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

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç, Hatay 
İlinde vukua gelen sel felâketi ve Gaziantep İli 
İslâhiye ilçesindeki depremden zarar gören se
kiz köy, 

Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçeri-
mea, Memur Yardımlaşma Kurumu; 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, Erzu
rum ve çevresindeki margarin ve kömür sıkın
tısı ve, 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay da 
Sosyal Sigortalar Kurumunun çalışma durumu 
konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

İran İmparatorluğunun 2 500 ncü kuruluş 
yıldönümü münasebetiyle tetrtiplsnen kutlama 
törenlerine katılmak maksadı ile İran'a giden 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın dönüşüne ka
dar, Cumhurbaşkanlığına, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı M. Tekin Arıburun'un vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi

nin görüşülmesi, ilgili komisyon ve Hükümet 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları nedeni ile ertelendi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu
ran'm, Orman Suçları Af kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkada
şının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletve
kili Zeki Çeliker'in beş yıllık erteleme süresi so
nunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi üzerinde bir süre-
görüşüldü. 

18 . 10 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Durako&lu. 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Kâtip 
Manisa 

Mustafa Orhan Daut 

II. — G E L E N K A Ğ I T L A R 

Tasan 

1. — 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı (1/537) (İçişleri Ulaştırma, Millî Eğitim, 

Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye Anayasa ve 
Plân komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân ko
misyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi: 1610.1971) (GÜNDEME) 

»@<t 

452 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanıvö'kili Talât Köseoğlu 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), MemduJh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 180 nci Bireşimini açıyorum. 

(BAŞKAN — 
ma yapılacaktır. 

III - YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yokla. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

G-elmiyen arkadaşlarımız birer tezkere lüt
fetsinler, yoklamaya alacağız. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GkENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Ifanağa-
sı'nın öğretmenlerin çözüm bekliye n bâzı zorun
lar m a clair gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN— Sayın Hanağası, öğretmenlerle 
ilgili gündem dışı söz talebetmişsiniz, buyu
run. 

'HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı 
konuşmak fırsatını vermiş oldukları için Sayın 
(Başkana peşinen teşekkür ederim. 

Bu konuşmada, Millî Eğitim Bakanlığı top
luluğunda büyük bir vazife duygusu, anlayışı 
ve tevazu ile fedakârane bir şekilde hizmet gö
renlerin, çeşitli öğretim ve eğitim kademelerin
de bulunanların çözüm bekliyen birçok konula
rından önemli bulduğum ve gördüğüm sadece 
(birkaçına, zamanın darlığı nedeniyle, kısaca de
ğineceğim. 

Sayın arkadaşlarım; Çok iyi niyet ve gaye
lerle ayrıca birtakım gerekli ihtiyaçları karşıla
mak maksadiyle, Yüce Mecliste tartışılıp ka
muoyuna maledilen kanunlar, maalesef, her ne
dense o kanunlarla doğrudan doğruya ilgili ba
kanlıkların sorumlu ve yetkililerinin ters yo
rumlama ve uygulamaları nedeniyle, kişi zara
rına sonuçlar meydana getirmekte ve birtakım 
(haksızlıklar ortaya koymaktadır. 

657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı Ka
nun, öğretmenleri kadro ve intıibak bakımın
dan yukardaki nedenlerden ötürü mağdur et
miştir. Kanunun yürürlüğe girdiği 30 Kasım 

1970 gününe kadar (Millî Eğitim mensupları 
maaşlarını kadrolarının 1, 2 ve 3 üst derecesi 
üzerinden alıyorlardı; pek az bir kısmı maaşla
rına denk kadrolarda bulunuyorlardı. Kanunun 
yürürlüğe gidiği tarihte kadrolarına eşit maaş 
derecesinde bulunanlar bütün müktesep hakla
rını saydıraibilmişler ve hakları olan kademe 
terfilerimi almışlardır. 

