 

4. — Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu 
üyelerini seçmek, 
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5. — Noterlerin ödiyecekleri giriş paralan
ıl ve aidatı tesbit etmek, 

6. — Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, 
Genel Sekreter ve Saymanın ücretleri ile Yöne
tim ve Disiplin Kurulları üyelerine verilecek 
huzur hakları miktarını ve ödeme şeklini tesbit 
etmek, 

7. — Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noter odaları 
Madde 179. — Üç veya daha fazla noterlik 

bulunan her belediye hududu içinde bir notıer 
odası kurulur. 

Adalet Bakanlığı, noter odası kurulamıyan 
yerlerdeki noterliklerin hangi odaya bağlana
cağını tâyin eder ve 10 dan az noter bulunan 
yerlerdeki noterleri, zorunlu gördüğü hallerde 
başka bir odaya bağhyabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Odaya kaydolma zorunluluğu 
Madde 180. — Noter odaları, Türkiye Noter

ler Birliğinin bölgesel organlarıdır. 
Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter 

odasına kaydolmak zorunluğundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Noter odalarının görevleri 
Madde 181. — Noter odalarının görevleri 

şunlardır: 
1. Meslekin gelişmesi için gereken tedbirle

re girişmek, 
2. Noterlerle kâtip, kâtip adayı ve hizmet

liler arasındaki hizmetle ilgili anlaşmazlıkları 
ilgililerden birinin başvurması üzerine çözümle
meye çalışmak, 

3. Açılacak noterliklerin yerinin tesbitinde 
ve mevcut bir noterliğin yerinin değiştirilmesin
de Adalet Bakanlığına düşüncesini bildirmek, 

4. Noterlik dairelerinin iç düzeninin yönet
melik hükümlerine uygunluğunu temin etmek 
için yardımlarda bulunmak, 
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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 gö

revleri yapmak, 
8. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri ye

rine getirmek. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter odalarının örgütü 
Madde 182. — Noter odaları : 

1. Noter odası başkanı, 
2. Noter odası yönetim kurulu, 
3. Noter odası genel kurulundan meydana 

gelir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

KaJNıl edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter Odası Başkanının görevleri 
Madde 183. — Noter Odası Başkanının gö

revleri suplardır : 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanının ve

receği yetkiye dayanılarak her türlü merciler 
önünde birliği temsil etmek, 

2. Protokolde odayı temsil etmek, 
3. Noter Odası Yönetim Kuruluna Başkan

lık etmek ve verilecek kararlan uygulamak. 
BAJSKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter odası yönetim kurulu 
Madde 184. — Noter Odası Yönetim Kuru

lu, noter odası başkanı ile iki üyeden kurulur. 
Balkan ve üyeler genel kurulu tarafından ve

rilen oyların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçi-
liü'. 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 açılma
sına karar verilmiş bulunmamak veya beş yıl 
içinde noterlik meslekinde geçici olarak işten 
çıkarma cezası almış olmamak gereklidir. Baş
kan ve üyelerden birinin seçim devresi içinde 
kesinleşmiş bir geçici olarak işten çıkarma ceza

sı ile tecziyesi halimde bu görevi kendiliğinden 
sona erer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya baş
kanlığın her hangi bir sebeple boşalması halin
de, başkana ait yetkilerin kullanılması ve gö
revlerin yerine getirilmesi oda yönetim kurulu
nun meslekte en kıdemli üyesine aittir. 171 nci 
maddenin 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri oda 
yönetim kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
7<abul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter odası yönetim kurulunun görevleri 
Madde 185. — Noter odası yönetim kurulu

nun görevleri şunlardır : 
1. Odanın gider bütçesi teklifini düzenle

di sk ve bunu genel kurulun onayına sunmak, 
2. Noter odası genel kuruluna çalışmaları 

'•\akkmda rapor vermek ve genel kurul kararla
dım yerine getirmek, 

3. Yetkili mercii gösterilmeksizin odaya ve-
"•il'în görevleri yerine getirmek, 

4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yap
mak, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka^ııl edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter odası genel kurulu 
Madde 186. — Noter odası genel kurulu, 

odaya kayıtlı noterlerden ibarettir. 
Genel kurul, her sene Mayıs ayının ilk haf-

^ ı içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile 
"iii'iemi, en az bir ay önce üyelere noter odası 
vaşkanı tarafından bildirilir. 

Genel kurul, Adalet Bakanlığının veya oda
ya kayıtlı noterlerden beşte birinin yazılı iste-
aıi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Şu 
kadar ki, toplantı isteminde bulunan noterlerin 
mayısı ikiden aşağı olamaz. 

Yönetim kurulu da gerekli gördüğü hallerde 
^snel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

176 ncı maddenin son fıkrası hükmü oda ge
nel kurulu hakkında da uygulanır. 

BALKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Noter odası genel kurul toplantısı 
Madde 187. — Toplantının yapılabilmesi 

için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması 
lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa er
tesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır. 

Toplantıya katılmamış olan bir noter, gün
deme göre oyunu kapalı zarf içinde taahhütlü 
olarak posta ile gönderebilir. Kararların alın
masında bu oylarda nazara alınır. Ancak, oyla
ma tamamlanmadan genel kurul başkanlık di
vanına intikal etmemiş olan mektuplar oylama
da hesaba katılmaz. 

Gündem dışında başkan ve yönetim kuru
lu üyelerinin seçilmesi ve 188 nci maddenin 
üçüncü fıkrası uyarınca üyelerin tekliflerinin 
görüşülebilmesi için edaya kayıtlı üyelerin ço
ğunluğunun hasır bulunması lâzımdır. 

Genel kurul başkanlık divanı, bir başkan 
ve iki kâtipten teşekkül eder. Şu kadar ki, üye 
sayısı (10) dan az olan odaların genel kurulun
da, başkanlık divanı bir başkan ve bir kâtipten 
kurulur. 

177 nci maddenin son fıkrası hükmü, bu 
maddenin ikinci fıkrası gereğince verilen oylar 
da nazara alınarak, noter odası genel kurulu 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Noter odası genel kurulunun görevleri 
Madde 188. — Noter odası genel kurulunun 

görevleri şunlardır : 
1. Noter o^ası yönetim kurulunun çalışma 

raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışması
nı onaylamadığı takdirde yeniden seçim yap
mak, 

2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek 
ve onaylamak, 

3. Odanın görevlerine giren diğer işleri 
gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üze
rine görüşüp karara bağlamak, 

4. Oda yönetim kurulunu seçmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yap

mak. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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. Noter emanet paralarının faizleri ile bu 
paralarla ilgili sair gelirler, 

8. 120 nci madde uyarınca ödenecek zam
lar, 

9. 126, 146 ve 148 nci maddelerin (C) bent
leri uyarınca tahsil edilecek paralar, 

10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz malla
rının getireceği gelir, 

11. Türkiye Noterler Birliğinin bu kanun 
hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağlana
cak diğer gelirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi verilmiştir. Yalnız, imza okunamadı, 
istirham ediyorum? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Benim 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine zatıâliniz mi
siniz? Önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
189 ncu maddedeki, 6 numaralı bendin kal

dırılmasını arz ederim. 
Rifat öztürkçine 

istanbul 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açıklama mı yapacaksınız?.. 
Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Gayemiz, çıkacak Noter Kanununun daha 
iyi işler bir durumda olmasıdır. 189 ncu madde
nin başlığında «Türkiye Noterler Birliğinin Ge
lirleri» derken, 6 numaralı bentte «117 nci mad
denin ikinci fıkrası uyarınca gönderilecek pa
ralar» diyor. «Birinci fıkra uyarınca gönderi
lecek paralar» denmiş olsa idi, esasen 'böyle bir 
önerge vermeye de lüzum yoktu. Zira, 117 nci 
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maddenin 2 nci fıkrasını aynen okuyorum : 
«Yukardaki fıkralar hükümlerinin uygulanma
sı, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel de
ğildir.» deniyor. Şimdi 1 nci fıkrayı okuyorum, 
«Noterler tarafından fazla ücret alındığı, harç
lara ait zamanaşımı süresi içinde anlaşılırsa, be
her şahıstan fazla alman 10 lirayı aşan ücretler 
Adalet Bakanlığı tarafından ilgilisine iade etti-
tilir ve Bakanlık, ödeme için notere yapılacak 
tebligattan birliğe bilgi verir.» 