'Buna mukabil, maaşının altında bir kadro
da bulunan öğretmen o güne kadar aynı maaş 
miktarını almakta ve emekli keseneği aynı mik
tarda kesilmekte iken, ek geçici 2 nci maddenin 
(b) bendi gereğince maaş derecelerinin ilk ka
demelerine intibak ettirilmişlerdir. Sırf kadro
suzluk yüzünden 2 yıl 11 ay 29 gün kıdem 
kaybına uğratılmışlardır. Bu durumda 60 bin 
öğretmen kadrosunun verilmeime&i ve malî for
malitenin yerine getirilmemesi sebebiyle mağ--
dur edilmişlerdir. 

Kadro dolayisiyle intıbaklardaki aksaklık
ları gidermek, öğretmenler arasındaki farklı
laşmayı önlemek maksadiyle, 1971 yılı Bütçe 
Kanununun verdiği imkândan yararlanarak 
Maliye Bakanlığınca kadro ihtiyacı Bakanlar 
Kuruluna götürülmüş, 22 552 kadro alınmış ol
masına rağmen, Maliye Bakanlığınca ek geçici 
2 nci maddenin (b) fıkrasının Millî Eğitim Ba
kanlığından farklı yorumlanması, alınmış olan 
bu kadroların kullanılma ve uygulamasını en
gellemiştir. 

'Keza, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sa
yılı Kanun gereğince öğretmenlere saat basma 
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verilen gece ücretleri 15 liradan 10 liraya indi
rilmiş, 15 saatlik haftalık ders saati 18 saate, 18 
saatlik olanı da 21 saate çıkarılmış, üstelik, faz
la ders saat ücretleri de almış oldukları maaş
larına eklenmek suretiyle vergilemeye tâbi tu
tulmuş, böylece saat (başına 10 lira olan ders 
ücreti 4 liraya inmiş, eşi görülmiyen bir haksız
lık adetâ bir gasp durumu meydana gelmiştir. 

Hayat ve geçici şartlarının gittikçe zorlaştığı 
'bir dönemde 15 lira olan gece ders ücreti ile 10 
lira olan gündüz ders ücretlerinin artması bek
lenirken 15 liranın 10 liraya, 10 liranın da 4 
liraya düşürülmesi cidden üzerinde durulması 
ve mutlaka telâfisi gerekli bir konudur. 

Sayın milletvekilleri; birçok okullar açıl
makta, bu okullarda kurslar düzenlenmekte, 
okul ve kurslara gereken öğretmen bulunama
makta, dolayıslyle bu okul ve kurslar adetâ ka
palı duruma gelmiş 'bulunmaktadırlar. Öğret
mensiz Anadolu'daki birçok okulları, bu arada 
'bizzat Ankara Sanat Okulunda açılmış bulunan 
akşam kurslarını örnek olarak göstermek müm
kündür. 

Sayın arkadaşlarım; son olarak bir konuya 
daha kısaca değineceğim. Bu konu boykota ka
tılmış bulunan öğretmen ve yöneticiler konusu
dur. 

Boykota katılmış olan Millî Eğitim camiası
na bağlı personel birtakım idari ve disiplin ce
zalarına çarptırılmış ve kovuşturmaya tâbi tu
tulmuşlardır, Bunlar arasında kütle psikolojisi
ne uyarak boykota ka'tılanlar mevcudolduğu gi
bi, o günkü şartlara göre dâvalarının haklılığı
na inanıp bu boykotu desteklemiş, hattâ yönet
miş olanlar da vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
>0 günleri ve ortamı biran için lütfen hatır-

lıyalım. Hâkimler direnmiş, mühendisler ve tek
nisyenler protesto gösterilerine girişmiş, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanun tasarısı ele 
alınmış, üniversiteler bildiriler yayınlamış, ida
ri yöneticiler ve valiler alenî toplantılar yap
mış, bu arada asla tasvibetmiyeceğimiz bir art' 
niyetliler dışında kalan Millî Eğitim Bakanlığı 
personeli ve öğretmenler de boy'kotlo amaçları
na ulaşmak istemişlerdir. Ama bu tür davranış, 
hepinizin de bildiği gibi, birtakım idari ve di
siplin c'ezalariyle mukabele görmüştür. 