Şimdi geliyoruz konuya; «Masrafı noter ta
rafından verilmek suretiyle yapılan tebligata 
rağmen ilgilisi bir ay içinde parasını almaz ve
ya fazla alınmış olan ücretten beher şahsa dü
şen kısmı on lira veya daha az olursa, Türkiye 
Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderilme
diği takdirde Birlik ve husustaki kararını icra 
ve iflâs Kanununun ilâmların icrası hakkında
ki hükümleri uyarınca yerine getirir.» Konu bi
rinci fıkraya aittir; 10 liradan aşağı olan hu
susların doğrudan doğruya Türkiye Noterler 
Birliğine gönderilmesini âmirdir. Halbuki ikin
ci fıkra, «Yukardaki fıkralar hükümleri uygu
lanması, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel 
değildir.» diyor. İkinci fıkra disiplin cezaları
nı ilgilendiren bir husustur. Burada «117 nci 
maddenin 2 nci fıkrası uyarınca gönderilecek 
paralar» değil, «117 nci maddenin birinci fık
rası uyarınca gönderilecek paralar» denmesi 
lâzım veyahut da 6 numaralı kısım 117 nci mad
dede tamamen olduğuna göre, ayrıca böyle bir 
hükme lüzum yoktur, kanaatindeyim. 

Bu itibarla önergemin kabulünü saygı ile 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi ve 
Sayın Komisyon sözcüsü mütalâalarınızı rica 
ediyorum efendim. 

Sayın Komisyon Sözcüsü Refet Rendeci. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 

RENDECİ (Samsun) — Arkadaşımızın dediği 
«Fıkra» kelimesinin, «Cümle» olması lâzım idi. 
Bu, Meclisten de böyle gelmiştir. Fakat «Fıkra» 
yerine «Cümle» denirse, maksat hâsıl oluyor. 
Bu sebeple değişikliğin işin sürüncemede kal
masını gerektirdiği ve bir değişiklik yapılma
sına inanmadığımız için takrire katılmıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Şem
settin iyiol. 

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ ŞEMSETTİN İYİOL — Biz 
de katılmıyoruz, maksat anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Maksat anlaşılıyor, bu nedenle 
katılmıyorsunuz. 

RİFAT ÖZTÜHKÇİNE (İstanbul) >— Maddi 
bir hata varsa tashih etsinler, burası Senato
dur. 

BAŞİKAN — Sayın Rifat öztürkçine, zatı-
âlinizin iradesi istikametinde mütalâa vermeye 
mecbur değiller. 

Sayın Rifat öztürkçine'nin 189 ncu madde
nin 6 numaralı bendinin kaldırılmasına ilişkin, 
olan önergesini Komisyon ve Hükümet arz edi
len nedenlerle kabul etmediler. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tebliğ usulü 
Madde 190. — Türkiye Noterler Birliği ve 

odaların tebligatı, Tebligat Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılır. 

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

Ondördüncü Kısım 
Yabancı memleketlerde noterlik işleri 

Yetkili merci 
Madde 191. — Yabancı memleketlerde noter

lik işleri, konsoloslar tarafından görülür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Daire 
Madde 192. — Yabancı memleketlerde no

terlik görevi bu kanunun noterlik işlemlerine 
ilişkin hükümleri uyarınca konsolosluk binası 
içinde görülür. 

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

Uygulanmıyacak hükümler 
Madde 193. — Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 

I 60, 61, 68 ilâ 70, 72 ilâ 76, 108, 113 ilâ 116 ncı 
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maddeleri ile öndördüncü kısımdaki maddeler 
dışında kalan hükümleri, konsoloslar haklımda 
uygulanmam. 

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

Noter ücretinin alınmaması 
Madde 194. — Yabancı memleketlerde no

terlik görevi yapanlar, noter ücreti alamazlar. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

imza ve mühür onaylanması 
Madde 195. — Yabancı memleketlerde usulü 

uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki 
o memleketin yetkili merciinin imza ve miihü-
rü, konsolos tarafından onanır. Özel kanun hü
kümleri saklıdır. 

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

Onibeşinci Kısım 
Çeşitli hükümler 

Göreve son verme 
Madde 198. — Noterin, 7 nci maddenin ikin

ci bendi ayrı olmak üzere, bu maddede yazılı 
yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması 
veya iki yıl içinde üçten az olmamak üzere ya
pılan bütün teftihlerde yahut dört yıl içinde 
yapılan teftişlerden dördünde, meslekte yeterli 
olmadığının tesbit edilmeıi halinde. A da7 et 
Bakanlığınca görevine son verilir. Ancak dört 
yıl içinde yapılan diğer teftihlerde melekte ye
terli olduğu kanaati de belirtilmiş bulunursa, 
noterin görevine son verilebilmesi için. Bakan
lıkça yaptırılacak yeni bir teftişte adalet mü
fettişinin, noterin meslekte yeterli olmadıkı 
kesin kanısına varması gereklidir. 

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

Noterlere ait hükümlerin uy«"uian naşı 
Madde 197. — Noterlere ait hükümler, aşa

ğıdaki hususTar ve kanundaki diğer ayrıcalık
lar saklı kalmak üzere, bu kanun uyarınca gö
revlendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili 
noter yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Noterlere vekâlet eden adalet memurları ile 
geçici ye-kili noter yardımcıları hakkında no
terlik görevlerinden dolayı verilen meslekten 
çıkarma cezası, bunların esas görevlerinden de 
çıkarılmalarını gerektirir. 

Notere vekâlet eden noter stajiyeri hakkın
da 146 noı ve noter kâtibi hakkında 148 nci 
maddede yazılı disiplin cezaları uygulanır. 

Noter vekilleri, normal noterlik işlemlerinin 
görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati 
alınmadıkça, noterliğin durumuna ve noterin 
muamelekine tesir edecek şekilde bir tasarruf
ta bulunamazlar. 

Bu kanunun noterlerin atanması, Türkiye 
Noterler Birliği, topluluk sigortası, hastalık ve 
izne ilişkin hükümleri adalet memurlarından 
tâyin edilen noter vekilleri ile geçici yetkili no
ter yardımcıları hakkında uygulanmaz. 

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

Yönetmelik 
Madde 198. — Noterlik Kanununun uygulan

ması hususlarını gösteren yönetmelik ile aşağı
daki hususlar düzenlenir : 

1. Noterlik dairesinin yerinin tesbiti ve de
ğiştirilmesi. 

2. Noterlik dairesinin iç düzeni, 
3. Noterlik dairesinin çalışma sekli, 
4. Tutulacak defterler, 
5. Evrak belge ve defterlerin korunması, 
6. Noterlikte kullanılacak mühürün şekli 

ve kullanma tarzı, 
7. Noterlik staimm şekli, 
8. Stajyerlerin görevleri, 
9. Stajiyer defteri ve defterlerden kaydın 

silinmesi, 
10. Stajiysre, başkâtibe ve kâtiplere imza 

yetkisinin ne şekilde verileceği, 
11. Noterlik teminatının yatırılacağı banka

lar; 
12. Kâtip ve hizmetlilerin görevleri, 
13. Noterler ortak cari hesabı ile bu hesap

taki gider ve gelirlerin dağıtımı, 
14. Noterlerin teftişlerinin ne suretle yapı

lacağı, raporda ve hal kâğıdında nelerin buluna
cağı, Cumhuriyet savcıları tarafmdan düzenle
nen raporların Adalet Bakanlığına gönderilmesi 
gereken süre, 
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15. Noter ve kâtiplerine borç para veril
mesi, 

16, Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bı
rakılan veya kanun hükümlerinin uygulanması
nı sağlamak için yönetmelikte düzenlenmesi ge
reken diğer hususlar. 

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

imza ve mühür onaylanması 
Madde 190. — Türkiye'de usulüne uygun ola

rak yapılan ve yabancı bir memlekette kullanı
lacak olan işlemin altındaki noterin imza ve mü-
hürünü, noterliğin bulunduğu yer valiliği onay
lar. 

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

işlemlerin formülleri 
Madde 200. — Noterlik işlemlerinin formül

leri noter odalarının ve Maliye Bakanbğının mü
talâası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yöne
tim Kurulu tarafından hazırlanır ve Adalet Ba
kanlığınca onaylandıktan sonra Türkiye Noter
ler Birliğince bütün noterliklere dağıtılır. 

Birinci fıkraya göre hazırlanan formüller 
tasdik tarihinden itibaren dört yıl süre ile ge
çerli olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile yü
rürlükte kalması veya değiştirilmesi, Birlik 
Kongresinin süre bitiminden önceki son toplan
tısında kararlaştırılır. 

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

Topluluk sigortasına girmek zorunluğu 
Madde 201. — 202 nci maddenin kapsamı dı

şında kalan noterlerin topluluk sigortasına gir
meleri zorunludur. Ancak, bu zorunluk (malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından olup 
(iş kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık) 
ve (analık) sigortalarına girmek noterin isteği
ne bağlıdır. 

Topluluk sigortasına tabi olan noterler hak
kında, bu konudaki özel hükümlere aykırı ol
mamak kaydiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile 5 Ocak 1961 gün ve 228 sayılı Ka
nun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri 
uygulanır. 