Sayın arkadaşlarım; bugün boykota katı
lanlar, gerek atama, gerek yükselme ve İdari 
hikmetlerde görev alma yönünden, boykota her 
ne suretle olursa olsun katılmamış bulunanlar
dan farklı işleme ve sınıflandırmaya tabi tutul
makta, müdürlük durumuna yükselme sırası 
geldiği halde bu haktan mahrum bırakılmakta, 
bu suretle ebedî cezaya çarptırılmaktadır. Bili
nen hukukî bir kaidedir; bir kişi işlemiş olduğu 
aynı suçtan ötürü iki defa cezaya çarptırıla-
maz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu nedenle de İdari 
ve yönetici personel bulmakta büyük güçlük ve 
silkinti çekmektedir. Ağır suç işliyen, Anayasayı 
ihlâl eden ve idama mahkûm olanları bağışlıyo
ruz; artık bu mesele de bir çözüme bağlanmalı 
ve bitmelidir. Bu konuda bir af mı çıkarılacak
tır, yoksa Sayın Bakan yetkisini kullanarak bir 
kararname ile kendisinden önce alınmış bu uy
gulamaya bir son mu verecektir, onun takdiri 
Sayın Bakana aittir. Bunu hassaten kendilerin
den saygıyla rica ediyorum. 

Bu şekil bir hareket tarzı binlerce öğret
men ve yöneticiyi maddi ve mânevi büyük bîr 
huzura kavuşturacaktır. Sayın Millî Eğitim Ba
kanının diğer konularla birlikte yukardan beri 
arza çalıştığım hususları da önemle ele alıp 
olumlu bir sonuca bağlıyacağından ve Cumhu
riyet ilkeleriyle Atatürk devrimlerini en ücrıa 
köyden Başkente kadar Türk çocuklarınla ve 
toplumuma mal etme yönünde büyük hizmet, 
emek ve gayret gösteren Millî Eğitim Bıaıkanlığı 
personelinim ve öğretmenlerimin mağduriyetle
rini önleyip onlara yardımcı olacağından emi
nim. 

Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralıaınndaın alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

2. —• Devlet Hakanı Mehmet Özgüneş'in, 
1/537 esas sayılı İzamın tasarısının havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er kişiden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir önergesi (1/537, i/216) 

BAŞKAN — TRT Kanununun Geçici Ko
misyona havalesi konusunda Devlet Bakanı Sa-
ym Mehmet ösgüneş tarafından verilmiş bulu
nan bir önerge vardır, okutuyorum. 

— 454 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısı Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

ivediliği dolayısiyle havale edildiği; İçişle
ri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, (Sanayi ve 
Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân komisyonla

rından üçer üyenin 'iştiraki ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Mehmet özgüneş 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen Sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 40 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci maddesindeki 
bu teklifin müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon? Yok. 
Sayın Hükümet? Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bulum-

maınası nedeniyle gelecek Birleşimde görüşül
mek üzere ertelenmiştir efendim. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçlan Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin ve 2 arka
daşının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülme
sine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili 
Zeki Çelik er'in, beş yıllık erteleme süresi sonun
da bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Orman ve Adalet komis
yonları raporları (2/318, 2/518, 2/529) (S. Sa
yısı : 420) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon? Burada. 
Sayın Hükümet? Burada. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini 

almışlardır, müzakereye başlıyoruz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifinin 
1 nci maddesi üzerindeki müzakereler tamam

lanmış ve madde üzerindeki önergeleri de ko
misyon geri almıştır. Bu konuda izahat vermek 
.üzere Sayın Komisyon söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, bâzı orman suçlarının 
affı hakkındaki kanun teklifleri Komisyonu
muzda, hatırlanacağı gibi, birleştirilmiş ve bir 
komisyon metni olarak Yüksek Huzurunuzda 
takdim edilmişti. 

Dün yapılan 'müzakereler sonunda maddele-
re geçilmiş ve 1 nci maddenin müzakeresi de 
ikmal edilmiştir. Ancak çeşitli siyasi partilere 
mensup sayın milletvekillerinin birbirleriyle çe
lişki halinde bulunan ve ayrı ayrı düzenlemeyi 
icabetüren çok sayıda önerge verilmesi üzeri
ne, Adalet Komisyonu metninin yeniden düzen
lenmesi için sözcü arkadaşımız maddeyi öner
gelerle birlikte geri almıştır. 