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

Topluluk sigortasına giremiyen noterler 
Madde 202. — Bu kanunun geçici 15 nci 

maddesi ve 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanunuun geçici 2 nci maddesi hükümle
rinden faydalananlar ile T. C. Emekli Sandığın
dan emeklilik veya malûllük ayhğı almakta 
olan yahut 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na göre yanlılık veya malûllük sigortasından ya
hut aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki 
şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandık
lardan faydalanmış bulunan noterler topluluk 
sigortasına giremezler. 

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

Tip sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi 
Madde 203. — Noter odalariyle Sosyal Sigor

talar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere 
esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, 
Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu arasında yapılan görüşmelerle tesbit 
edilir. Tip sözleşmenin değiştirilmesi de aynı 
usule tabidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kurulacak olan odalar da, kuruluklarını takibe-
den bir ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk 
sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigor
talar Kurumuna başvururlar. Yeni kurulan oda
ya kayıtlı noterler, evvelce bağlı bulundukları 
odada iken girdikleri topluluk sigortası ile ka
zandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni gir
dikleri odanın topluluk sigortasına girerler. 

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

Prim borcunu ödememenin sonucu 
Madde 204. — Topluluk sigortası primlerini, 

topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda 
cdemiyen notere, birikmiş prim borcunu söz
leşmedeki şartlar dairesinde odeyinceya kadar 
işten el çektirilir. 

Noter odası başkam, prim borcunu süresi 
içinde ödemiyen noterin adını derhal Adalet 
Bakanlığına bildirir. 
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Topluluk sigortası primini ödememenin sonu
cu, prim borçlusu noterin şahsına münhasır olup, 
bu sonucun aynı topluluk sigortasına katılmış 
olan diğer noterlere veya noter odasına sirayeti 
hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz. 

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

Emekliliğe tabi görevden önceki noterliğin kı
deme 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 
alman noterlik süresinin üçte ikisi kıdemine 
eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet 
aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yük
seltilir. 

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

Meslek değiştirme 
Madde 206. — Bu kanun veya Avukatlık Ka

nununa göre topluluk sigortasına tabi bulunan 
kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası aylı
ğı bağlanmadan, Noterlik veya Avukatlık mes
leklerinin birinden ayrılıp diğerine geçmeleri ha
linde, yeni girdikleri meslekteki sigortalılıkları, 
ayrıldıkları meslekte geçen sigortalılıklarının 
devamı sayılır. Şu kadar ki, ilgili, yeni mesleke 
girdiği tarihten itibaren, o mesleke ait topluluk 
sigortası sözleşmesi hükümlerine tabi olur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun geçici 
14 ncü maddesi veya Avukatlık Kanununun ge
çici 1 nci maddesinden faydalanabilecek durum
da olup bu maddelerdeki en az sigortalılık sü
resini ve prim ödeme yükümlülüğünü tamamlı-
yamadan meslek değiştirenler hakkında da uy
gulanır. 

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

Harçlar Kanununun değişen maddesi 
Madde 207. — 2 Temmuz 1964 gün ve 492 

sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Konsoloslarca yapılacak noter işlenilen 
Madde 72. — Konsoloslar tarafından yapıla

cak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harç
larına ait hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 
Madde 208. — Bu kanunun geçici maddele

rindeki intikal hükümleri saklı kalmak üzere 
3456 sayılı Noterlik Kanunu ile onu değiştiren 
kanunlar ve 2 Temmuz 1964 gün, 492 sayılı 
Harçlar Kanununun 48 ve 51 nci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

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

Geçici maddeler 
Geçici madde 1. — Bu kanunun 3 ncü mad

desi hükmü, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulu faaliyete başladıktan sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 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 key
fiyeti ilân eder. 

Bu sınıflandırma, Türkiye Noterler Birliği
nin kurulmasını takibeden bir yıl içinde yapıla
cak ikinci sınıflandırmaya kadar geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Mülga 3456 sayılı Noter
lik Kanununun 9 ncu maddesi gereğince atan
mış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
görevde bulunan noter yardımcıları, bu kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren (Noter) sıfa
tını kazanırlar ve bu kanunun noterler hakkın
daki bütün hak ve yükümlülüklerine tabidirler. 

Şu kadar ki, bu kimselerin yukarı sınıftaki 
bir noterliğe atanmaları, 7 nci maddenin (3) nu
maralı bendindeki niteliğe sahip başka bir istek
linin bulunmaması halinde mümkündür. 

Bu kanunun yürürlüğe germesinden önce, no
terlik veya noter yardımcılığı ehliyetnamesi al
mış olup da tâyin işlemleri sonuçlanmamış olan
lar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca tâyin olu
nurlar. Ancak, bu gibilerin ehliyetnamelerinin, 
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mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 12 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, hükümden 
düşmemiş olması gereklidir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tâyin 
olunmamış bulunanlar ise, 18 nci maddedeki Ba
kanlıkta tutulacak noterlik belgesine sahibolan-
lar defterine kaydedilir ve 24 ncü madde uyarın
ca ilân üzerine atamaları yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, no
ter yardımcılığı görevinde bulunmuş olanlar da, 
geçici 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerdeki esaslar 
dâhilinde, bu kanunun sağladığı sosyal güven
lik haklarından yararlanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sözleşmeli olarak bir noterlikte 
çalışmakta olan noter memurları, bu kanunun 
44 ncü maddesindeki niteliklere sahibolmasalar 
dahi, noterlik personeli olarak görevlerine de
vam ederler. 

Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürür
lük tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun 
görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik per-
sonelliği görevine alınabilmeleri 44 ncü madde
deki nitelikleri kazanmış olmalarına bağlıdır. 

Birinci fıkrada gösterilenlerin noterle yap
tıkları hizmet sözleşmeleri, 166 ncı maddenin 
11 nci bendi gereğince hazırlanacak tek tip söz 
leşme örneğinin ilgili noter odasına gelişi tari
hinden itibaren altı ay içinde, bu kanun hüküm 
lerine uygun şekilde yeniden düzenlenir. Bu fık
ra hükmünü yerine ;getirmiyen noterler hakkın
da 45 nci maddenin 6 ncı fıkrası uygulanır. 

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

Geçici madde 5. — 112 nci maddede gösteri
len tarife, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Ku
rulunun faaliyete başladığı tarihi izliyen altı ay 
içinde yürürlüğe konur. 

Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanın
caya 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. 

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

Geçici madde 6. — 198 nci maddede gösteri
len Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği tara
fından hazırlanıp, Adalet Bakanlığınca onayla
narak yürürlüğe konur. 

Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mülga 
3456 sayılı Noterlik Kanununun hükümlerine 
ve Bakanlık genelgelerinde tesbit edilecek esas
lara göre işlem yapılır. 

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

Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
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 toplantısı
na gönderilecek delegelerin seçileceği tarih ve 
kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzumlu di
ğer hususlar gösterilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasına iliş
kin tebliğ, ilân, kırtasiye ve baskı giderleri ile 
ilk kongrenin toplanacağı salon kirası gibi gi
derlerin tamamı Noter Yardım Sandığı ihtiyat 
akçasından ve Noter Yardım Sandığı Tüzüğü 
hükümlerine göre ödenir. Bu giderler Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sa
yıştay vizesine tabi değildir. 

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

Geçici madde 8. — Bu kanunla Türkiye No
terler Birliğine verilmiş olan görevlerden mül
ga 3456 sayılı Noterlik Kanunu gereğince Ada
let Bakanlığı ve sair merci ve kurullar tarafın
dan görülenler, yetkili birlik organları göreve 
başlayıncaya kadar mülga kanundaki hüküm
lere göre yetkili merci ve kurullarca görülme
ye devam olunur. Şu kadar ki, Türkiye Noterler 
Birliğinin ilgili organı göreve başladığı anda 
henüz tamamlanmamış bulunan işlemler de mül
ga kanun hükümlerime göre tamamlanır. 

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

Geçici madde 9. — Bu kanunun onuncu kı
sım hükümleri Türkiye Noterleri Birliği Yöne
tim Kurulumun göreve başladığı tarihten itiba
ren uygulanıl'. 

109 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterir-
len tesbit ve ilân ile 110 ncu maddedeki avan
sın tesbit ve yatırılması işi, Türkiye Noterler 
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Birliği Yönetim Kurulumun göreve başladığı ta
rihi izliyen aybaşından itibaren bir ay içinde 
tamamlanır ve bu görevlendirme o takvim yılı
nın sonuna kadar devam eder. 