Dün ise toprak reformu öntedbirler kanun 
tasarısını görüşmekte bulunmamız sebebiyle, 
orman suçlarının affiyle ilgili 1 nci maddenin 
Komisyonumuzda bu takrirler istikametinde 
müzakeresi maalesef mümkün olamamıştır. 

Bugün bunu getirmemiz mümkün idi. Yal
nız, 1 nci maddede yapılacak değişiklik, teklif 
metninin diğer maddelerine de aynen sirayet 
edeceğinden, Komisyonumuzu toplamayı uygun 
gördük. Bu itibarla, Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu önümüzdeki 'Çarşamba günü saat 14,30 
da toplanacak ve görüşleriyle binlikte huzuru
nuza gelecektir. 

Bu sebeple, bugün bu teklifin görüşülmesine 
maddeten imkân hâsıl olmıyaoaktır. 

•Saygılar sunarım. 

— 455 — 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının da 
izah ettikleri gibi, 1 nci madde metni hazır
lanmadığı cihetle ve diğer maddelerin de bu 
1 nci maddeyle yakından ilgisi sebebiyle bu 
kanun tasarısının görüşülmesi gelecek birleşime 
ertelenmiştir. 

S. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaritli cet
velde değişiklik yapılması hakkında, kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı 
S. Sayısı : 1658) 

425, ('umhuriyet Senatosu 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» bölümünün 39 ncu sırasında yer 
alan «Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi» nin öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı. Y. 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon?.. Komisyon halen toplantı 
halinde bulunmaktadır. 

Sayın idare âmirleri?.. Yoklar. 

Sayın Komisyon ve sayın idare âmirlerin
den kimse bulunmadığı cihetle, gelecek birleşim
de görüşülmek üzere ertelenmiştir efendim. 

4. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
AdeU&t, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len, 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (1) 

(1) 130 ve 130 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAM — Bugünkü gündemin 3 ncü sıra
sını işgal eden konunun müzakeresine geçiyo
ruz. 

Sayın Komisyon burada, Sayın Hükümet adı
na Sayın Şemsettin iyiol buradalar ve yetki tez
kereleri de gelmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Raporun okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Noterlik kanunu tasarısı üzerinde, daha önce 

almış olduğunuz bir karar gereğince, tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanıncaya kadar mad
deler üzerinde değişiklik önergeleri verilecektir, 
ondan sonra değiştirme önergelerine taallûk 
eden maddelerin müzakeresi yapılacaktır, diğer
leri sadece okunmak suretiyiie oylarınıza sunu
lacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereye baş
lıyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyelerin isimlerini okutuyorum: Sayın Mehmet 
S ey difo ey oğlu, Sayın Turhan Özgüner, Sayın 
Mehmet Aytuğ, Sayın Reşit Ülker, Sayın Kemal 
Kaya, 

Sayın Seydibeyoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Turhan özgüner, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — ıSaıym Aytuğ, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Vazgeçtim 
efeındim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Kemal'Kaya?.. Yoklar. 

Tümü üzerinde başlka söz iıstiyen saym üye 
(olmadığı cihetle, mıaddellere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiişittir. 

ivedilikle görüşülmesi Ihusuısunu oylarımıza 
sunuyorum. Kalbul edeınler... Etımiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Simidi, sadece şu âna Ikadar değişiklik öner
gesi verileın maddeler üzerinde ımüzateere cere
yan edecek, diğerleri okunarak tasviplerinize 
sunulacaktır. 
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1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Noterlik kanunu tasarısı 

Birimci kısım 

Genel hükümler 

Noterlik mesleği 

Madde 1. — Noterlik bir kamu hikmetidir. 
Noterler, hukukî güvenliği sağlamaik ve anilaş-
mazılıkları önlemek için işlemleri belgelendirir 
ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
No terlikler 'M (kurulması! ve yetki çevresi 
Madde 2. — Her asliye ve münferit sulh 

maJhkemeısdniin bulunduğu yerde, o ımahkeime-
nin yangı 'Çevresindeki noterlik islerini görmeye 
yetkili olmak üzere Ibir noterlik kurulur. 