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

Geçici madde 10. — Mülga 3456 sayılı No
terlik Kanununun Noter tarafından Sandığı 
ile ilgili sekizinci babında yer alan 83 ile 88 nci 
maddeleriyle, aynı kanunun 88 nci maddesi uya
rınca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü 
hükümleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulunun göreve başladığı tarihe kadar yürür
lükte kain-. Şu kadaır ki, bu kanunun 33, 34, 
117 nci maddeleri gereğince Türkiye Noterler 
Birliğine gönderilecek paralar, Türkiye Noter
le;* Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı 
tarihe kadar Noter Sandığı ihtiyat akçesine ge
lir kaydolunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itir 
baren 3 ay içinde Noter Yardım Sandığına ya
zılı olarak başvurmaları ve havale giderleri ken
dilerine aidolmak şartiyle, noter ve noter yar
dımcılarına, geçici 12 nci madde uyarınca ta
hakkuk edecek alacaklarına mahsuben Noter 
Yardım Sandığının kesinleşmiş son bilançosu
na göre, Sandıktan alacaklı oldukları miktarın 
% 50 si oranında bir ödeme yapılır. Ödemenin 
usulü 3456 sa~/ılı Noterlik Kanununun 83 ilâ 
88 nci maddeleri ile Noter Yardım Sandığı Tü
züğü hükümlerine tabidir. Ancak, Noter Yardım 
Sandığı Yönetim Kurulu, Sandık Tüzüğündeki 
usule göre Adalet Bakanı tarafından atanacak 
Ankara'nın en kıdemli iki noterinin de ilajvesi 
ile beş kişiden kurulur. 

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

Geçici madde 11. — Adalet Bakanlığı, geçici 
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki intikal 
süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay 
içinde, Noter Yardım Sandığının pasif ve akti
fini ve özellikle mevcuda göre noter yardımcı
larının sandık hisseleriyle aidat paraları, noter 
memurları hesabı, ihtiyat akçesi ve malûllük fo
nunu gösteren bir kesinhesabı sandık muhase
becisine hazırlatarak, Bakanlık Teftiş Kurulu-
lunun denetimin dem sonra onaylar ve sandığın 
bu kesinlhesaJba göre tesbit edilecek pasif ve ak
tifi, Bakanlıkça onaylı bir listeye bağlı sandık 

evrak ve defterleri ve demirbaş eşyası ile birlik
te Türkiye Noterler Birliğine devredilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen bir aylık sür© 
içinde, Sandık bütçesinden her hangi bir ödeme 
yapılamaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı 
doğanların istihkakı, devri takiben Türkiye No
terler BMiği tarafından ödenir. . 

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

Geçici madde 12. — Noter ve noter yardım
cılarının geçici 11 nci maddede gösterilen Ke-
sinhesa-m gjre, Türkiye Noterler Birliğine dev
redilen hisse ve aidat paralarının, kendilerine 
ne şekilde ödeneceği Türkiye Noterler Birliği 
Kongresinin, geçici 11 nci maddeye göre sandık 
mevcudunun Birliğe devrini izliyen bir ay için
de yapacağı olağanüstü toplantıda kararlaştırı
lır. 

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

Geçici madde 13. — Bu kanunun yürürlük ta
rihinde noterlikte görevli bulunan noter me
murlarının geçici 11 nci maddede gösterilen de
vir tarihine kadar ki hizmeti üzerinden) mülga 
5436 sayılı Noterlik Kanununun 70 ve 85 nci 
maddeleri ile mülga Noter Yardım Sandığı Tü
züğünün 18 ve 19 ncu maddeleri uyarınca he
saplanacak tazminatı sözü geçen 70 nci madde
deki beş yıllık en az hizmet süresi şartı aranmak-
rzm, mülga kanun maddelerine gere hak sahi
bi olanlara Türkiye Noterler Birliğince sandık 
mevcudunun devralınmasından sonra ödenir. 

Bu kimselerin hizmet yıllarının hesabında, 
mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununa göre, No
ter Yardım Sandığından tazminat aldıkları es
ki hizmetleri nazara alınmaz. . 

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

Geçici madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 nci maldesi gereğince noter oda
ları ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında ya
pılacak sözleşmelere esas1 teşkil eden ilk tip söz
leşme, bu kanunun geçici 7 nci maddesi uyarın
ca Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk top
lantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakan
lığı, Türiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigorta
lar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle 
tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye 

— 472 — 



C. Senatosu B : 22 

Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir 
hafta içinde bütün noter odalarına gönderilir. 
Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan no
terlerin bağlı bulundukları noter odaları, tip 
sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi 
yapmak üzere tip sözleşmenin noter odasına ge
lişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Si
gortalar Kurumuma başvururlar. Sözleşmeler, 
noter odasının başvurma tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden, 55 
yaşım doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı 
şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan ve; 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki on yıl içinde en az 2 000 gün noter veya ba
ro levhasında kayıtlı avukat olduklarını belge
lendiren, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az orta
lama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterlere, 
sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gi
bi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci madde
sindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

(a) Bendinde sözü geçen noterlik sünesi 
Adalet Bakanlığından, avukatlık süresi ise ilgi
li barolardan, noterin sigortalılığının başladığı 
tarihten itibaren en az iki yıl içinde alınarak 
Sosyal Sigortalar Kurumunca verilecek belgeler
le tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı noterlerin ilgili baro 
yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar 
ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği tak
dirde gerek bunu düzenıliyenler, gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrıyacağı zararları yüzde elli fazlasıy-
le ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuru
ma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturma
sı yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden 50 
yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tes-
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bit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 
60 ncı maddesinde yazılı şartları yerine getire
mediklerinden aylık bağlanmasına hak kazana-
rnıyanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigorta
lılık süreleri 15 yılı loldurmuş olanlar gibi, Sos
yal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

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

G-eçici 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 ta
rihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrıl
mış olan noterler, kendilerine emeklilik veya 
malûllük aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge
çen noterlik ve fiilî avukatlık şikelerinin tama
mını veya bu sürelerin emekliliğe esas olan es
ki hizmetlerinin süresi ile birlikte 25 yılı dol
durmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere 
göre borçlanabilirler. 

Noterlik ve fiilî Avukatlık sürelerinin tama
mım borçlananlardan aşağıdaki (B) bendi hü-
1 dinil erir.'3 göre T. C. Emekli Sandığı ile ilgile
rini devam ettirmek istemiyenlere ve noterlik ve 
fiilî avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borçlan
mak suretiyle emekliliğe esas1 Irzmet serelerini 
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 
olsun ayrılarak noterliğe atananlar, tonlam süre 
30 yılı geçmemek üzere, T. C. Emekli Sandığı 
ile ilgilerini devam ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgi
linin, bağlı bulunduğu noter odasının topluluk 
sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay 
içinde noter odası aracılığı ile T. C. Emekli San-
rlığma yazılı olarak başvurması zorunludur.. 
Borçlanılacak miktar, ilgilinin T. C. Emekli San
dığına evvelce kesenek ödediği memuriyet veya 
hizmetteki son kıdeminden itibaren o memuri
yet veya hizmetin en az yükselme süresi nazara 
alınarak 2 veya 3 yılda bİT terfi etmiş sayılmak 
suretiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
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kadarki noterlik ve fiili avukatlık süreleri için 
ödemesi gereken keseneklerin (kurum hissesi 
dâhil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum 
hissesi aidoldukları geçmiş yıllarda yürürlükte 
bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre hesaplanır. 

Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına 
tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri topla
mı 30 yılı geçemez. Noterlik süresinin bu mik
tarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değil
dir. 

Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, 
T. C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak teb
ligat üzerine en geç bir ay içinde toptan veya 
10 yıl içinde 10 eşit taksitle ödenir. T. C. Emek
li Sandığına tabi eski memuriyet ve hizmetlerin
den ayrılırken keseneklerini almış olanlar, bu
nun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borçla
nılan miktarın tamamının veya iki taksitinin 
ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yüküm
lüdürler, kesenekleri süresi içinde iade etmiyen-
lerin bu madde hükümlerinden faydalanmaları 
mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler, emekliye esas olan eski 
memuriyet veya hizmet sürelerine, borçlan
dıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplana
cak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın 
tamamını ödedikleri tarihten itibaren emekli 
aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına hak 
kazanabilmek için toplam sürenin 25 yıl ol
ması yeterlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiye-
meden ölen veya 5434 sayılı Kanuna göre ma
lûl olan noterlere veya hak sahibi mirasçıları
na ölüm veya maluliyeti takibeden ay başından 
itibaren malûllük yahut dul ve yetim aylığı bağ
lanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık taksitlerin 
her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın ma
lûllük veya dul ve yetim aylıklarından kesilir 
ve artan miktar hak sahiplerine ödenir. 

Taksitle ödemede, bir taksiti zamanında öde-
miyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapılan teb
ligat üzerine bir ay içinde borcunu yerine ge-
tirmiyenlerin borçlanma durumlarına son veri
lir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin 
eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi su-
retiyl hesaplanacak süre üzerinden T. C. Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem ya
pılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine veya 
hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük veya 
dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlanma
dan önceki fiilî memuriyet veya hizmetlerinin 
tutarı üzerinden emekliliğe tabi memuriyet veya 
hizmetten son defa ayrıldıkları kurumlarca ik
ramiye ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için, ilgili
nin noterliğe atandığının kendisine tebliğ tari
hinden itibare bir ay içinde T. C. Emekli Sandı
ğına dilekçe ile başvurması ve kendisine emekli 
aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade edil
memiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci fık
rası delaletiyle (B) bendinden faydalananlar 
için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edil
diğinin Sandıkça kendilerine tebliği tarihin
den itibaren başlar. 