Şu kadar ki, bir ilin belediye sınırları için
de binden fazla nioıfceıtiik bulunduğu takdirde, 
her mioterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesi
nin yangı çevresi ile /sınırlı olmaksızın, il bele
diyesi sınırları içindeki bütün noterlik işlerimi 
görmeye yetkilidir. 

Onuncu kısım hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — önerge verilmemiştir. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birden. ıçok noterlik açılması ve noterliğin 
kapatılması 

Madde 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğun
luğunda artış görülen ve nüfusu otuz binden 
fazla olan yerlerde M, nüfusu elli binden yite 
bine kadar olanlarda üç, nüfusu yüz binden yu
karı olanlarda her elli bin ve küsuru için bir 
noterlik dlmaik üzere birden çok noterlik aça
bilir. 

Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerim 
gayrisâfi gelirleri toplamı ile iş hayatındaki 
ıgelişme ve gerilemeleri gıöz önünde bulundur
mak suretiyle yukardaki fıkrada yazılı sayılar
dan fazla noterlik açmaya veya mevcuit noter
liklerden binden fazlasını, boşalmış buluınimak 
kaydiyle, (kapatmaya yetkilidir. 

Adalet Bakanlığı (birinci ve ikinci fıkradaki 
binden cok motenl'ik açma ve noterliklerden bir

den fazlasını kapatma yefokisdni kullanmadan 
önce Türkiye {Noterler Birliğinsin mütalâasını 
alır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz işeyen 
Sayın üye? Yolk. Bir önenge van, okumuyo
rum: 

Millet Meclilsi Başkanlığına 

Görüşülmekte ıollan Nolfaerlik kanunu tasarı
sının 3 nıcü maddesinin aşağıda gösterildiği gi
bi değiştirilmesini arız ve (teklif ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

Badde 3. — Adalet Bakanlığı iş yoğunlu
ğunda artış görülen yerlerde binden çok noter
lik açabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ GA-

CIROĞLU (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi?.. 
ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRÜ ŞEMSETTİN ÎYUOL — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Anlaşılmadı efendim. 

Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar efendim... Kabul etmiyenler lütfen işaret 
buyursunlar... Önenge kabul edilmiştir. 

Komisyon fileal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ GA-

CIROĞLU (Erzurum) — Yüce Meclis önergeye 
katılmış olduğuna göre, biz de aynen tetabuk 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 
Kabul edilen önerge muvacehesinde metni yeni
den tanzim ederek Yüce Meclise sunacağız efen
dim. 

Komisyon yeni metni hazmlayıncaya kadan 
biz diğer maddelerin müzakeresine devam edi
yoruz; efendim. 

Noterliklerin sınıflandırılması 
Madde 4. — Noterlikler dört sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, 

Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alınarak 
Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. 

Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çev
resi içindeki nüfus, iş yoğuiluğu ve noterlik ge-
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liri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye 
ibağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. 

Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noter
liklerin durumunu inceliyerek, yeniden yapaca
ğı sınıflandırmayı Resmî Gazete ile ilân eder. 

Yukarıfci fıkrada gösterilen dört yıllık süre 
içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi 
beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahminî 
gayrisâfi gelirleri de göz önünde tutulmak su
retiyle sınıflandırılarak, Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

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

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

BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

Noterliğe kabul şartları 

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

BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrık haller 

Madde 6. — Adlî veya askerî hâkimlik yahut 
savcılıklara atanmış veya avukat unvanını ka
zanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre 
staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı 
olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazan
mış bulunanlar, noterlik stajına tabi değildir
ler. 

Bu gibilerin 9 ncu maddenin (a), (b) ve (d) 
bendlerinde gösterilen belgeleri iliştirmek sure
tiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvur
maları üzerine, Bakanlıkça gerekli görülen di
ğer belgeler de getirilerek yapılan inceleme so
nunda, noter olmaya engel teşkil eden bir du
rumları bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgili
ye 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı bel
ge verilir ve 18 nci maddede gösterilen deftere 
kaydı yapılır. 
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(BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul e'dilmiştir. 

iStajiyerlik şartları 

Madde 7. — Noterlik stajına kabul edilebil
mek için : 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 23 yaşmı bitirmiş ve 50 yaşını doldur

mamış olmak, ' 
3. Türk hukuk fakültelerinden birinden me

zun olmak, veya yalbancı bir memleket hukuk 
fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk 
fakülteleri programlarına göre noksan kalan 
derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, 

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

5. Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir 
suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mutlak olarak, yahut kasdî bir cürümden bir se
ne veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giy
miş olmamak, 

6. Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı 
sonucunda hâkim, savcı, memur yahut avukat 
olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak, 

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

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

9. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olma
mak, 

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

11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bu
nu kaldırmış bulunmak. 