(B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapı
lan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca ka
bul edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay ba
şından itibaren Sandığa kesenek ödeme yüküm
lülüğü doğar. Kesenekler (kurum hissesi dâhil) 
her ayın ilk haftası içinde dogTudan doğruya 
veya T. C. Emekli Sandığının belirteceği bir 
banka aracılığı ile Sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. 
Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki me
muriyet veya hizmette son iktisabettiği kıde
minden başlamak üzere, o memuriyet veya hiz
metin en az yükselme süresine göre iki veya üç 
yılda bir yükseliyormuşcasına yürütülecek maaş 
dereceleri üzerinden hesaplanır. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas sürele
rinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin ke
silmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri ya
hut 5434 sayılı Kanuna göre malûl duruma gir
dikleri veya bu maddenin borçlanma hüküm
lerinde gösterildiği üzere sandık tarafından ve
rilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrü-
dettikleri takdirde, bu durumların husule geldi
ği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandık
la ilgileri kesilir ve toplam süreleri üzerinden 
kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 
emekli, malûllük ve ya dul ve yetim aylığı bağ
lanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkın
da, borçlanma ile ilgili hükümler kıyasen uygu
lanır. 
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Geçici 16 ncı 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 de
vam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe 
tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya 
ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle, 
bu görevin en az yükselme süresine göre 2 ve
ya 3 yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına 
intibakları yapılır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Geçici madde 16. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına tabi bir 
görev veya hizmette bulunanların emeklilik ke
seneği ödedikleri görev veya hizmetten önce 
noterlikte geçirdikleri sürelerin evvelce başka 
kanunlarla borçlandıkları süreler ile birlikte 
onbeş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanu
na 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, borçlandırı
lan sürenin geçtiği tarihlerde kesin kesenek ve 
karşılıklar oranına göre tesbit olunur. 

Bu maddeye ve 23 Mart 1969 gün ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ve 4 ncü 
maddelerine göre borçlanma istemlerinin birlik
te yapılması halinde, borçlanılacak süre, evvel
ce başka kanunlar uyarınca borçlanılan süreler 
ile birlikte 15 yılı geçemez. 

Yükarıki fıkra uyarınca borçlanılarak emek
liliğe esas hizmetlere eklenen sürelerin üçte iki
si, ilgililerin halen bulundukları görevin veya 
hizmeti en az yükselme süresine göre 2 veya 3 
yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları 
yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıkla-
rlyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yüksel
tilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, il
gilinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde T. C. Emekli Sandığına yazı 
İle başvurması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 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 
hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanamı-
yan noter ve noter kâtiplerine yahut hak sahi
bi mirasçılarına, noterler için ölüm halinde 
10 000, maluliyet halinde 7 500 lira, noter kâtip
leri için ölüm halinde 5 000, maluliyet halinde 
3 000 lira toptan ödeme Türkiye Noterler Bir
liği bütçesinden yapılır. Ancak, bu kanunun yü
rürlüğü tarihi ile Türkiye Noterler Birliği Yö
netim Kurulunun faaliyete geçtiği tarih arasın
da vukubulacak ölüm ve maluliyet hallerinde 
doğan istihkaklar birlikte yönetim kurulunun 
faaliyete geçmesinden sonra ödenir. 

Maluliyet durumunun 'belgelendirilmesi ve 
ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şa
hıslar ile hisselerinin tesbiti, ölen veya malûl 
olan kimsenin tabi bulunduğu sigorta kurumu
na göre Sosyal Sigortalar Kanunu veya Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundaki 
esaslar uyarınca yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler her 
türlü vergi ve harcdan muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

Geçici madde 18. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu veya 
Fakültesinden mezun olup da eksik kalan ders
lerden Hukuk Fakültesinde fark sınavı vermiş 
olanlar, bu kanunun uygulanmasında Hukuk 
Fakültesi mezunu sayılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Geçici madde 19. — Bu kanunun 27 nci mad
desi uyarınca yukarı sınıftan bir noterliğe atan
mak isteğiyle başvuran noterlerden evvelce 
adalet müfettişleri tarafından 122 nci maddede 
yazılı esaslara uygun şekilde teftişe tabi tutul
mamış bulunanların yukarı sınıfa atanma yete
neği olup olmadığı, atamaya esas olmak üzere 
Bakanlıkça, adalet müfettişi marifetiyle tesbit 
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edilir. Adalet müfettişinin yukarı sınıfa atanma 
yeteneği konusunda müspet bir kanıya varabil
mesi için, ilgili noter hakkında evvelce müfettiş 
tarafından düzenlenmiş bulunan hal kâğıtları
nın son ikisinde meslekî yeterliğinin en az orta 
derecede değerlendirilmiş olması gereklidir. 

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

Geçici madde 20. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ilân edilmeleri hususunda Ba
kanlık onayı alınmış bulunan açık veya boşal
mış noterliklere atama, mülga 3458 sayılı No
terlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yürürlük maddeleri 
Yürürlük tarihi 

Madde 209. — Bu kanun yayınımdan üç ay 
soTira vürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir efendim. 

Yürüten makam 
Madde 210. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim tasarının tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Efendim tümü üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Halil Özmen söz 
istemiştir. 

OSMAN ALİHOCAGÎL (Erzurum) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci ondan evvel mi 
konuşacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
RENDECİ (Samsun) — Komisyon adına birkaç 
kelime arz edeceğim. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhteki konuşmalar
dan evvel mi, sonra mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 
REHDECİ (Samsun) — Nasıl münasip görür
seniz efendim. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Halil özmen, bu
yurun efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; 

Bu kanun tasarısını getiren Hükümetimize, 
bunun üzerinde çalışan kıymetli arkadaşlarıma, 
'kanun tasarısını Komisyonda olgunlaştıran, ha-
zırlıyan Komisyon üyelerine, Komisyon Başka
nına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bi
liyorum. 

Bu kanun tasarısı çok iyi hazırlanmış bir 
tasarıdır. Yıllardan beri ümitle beklediğimiz bu 
tadarının hazırlanması bizi son derece memnun 
etmiştir. Adalet Bakanlığına ait bütün kanun
ların bu şekilde acele getirilmesini, Yüksek Se
natoda esaslı bir şekilde görüşülmesini ve halle
dilme:'ni temenni ediyorum. 

Bu kanuna göre, meslekte yeterli olmak vas
fına çok dikkat etmek lâzımdır. Ehliyet ve ye
terli olmak çok mühimdir. Çünkü, noterin gö
receği vazife ve yapacağı iş, çok büyük bir iştir. 
Yaptığı işlerde çok büyük menfaatler vardır. 
Bunları dikkatli bir şekilde yaptığı zaman va
tandaşın işlerini çabuk görür, menfaatlerini o 
nisbette korur. Dikkat etmediği takdirde bü
yük menfaatler haleldar olur, vatandaşın işleri 
zamanında yapılmaz, büyük zararlara duçar 
olur. 

Bu kanım tasarısı yeni bir uygulama getir
mektedir ki, buna çok sevinmiş durumdayız. 
Çünkü işleri çok olan noterlerin maiyetinde ça
lışan "başkâtipler, kâtipler ve stajiiyerler daha 
büyük iş yapacaklar ve işler süratle görülecek. 
Stajiyere, başkâtibe, kâtiplere imza yetkisinin 
verilmesi, bu kanunda en önemli konulardan bi
risidir. 

Muhterem arkadaşlar, stajiyere, başkâtibe, 
kâtiplere imza yetkisinin verilmesinde de çok 
dikkatli olmaya mecburuz. Bilhassa Adalet Ba
kanlığı bu hususta çok büyük titizlik göster
meye mecburdur. Şimdiden kendilerinin buna 
dikkat edeceğine canı gönülden inanıyoruz. 

Üçüncü bir mesele; Adalet Bakanlığımız altı 
ayda bir yeni yönetmelik çıkaracaktır. Bu yö
netmeliğin esaslı bir şekilde hazırlanması ve 
süratle çıkarılması lâzımgelmektedir. Çünkü 
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bu kanunun can damarı bu yönetmeliktir. Yö
netmelik olmadığı takdirde hiçbir netice vermez. 
Adalet Bakanlığından bunu istirham ediyoruz, 
rica ediyoruz. 