12. Noterlik görevini devamlı ve gereği gi
bi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olma
mak,. ^ 

13. !Staj yapılacak yerde ikametgâJhı bulun
mak, gerektir. 

Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis ce-
za'sı ile veya zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile ke
sin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış 
olsalar da noterlik stajına kabul edilemezler. 
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Staj isteminde bulunanın, birinci' fıkranın 5 
nci bendinde yazılı cezalardan birini gerekti
ren bir suçtan kovuşturma altında bulunması 
halinde, stajiyerliğe alınma isteği hakkındaki 
kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekle
tilmesine karar verilebilir. Başvuran hakkında 
kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli kıla
bilecek bir suçtan ötürü kamu dâvası açılmış 
bulunuyorsa, stajiyerliğe kabul isteği yerine ge-
tirilmeyip, dâva sonucunun beklenilmesi zorun
ludur. 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu 
ne olursa olsun, stajiyerliğe kabul isteğinin 
geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklen
meden istek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Stajiyerlikle birleşemiyen işler 

Madde 8. — Bu kanunun 50 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ve aynı 
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ticaret 
yapma yasağı ile ilgili hüküm stajiyerler hak
kında da uygulanır. 

(BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Staj iyerlik için başvurma 

Madde 9. — Stajiyerlik için başvurma, staj 
yapılacak yerdeki noterlerin bağlı bulunduğu 
noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. 
Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartlarına 
ilişkin belgelerin onanmış ikişer örneği, 

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

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

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

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

'Staj isteminde bulunan tarafından verilen 
beyannamenin gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı 

takdirde, bu kimse hakkında resmî mercilere 
yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı ceza 
kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — Önerge verilmemiştir. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ıStajm ilânı 

Madde 10. — Staj için başvurma istemi yu-
kardaki maddede yazılı hususlarla birlikte is
tem tarihinden itibaren on gün içinde o yerin 
belediye ve adliye dairesinin münasip bir yerin
de onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilân olu
nur. 

Açık delil veya vakıalar göstermek şartıyle 
herkes bu süre içinde kaydın yapılmaması İçin 
odaya itirazda bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor 

Madde H. — Oda başkanı, İstemin ilânından 
önce odaya bağlı noterlerden birini, istemde 
bulunanın mânevi nitelikleri taşıyıp taşımadı
ğını ve noter stajiyerliği ile birleşmiyen bir işle 
uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor 
düzenlemek üzere görevlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staja kabul, ret veya kovuşturma sonuna kadar 

beklenmesi kararı 

Madde 12. — Oda yönetim kurulu, itiraz sü
resinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 11 
nci maddede yazılı raporu da göz önünde tuta
rak, adayın staj iy er listesine kabul edilip edil
memesi veya kovuşturma sonuna kadar beklen
mesi hakkında gerekçeli bir karar verir. 

Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üye
leri, kararın verildiği yer Cumhuriyet savcısı 
ve alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Türkiye Noterler Birliğine itirazda bulu
nabilir. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sa
yılır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden 
itibaren onbeş gün içinde, staj isteminde bulu
nan, Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir. 
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Oda yönetim kurulunun kabul kararı ve Tür
kiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun itiraz 
üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının ona
yı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığı kararı aley
hine staj isteminde bulunan veya Türkiye No
terler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Stajın başlangıcı 

Madde 13. — Noterlik stajı, listeye kayıt ta
rihinden itibaren başlar. 

İtiraz, kaydın yapılmasını durdurur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril

memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
<bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Stajiyer adedinin te'slbiti ve stajını hangi noter 
yanında yapılacağı 

(Madde 14. — Adalet Bakanlığı her yılın 
Aralık ayı içinde, açık veya boşalmış bulunan 
ve açılacak veya boşalacak noterliklerin sayısı
nı göz önünde, tutmak ve Türkiye Noterler Bir
liğinin de mütalâasını almak suretiyle, gelecek 
yıl içinde kaç kişinin staja kabul edilebileceğin'i 
tesbit eder ve keyfiyeti Re'smî Gazete ve stajın 
yapılaJbileceği yerlerde çılkan birer gazete ile bi
rer defa yıl sonuna kadar yayınlar. Türkiye No
terler Birliği, Bakanlığın bu kararı aleyhine 
Danıştaya başvurabilir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril-
memişjtir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, soru sormak 
yoktur, Sayın Aygün. Çünkü, müzakere açılmı-
yan konularda soru da olmaz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — O halde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Aygün. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafoul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Staj süresi ve stajiyerin görevleri 

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

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Staja ait raporlar 

Madde 16. — Stajiyerin ahlaki gidişi ve mes
lekî ehliyeti hakkında, yanında staj yaptığı no
ter tarafından her üç ayda bir verilecek rapor, 
noterin bağlı bulunduğu odaya gönderilir. 

Bu raporlardan sonuncusu, stajiyerin noter 
olup olamıyacağına veya stajın altı ay daha 
uzatılması lüzumuna dair kesin kanıyı da kap
sar. 

14 ncü maddenin son fıkrası gereğince staj 
yapılan noterliğin değiştirilmeisi halinde, eksik 
kalan üç aylık rapor, yeni noter yanında geçiri
len ilk üç aylık devreye ait raporla birlikte tan
zim edilir. 14 ncü maddenin aynı fıkrası gere
ğince staj yerinin değiştirilmemesi veya staji
yerin 33, 34 ve 35 nci maddeler uyarınca başka 
bir noterliklte vekâlet ile görevlendirilmesi 
yaJhut stajın son üç aylık devresi içinde noterli
ğin değiştirilmesi hallerinde üç aylık raporlar 
ve stajın bitimine kadar noterin görevine döne-
memesi halinde son rapor, eski raporlar göz 
önünde tutulmak ve gerekli bilgi toplanmak su
retiyle oda başkanı veya vekili tarafından dü
zenlenir. 

Noter odası başkanı, stajiyerin dosyasını, 
kendi görüşünü de yazarak, ikâmetgâh adresi 
ile birlikte Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı
na gönderir. 
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Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, varsa 
itirazını da ilâve etmek suretiyle dosyayı Ada
let Bakanlığına yollar. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril-
'memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
ibul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığının kararı 

Madde 17. — Adalet Bakanlığı tarafından, 
dosyanın gelmesinden itibaren 15 gün içinde, 
stajdan beklenen maksadı hâsıl olup olmadığı
na dair bir karar verilir. 

Stajdan beklenne maksat hâsıl olmamışsa, 
bu karar noter yanındaki stajın altı ay daJha 
uzanılması veya stajiyeriikten çıkarma şeklin
de 'olabilir. 

'Stajdan beklenen maksat hâsıl olmuşsa Ada
let Bakanlığı tarafından stajiyere bir noterlik 
belgesi verilir. Bu belge, açık bulunan üçüncü 
sınıf noterliklerden birine atanma hakkı verir. 

Adalet Bakanlığının bu maddeye göre vere
ceği kararlar aleyihinde ilgili s'taj'iyer, yanın
da staj yapılan noter ve Türkiye Noterler Bir
liği Danıştaya başvurabilirler. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Noterlik belgesine salhilbolanlarm defteri 
iMadde 18. — Adalet Bakanlığında tutula

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

'Defterdeki kaydı silinmiş olanların başvur
maları üzerine yeniden kayıtları, 25 nci mad
denin ikinci fıkrası gereğince tesib'it edilecek 
başvurma tarihlerine göre yapılır. Bu durum
da olup aynı gün başvuran birden çok istekli 
arasında sıralama, belge sıra numaralarına gö
re yapılır. Aynı gün kayıtları yapılacaklar ara
sında, birinci fıkraya göre kaydı gerekenler de 
varsa, birinci fıkraya göre yapılacak kayıt ön
celik kazanır. 