Bu kanun tasarısı sosyal güvenlik bakımın
dan da bâzı yenilikler getirmiştir, buna da çok 
teşekkür ederiz. Noterlik müessesesi Adalet 
Bakanlığına bağlı büyük bir müessese olduğuna 
göre ve vatandaşa büyük işler yaptığına göre, 
noterlik müessesesinin de sosyal güvenliğe ka
vuşturulması bizi son derece memnun etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, geçici madde 2 de; 
«Bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç 
ay içinde, Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler 
Birliğinin mütalâasının alınmasına dair hükmü 
uygulamaksızın, 4 ncü madde uyarınca noter
likleri sınıflandırarak keyfiyeti ilân eder.» hük
mü vardır. Biz, bu madde üzerinde çok duru
yoruz. Bakanlığımızın şimdiye kadar bu sınıf
landırma işini hazırlamış olduğuna ve hattâ bu 
cetvelleri imza safhasına getirmiş olduğuna ina
nıyoruz. Çünkü, Türkiye'de çok mühim vazi
feler gören noterler vardır. Kazalarda bu işleri 
yapan başkâtiplerdir. Bunlara büyük bir yeni
lik getirdiğimize göre, inşallah Adalet Bakanlı
ğımız bu sınıflandırma cetvelini hazırlamıştır; 
üç ay içerisinde ilân ederse, bizim de gönlümüz 
ferahlık duyar. 

Geçici 2 nci maddenin 2 nci fıkrası «Bu sınıf
landırma, Türkiye Noterler Birliğinin kurulma
sını takibe dan bir yıl içinde yapılacak ikinci sı
nıflandırmaya kadar geçerlidir.» der. Bunun 
da çabuk yapılmasını arzu ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu Hükümet
ten ve Komisyondaki arkadaşlarımdan rica ede
rek sözlerime son veriyorum. 

Adalet dairelerine gittiğiniz zaman «Adalet 
Mülkün temellidir» diye yazıyor. Adalet meka
nizmasına ait getirilecek ve çıkarılacak birçok 
kanunlar vardır, bunların da acele getirilme
sini rica ediyoruz. Lütfedip, gece - gündüz ça
lışıp çıkardığınız şu kanun, memleketimize çok 
büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu kanun noter
lik müessesesini ıslah etmiştir. Noterlik büyük 
bir müessesedir. Vatandaşın, milletin, Devletin 
büyük menfaatleri onların elindedir. 

Noterliğe ehliyetli, yeterli noterlerin, başkâ
tiplerin, stajiyerlerin getirilmesini ve kanunun 
biran evvel yürürlüğe konmasını, memlekete, 

I millete hayırlı olmasını diler ve bu kanuna be
yaz oy vereceğimi arz ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özmen. 
Aleyhte Sayın Alihocagil, buyrun efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; 

Ben Adliye Vekâletinin kıymetli mütehassıs
larının hazırladığı bu kanunu şu cihetten beğen
mediğimi arz etmek isterim: 

Emeklerini takdir ediyorum, uzun emek mah
sûlü ; fakat şu bakımdan da pek hoşuma gitme
di ; 210 maddelik bir kanun. 20 de geçici mad
desi var, 230 madde kadar. Şimdiye kadar 
hiç beyle uzun bir kanuna raslamadım. Yeni bir 
müesseseyi tanzim eden bir kanun, çok tefer
ruatına kadar formalitelere girmiş ve tatbika
tından bir zevk almanııyacak maddeler de ko
nulmuş. «Noterler Birliği» diyor. «İdare he
yetleri» diyor, «Noterler Odası» diyor.. Çok 
teşkilâtlanmış. Böyle yapılıncaya kadar, bu 
tabiî bir partinin görüşü değil, Hükümetin ha
zırladığı bir tasarı. Bir partinin görüşünü de 
ifade edebilir. Yani, devletçilik zaviyesinden 
bakar, şahıslara hizmeti gördürmek zaviyesinden 
bakar ve saire.. Ama ben bu kanun tasarısını 
okuduktan sonra şöyle düşündüm; noterlik mü
essesesi Devletleştirilirdi tamamen. Bu kadar 
teferruata ne lüzum var? Denebilir ki; «No
terlik müessesesi Devletleştirilmiş olsaydı yine 
bu maddelere, yine bu hukukî statüye ihtiyaç 
vardı,» Fakat zannetmiyorum; maddeler çok 
azalabilirdi. 

Noter de icra memuru gibi bir vazife görü
yor. Nüfus memuru, tapu memuru da bir vazife 
görüyor. Tapu memuru vazife görürken. Dev
letin gelirleri arasında tapu harçlarının tahsili
ne yar'dım ediyor. Tapu muamelelerinde Maliye 
ile irtibat kuruyor, yazıyor, Harçlar Kanununa 
göre, Devlete hare tahsil ediyor. Noter de öyle. 
Gördüğü hizmetten, yaptığı işlerden dolayı ta
rifesine göre Devlete gelir temin ediyor; fakat 
kendisine de gelir temin ediyor. Hattâ bilirsi
niz; iş hacmi geniş olan büyük vilâyetlerimizde 
noterlik çok üzerinde durulan, talibolunan, tâ
yin olunmak için de türlü çarelere başvurulan 
Mr iş halindedir. Yani, Devlete temin ettiği ge
lirlerin yanında, şahsı için de büyük gelirler el
de eden noterlerimiz epeyce vardır. Noterlik 

| müessesesi Devletleştirilmiş olsaydı, bu hizmet-
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ler görülecekti ve noterlerin şahısları için yap
mış oldukları kârlar, Devlete kalacaktı ve bu 
kadar uzun bir kanun, çok teferruatlı bir ka
nım olmıyacaktı. Âdeta düşünmüşler mütehas
sıs arkadaşlar; biz bu müesseseyi nasıl büyü
tebiliriz demişler, - benim şahsi görüşüm, lü
zum yokken - bunu nasıl genişletebiliriz demiş
ler, genişletmişler, genişletmişler teşkilâta bağ
lamışlar. Üç noter olan yerde oda kuramıyor, 
idare heyetleri kuruyor, toplanıyor ekseriyetle 
karar veriyor, neler neler oluyor... Noterliğe gi
rişler çıkışlar çok. Bu kadar teferruata inen 
hükümler ne icra memurlarında var, ne hâkim
lerde var, ne doktorlarda var. 

EKREM ÖZDEN (İstaribul) — Olması lâ
zım. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ol
ması lâzım başka. Ama yok. 

Şimdi size bir cümle söyliyeyim : Noterler 
odasının vazifeleri arasında sayıyor ve diyor 
ki ; «Mesleğin gelişmesi hususunda fikir yora
cak.» Muhterem arkalaşlar, yani noterlik mes
leğinin gelişmesi hususunda nasıl fikir yoracak? 
Noterlik mesleği nasıl gelişebilir ki zaten?.. No
terin yaptığı işler belli, bu değişen bir şey de
ğil ki, - bu bir teknik değil ki, değişsin; kimya, 
fizik gibi bir ilim de değil. Nihayet, muayyen 
vazifeler vardır, noterlik bunları yapar. Bunu 
Devletleştirdiğiniz takdirde, Devlet memuru 
dersiniz, tapu memuru gibi, noter de yapar. 
Şimdi böyle noterlik mesleğinin gelişmesi hu
susunda noterler odası çalışır, falan deyince, 
'ben düşündüm; acaba çalışp da neyi bulacak 
diye?... Belki ben bilmiyorum ama, üzerinde ça
lışıp da neyi bulacak?... Yok bulacağı bir şey, 
belli. Noterin gördüğü işler klâsik durumunu 
muhafaza etmektedir. 

Binaenaleyh, şu sıkıntıyı ifade etmek iste
rim; bu kadar uzun bir kanuna, bu kadar te
ferruata girmeye, noterleri teşkilâtlandırmaya, 
noterler birliği kurmaya, ona bir merkez koy
maya lüzum yok. 

iSayın Özden arkadaşım geçenlerde noterlere 
vatandaşların hare olarak, masraf olarak ver
diği paraların fazlalığından bahsettiler. Şimdi 
noterin gelirlerinden büyük bir kısmı da, bu 
yeni kurulan müesseselere dağıtılacak. Bir Ba
rolar Birliği kuruldu, Barolar Birliği ne hizmet 
görüyor, diye düşünüyorum. Kanunda yazılı 

sürelerde Barolar Birliği toplanıyor, daha ziya
de politik tebliğler yayınlıyor. Yani adalet hiz
metinin görülmesine dair tedbirleri, konuşmala
rı, konferansları var; ama bakıyorum, okuyo
rum biraz da politikaya kaçıyor. 

İşte sıkıntı ile konuştum. Noterlik müessese
si kısa bir kanunla devleştirilirdi, noterlik va
zifesini gören noter de, maiyetindekiler de Dev
let memuru olurdu. Nitekim, dış memleketlerde 
noterlik vazifesini konsolos yapar; ona ait hü
kümler var. Savcılarla irtibatı devam ediyor, 
hâkimlerle irtibatı devam ediyor. Noterlikte 
öyle oluncaya kadar devletleştirilirdi, bu kadar 
uzun bir kanuna da lüzum kalmazdı. Ben şah
sım için konuşuyorum, bu kadar uzun bir ka
nun karşısında biraz kafam fazla karıştı. Bu 
bakımdan fikrimi ifade ettim. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Sözcüsü Refet Rendeci, bu

yurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET 

RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Huzurlarınızı çok kısa işgal edeceğim. Bu 
arada da, lehte ve aleyhte konuşan arkadaşla
rın bâzı endişelerine de Komisyon adına kısaca 
arzı cevabedeeeğim, o bakımdan rahatsız ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu tasarı, hakikaten Sayın Hocaşü'in işaret 

ettiği gibi, madde olarak kalabalık, metin ola
rak büyük ve hakikaten bir emek mahsulüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kanun, bir müesseseyi her yönü ile* sos

yal yönü ile, çalışanların sosyal güvenliği ile 
dörtbaşı mamur nizamlamıstır, başıboşluktan 
kurtarmıştır. Noterde iş yapan vatandaşların 
yaptıkları muamelelerin sağlamlığını temin et
mek, noterlerde çalışanların sosyal güvenlikle
rini sağlamak gibi, yani hem noter içerisinde 
çalışanları, hem de noterlerle iş görenleri bir 
teminata bağlamış, muamelelerin sağlamlığını, 
kontrolünü, Devletle olan irtibatını düzenlemiş
tir. Ayrıca, bu müesseseyi Devletin tam kontro
lü altına almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi Anayasanın bir maddesini arz edece

ğim; Anayasanın 122 nci maddesi ne diyor? 
«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
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rı, kanunla meydana getirilir ve organları ken
dileri tarafından ve kendi üyeleri arasından se
çilir. 

idare, seçilmiş organları, bir yargı mercii 
kararına dayanmaksızın, geçici veya sürekli 
olarak görevinden uzaklaştırılamaz. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve 
işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.» 

Bir defa, su kanunla Anayasanın 122 nci 
maddesinin hükmü sarih olarak yerine getiril
miştir. 

İkincisi, yine bu kanunun 183 ncü maddesin
de, Anayasanın 122 nci maddesine uygun ola
rak, «Noterlik mesleğinin amaçlarına uygun bir 
şekilde görülmesini, mesleğin gelişmesini ve 
meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı 
sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve 
tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Noterler Birliği ku
rulur. Birliğin merkezi Ankara'dır.» denmekte-. 
dir. Yani, Anayasanın 122 nci maddesindeki 
hükme bağlı olarak, bir kamu kurumu niteli
ğinde meslekî bir teşekkül meydana getirilmiş
tir ve Adliye Vekâleti ile Türkiye Noterler Bir
liğinin sağlam irtibatı, kontrolü, murakabesi, 
seçimi ve dolayısiyle noterlerin normal muamele 
görmeleri bu kanunla düzen altına alınmıştır. 

Bu kanun hakikaten, bir mânasiyle, büyük 
yenilikler getiren ve yepyeni bir müessese ku
ran bir kanundur ve noterleri iki yönü ile ıslah 
etmiştir : 

Birincisi, noter ücretleri, noterlik stajı mev
zuu, noterlerin sınıflara ayrılması, birinci ve 
ikinci sınıf noterliklere dışardan atama yapıl
masını önliyen hükümler, Türkiye Noterler Bir
liği ile, noter odalarının kurulması., noterlerin 
disiplin işlerinin bir birliğe verilmesi, noter ve 
noter kâtiplerinin ve memurlarının sosyal sigor
talarının ve güvenliklerinin sağlanması ve ay
rıca, noterlerin durumları bakımından bu tasa
rıda daha başka yenilikler yer almaktadır. 

Bunun dışında, yani noterliklerde çalışanla
rın durumunun yanında, noterlerin vaptıkları 
muameleler yönünden de hakikaten geniş yeni
likler getirilmiştir. Bilhassa işlemler mevzuun
da getirilen yeniliklerin en önemlisi; noterler
de yapılan işlemler sebebiyle ilgililerden tahsil 
olunan harçlar, vergi ve resimler karşılığında 
pul yapıştırmak mevzuundadır. Bilhassa pul 
mevzuunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Sabah
tan akşama kadar noterde çalışanlar pul yala

maktan bu kanunla kurtarılmıştır. Artık mak
buz kesecek; notere geldiniz, bir muamele yap
tınız, bunun karşılığında pul yapıştırmayacak, 
makbuz kesecek. Bu büyük bir yeniliktir. Bu 
kanun hem maliyeyi büyük bir masraftan kur
taran, hem de pul neşriyatı, pul sarfiyatı, pul 
sahtekârlığı gibi bir sürü hâdiseleri önliyen ye
nilikleri hakikaten getirmiş bulunmaktadır. 

Biz Komisyon olarak bu kanun üzerinde ol
dukça usun müddet çalıştık. Kanunu iyice tet
kik ettik. Bâzı küçük noksanları vardır; fakat 
kanunun bütünlüğüne halel getirmez. Müessese
nin biran önce kurulması için de bu kanunda 
fazla değişiklik yoluna gidilmesini uygun bul
madık. Yüce Heyetiniz de bizim bu görüşleri
mize iltihak etti. 

Bu vesile ile, bu kanunun hayırlı olmasını 
temenni eder, Yüce Senatoya da saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 
Bu suretle, 33 sıra sayılı Noterlik kanun ta

sarısı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Yüce Millet Meclisinde açık oyla kabul edil

miş bulunan tasarının, Cumhuriyet Senatomuz
da açık oya vaz'ını gerektiren bir sdbep mevcut 
değildir. 

Bu itibarla tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Memlekete ve meslek mensuplarına hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

2. — Teke! Gene! Müdürlüğü 1971 inli Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 
î/44 (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 13 . 1 . 1972) 

3. —1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun at sa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/577: V. Senatosu 1/47) (S. Sayısı : 38) 
(Dağıtma tarihi : 13.1. 1972) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578; C. Se
natosu 1/49) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1972) ~ 
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5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/601; C. Senatosu 2/10) 
•(S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 13.1 1972) 

BAŞKAN — Bir takrir var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında bulunan ilişik 35, 38, 40 
ve 41 S. Sayılı aktarma kanun tasarılarının 
müstaceliyeti sebebi ile gündemde mevcut bü

tün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkam 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. («Kimse yok» sesleri) 

Hükümet ve Komisyon?.. Yok. Müzakeresi 
ertelenmiştir. 

VI SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil üzmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?.. Buradalar. Ada
let Bakam?.. Yoklar. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından söz
lü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sera sahibi ve Bakan yoklar. 
Gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bügen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BALKAN — Sayın soru sahibi ve Bakan 
yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Keza saym soru sahibi ve Sa
yın Bakan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan sözlü 
soruus (6/569) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi ve Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçhu'nin, 28 . 2 . 1971 tarih ve 1:376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Soru sahibi saym Rifat Öz-
türkçine?.. Burada, Saym Başbakan?.. Yoklar. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanafın, Etibankın özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/571) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuı iyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanafın, kömür satışına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Özer?. Bu
radalar. Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası aracılığı ile verilen kredilere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/575) 
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BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Sayın Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına dcvredilmi-
yen bâzı dairelere eletir Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/576) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Üner Bütçe 
Komisyonundalar. Saym Bakan?.. Yoklar. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Alpaslan ko-
misyondalar. Saym Başbakan?.. Yoklar. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senettosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına deıir Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senettosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki durumu
na dair Gençlik ve Spor Beıkanından sözlü soru
su (6/579) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanyet'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel beıkanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve saym ba
kanlar yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına yapı
lacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü soru
su (6/581) 

BAŞKAN — Saym Aydmer izinlidirler. Sa-
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ym Başbakan yoklar. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ataleti/in, emekli etylıklarına dair Başbetketndan 
sözlü sorusu (6/1) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Atalay Ko
misyona gitmişlerdir, Saym Başbakan yoklar. 
Gelecek birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Baş
bakan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bâzı sorun
larımıza dair Başbakandan sözlü sorusu (6/1) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Tığlı rapor
ludur; Saym Başbakan yoklar. Gelecek birleşi
me kalmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, Adana Doğum ve Çocuk 
Bakım Evinin kapeıtılmasına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi ve Saym Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senettosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Alpaslan Ko
misyonda, Saym Başbakan yoklar. Gelecek bir
leşime kalmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senettosu Maras Üyesi Hil
mi Soydan'in, Afşin ve Elbistan linyitlerine deıir 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/7) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Soydan?.. Bu
radalar. Saym Bakan yoklar. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler» 
kısmına geçiyoruz. 
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IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki katkı 
ve etkilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Komisyonda. 
Hükümetten kimse yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm> bÖlgelerarasında artan farklılık ve böl
gesel plâna gitme zor unluğu olup olmadığı hu

suslarında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/43) 

BAŞKAN — Keza, Sayın Atalay Komisyon
da, Hükümetten de kimse yoktur. Gelecek bir
lerime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin. Demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 
hususundu' Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/45) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?,, Buradalar. 
Hükümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızhn yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma ta
rihi : 26 .7 . 1971) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Sayın Yıldız 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

/'. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kundan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 10.9.1971) 

BALKAN — Komisyon?.. Yok. Gelecek bir
leşime kalmıştır, 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GEN NEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/1) 

BAŞKAN — Sayın Özer burada. Hükümet 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

«İki defa görüşülecek işler» maddesine geçi
yorum. 

V — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

8. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/86; 
Cumhur iye Senatosu 1/11) (S. Sayısı : 50) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. Yok
lar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
mıştır. 

20 Ocak 1972 Perşembe günü saat 15,00 te 
topl anılmak üzere 22 nei Birleşimi kapatıyorum, 
efendim. 

Kapanma saati : 17,30 
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VI — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B _ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi En
ver Işıklarhn, talebe, işçi ve toplum olaylarına 
clair soru önergesi ve Adalet Bakam Suat Bilge'-
nin yazılı cevabı (7/823) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını arz ve rica ederim. 

Samsun Senatörü 
Enver Işıklar 

1. 1 . 11 . 1969 dan 30 Mart 1971 e ve keza 
bu tarihten 30 .6.1971 tarihine kadar ki devre
de kaç talebe, işçi ve toplum olayı olmuş, kimler 
mahkemeye tevdi edilmiş, tutuklanmış veya ser
best bırakılmıştır? Halen mahkemeleri ne saf
hadadır? 

2. 1 . 11 . 1965 ten 30 Mart 1971 e kadar 
kaç dernek, sendika ve parti hakkında kanuni 
muamele yapılmış, kapanmış veya mahkemesi 
devam etmektedir? 

3. 1 . 11 . 1065 ten 30 . 3 .1971 gününe ka
dar kaç neşir vasıtası (Kitap, mecmua, dergi, ga
zete) hakkında kanuni muamele yapılmış, top
latılmış veya mahkemeleri devam etmektedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14 . 1 . 1972 

Ceza İş Gn. Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. ifadeli 

11 . 8 . 1971 gün ve 11660-12282-7/823 sayılı ya
zıları. 

Talebe, işçi ve toplum olayları; haklarında 
kanuni muamele yapılmış dernek, sendika, parti 
miktarı ile kanuni işleme tabi tutulan kitap, mec
mua, dergi, gazete adedi ve dâva durumlarının 
bildirilmesi hususunda Samsun Senatörü Enver 
Işıklar tarafından Bakanlığımıza yöneltilmiş bu
lunan yazılı soru önergesinin cevaplandırılabil-
mesini teminen keyfiyet Cumhuriyet Başsavcı
lığı ile bütün Ağır Ceza Cumhuriyet savcılıkla
rından sorulmuş ve alınan cevabi yazılar mün-
derecatından; 

1. a) 1 . 11 . 1969 - 30 . 3 . 1971 tarihleri 
arasında önergenin 1 nci paragrafında bahis ko
nusu edilen hususlarla ilgili 333 olay sebebi ile 
6 781 şahıs hakkında kamu dâvası açıldığı, 396 
şahsın tutuklanarak, bunlardan 322 sinin bilâ-
hara serbest bırakıldığı açılan dâvalarda 28 mah
kûmiyet, 92 beraet kararı verildiği ve halen 213 
dâvanın devam etmekte bulunduğu, 

b) 1 . 4 . 1971 - 30 . 6 . 1971 tarihleri arasın
da Sıkıyönetim belgeleri dışında vukua gelen 
bir olay sebebiyle 3 şahıs hakkında açılan kamu 
davasının henüz sonuçlanmadığı, 

2. 1 . 11'. 1965 - 30 . 3 . 1971 tarihleri ara
sında 320 dernek/sendika hakkında dâva açıldı
ğı, bunlardan 181 inin kapatılmasına karar ve
rilip, 106 dâvanın da derdest bulunduğu öte 
yandan 19 parti hakkında 161 olay sebebiyle ka
nuni işleme tevessül olunduğu 8 partinin infisah, 
4 partinin de Anayasa Mahkemesi kararı ile ka
patıldığı ve 12 olayla ilgili dosyanın halen mu
amelede bulunduğu, 

3. 1 . 11 . 1965 - 30 . 3 ; 1971 tarihleri ara
sında 1 373 kitap, mecmua, dergi ve gazete hak
kında kanuni muamele yapıldığı, 374 toplatma 
kararı verildiği ve 677 dâvanın henüz sonuçlan
madığı, anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Suat Bilge 
Adalet Bakanı 

.'?. — Cumhuriyet Senatosu Alahıtya Üyesi 
Hamdı Özer'in, ziraat yüksek mühendisleri ile 
teknisyenleri ve öğretmenlerinin eğitici ve öğ
retici olarak görevlendirilmesine dair soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı 
cevabı (7/8) 

1 . 12 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Malatya -Senatörü 
Hamdı Özer 
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Geçimini daha ziyade tarıma bağlamış bulu
nan halkımızın tarım reformunu uygulaması 
için öğretici ve eğitici personele çok ihtiyaç bu
lunduğu halde, yıllardan beri görev istiyen 
ziraat yüksek mühendisleri ile ziraat teknisyen 
ve öğretmenlerine görev verilmemesinin sebebi 
nedir? 

Bu durumda bulunup bakanlıktan g'örev is-
tiyenlerin miktarı nedir? 

Bunlara en geç ne zamana kadar görev ve
rilecektir? 

T, C. 
Tarım Bakanlığı 18 . -1 .1972 

Tetkik ve- İstişare Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 858 

Konu : Hamdi Ozer'in önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 12 . 1971 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/8 -13305/96 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi Ozer'in, Ziraat Yüksek Mühendisleri ile 
teknisyenleri ve öğretmenlerinin eğitici ve öğ
retici olarak görevlendirilmelerine dair Bakan
lığımıza yönelttiği yazılı sorusuna hazırlanan 
cevabın üç nüsha olarak eklice sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan Dikmen " 
Tarım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi Ozer'in Z. Y. Mühendisleri teknisyen ve 
öğretmenlerinin faaliyetlerine dair soru öner

gesine cevap 
Bakanlığımızdan yıllardan beri görev isti

yen ziraat yüksek mühendisleri ile ziraat tek
nisyen ve öğretmenlerine görev verilmemiş ol
ması bahis konusu değildir. 

Zira, Bakanlığımızın bilhassa taşra teşkilât 
ve müesseselarindeki teknik personel ihtiyacı 
öteden beri karşılanamamaktadır. Bos görevler 
için müracaatlara göre zamanında tâyin yapı
lamamış olması kadro yetersizliğinden ileri gel
mektedir. 

Temin edilen kadro imkânlarına göre tâyin
ler sıraya konmaktadır. 

Türlü sebeplerle boşalan kadrolarla 20.9.1971 
gün ve 7/3173 sayılı Bakanlar Kurulu Karariy-
le Bakanlığımıza verilen 2 088 kadroya önce 
mecburi hizmetleri bulunanlar tâyin edilmiş, 
bunlardan artakalanlara da öncelikle evvelce 
teşkilâtımızda çalışmış ve askerliğini yapmış 
olanlar atanmıştır. 

Tâyinler kur'aya göre yapılmakta, bâzıları 
atanma yerlerini istemedikleri için göreve baş
lamamaktadırlar. 

Müracaat etmiş halen 200 kadar mecburi 
hizmeti olnııyan ziraat yüksek mühendisinin ve 
ayrıca teknisyenlerin de tâyinleri için kadro te
minine çalışılmaktadır. 

Müracaat edip de tâyini yapılamıyan burs
suz mezunların bir kısmının diğer bakanlıklar
da görev almış olmaları da mümkün bulunmak
tadır. 

Arz olunur. 
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GÜNDEMİ 

22 NCt BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkeine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
]376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
cine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Haydar TunçkanaJt'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkafnat'm, kömür satışına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/576) 

.12. -— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'ın, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belenin, 'sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakannıdan sözlü 
sorusu (6/579) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si: Ahmet Demir Yüee'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerimin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

16. •— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner^in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye d alır Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

1.7. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'nı, emekli aylıklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu, (fi/l) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nın, mesken ve diğer bâzı so
runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/4) 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinlin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 
X 1. — Noterlik kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler, Anayasa ve Adalet., Ma
lî ve İktisadi İşler ve 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) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'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 
Atalay'm. bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya. Üyesi 
Hamdi Özer'iıı, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştır/ması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Sena t usu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639 (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971} 

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 İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesli (10/1) 

X 7. •— Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/575; C. Se
natosu 1/44) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1972) 

X 8. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapora 
(M. Meclisi 1/577; C. Senatosu 1/47) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 

X 9. — İstanbul Tekillik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578; 
C. Senatosu 1 49) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1972) 

X 10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) , (A. 2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/601; C. 
Senatosu 2/10) (S. Sayısı : 41) (Dağıtana ta
rihi : 13 . 1 . 1972) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarı
sının Millet-Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İç
işleri. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meçlisi 1/86 •. Cumhuriyet. Senatosu 1/11) (S. 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 