Deftere ilgilinin durumunu gösteren ve yö
netmelikte belirtilecek diğer hususlar da ya
zılır. 

İlgilinin noterliğe atanması, ölümü, noter
liğe atanma şartlarını daimî olarak kaybetmesi 
ve bu kanunda gösterilen diğer hallerde def

terdeki kaydın silinmesi şekli yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde kalbul edilmiştir. 

Adreis bildirme yükümlülüğü 

Madde 19. — Noterlik belgesine sahilbolup, 
18 nci maddede gösterilen deftere kayıtlı bu
lunanlar, 9 ncu maddeye göre noter odasına 
verdikleri tebligata sarih adreslerinde mey
dana gelen değişiklikleri de, değişiklik tarihin
den itibaren 15 gün içinde Adalet Bakanlığına 
!bildir<mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Stajda ücret 

Madde 20. — Noterlik stajı ücretlidir. 
'Staj ücreti, Adalet Bakanlığının da müta

lâası alınmak suretiyle Türkiye Noterler Bir
liğince tesbit olunur ve stajın başlanigıç tari
hinden Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin 
verildiği tarihe kadar olmak üzere, Birlik büt
çesinden ödenir. 

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

Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini 
kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık 
olmak üzere, stajı terk etmesi veya stajiyeriik
ten çıkartılması yahut da noterlik belgesine sa-
Ihip bir kimsenin noterliğe atanmak için Adalet 
Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini red
detmesi veya ilân edilen nbterliğe başvurması 
üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi 
sayılması yahut ilk defa atandığı noterlikte 
en az iki yıl hizmet etmeden kendi arzusu ile 
meslekten ayrılması hallerinde stajiyerlik üc
reti olarak kendisine ödenen paranın tutarı, 
ödeme süresine karşılık olan kanuni faizi ile 
birlikte icra ve iflâs Kanununun ilâmların ic
rasına ilişkin hükümleri uyarınca Türkiye No
terlik Birliği tarafından kendisinden talhsil olu
nur. Türkiye Noterlik Birliğinin bu alacağı, 
yukardaki ödeme sebeplerinin vukuu tarihin
den itibaren bir yıl ve her halde noterlik bel-

— 461 — 



M. Meclisi B : 180 18 . 10 . 1971 O : 1 

gesinin verildiği tarihten itibaren on yılın geç
mesiyle zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

(Staj iy erin sorumluluğu 

Madde 21. — Stajiyerler, staj süresi içinde 
ıbu kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca 
yaptıkları bütün işlerden dolayı, o işin a'sıl gö
revlisi gibi sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 

Noterliğe atama 

Birinci Bölüm 

ilân ve başvurma usulü ilân 

Madde 22. — B'oşalan, açılan veya dördün
cü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, 
o yerde, İstanbul ve Ankara'da ve Adalet Ba
kanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çı
kan birer gazete ve Resmî Gazetede birer defa 
ilân olunur. 

Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşala
cak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi 
tutulmalsından önce ilânı zorunludur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerlge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Başvurma usulü 

(Madde 23; — ilân edilen noterliğe başvuran
lar, 7 nci maddenin 1, 5 ve sonraki bendlerin-
de yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir 
(belgeleri Adalet Bakanlığına veya Bakanlığa 
gönderilmek üzere bulundukları yer Oumlhuri-
yet Saivcılığına verecekleri dilekçelerine iliştir
mek *orunluğundadırlar. 

Adalet Bakanlığınca verilen süre içerisin
de noksan belgelerini tamamlamıyan kişilerin 
istemi nazara alınmaz. 

Başvurma tarihinde noter bulunanlar hak
kında yukarıki fıkralar hükmü uygulanmaz. 

9 ncu maddenin son fıkrası hükmü bu hal
de de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Üçüncü sınıf noterliğe atama 

İlân üzerine atama 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Etmiyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Teklif üzerine atama 

(Madde 25. — Yukarıki maddeye göre ata
ma mümkün olmadığı takdirde, Adalet Bakan
lığı, 18 nci maddede gösterilen defterin başın
da bulunan noterlik belgesine sahip kimseye 
yazılı olarak atama teklifinde bulunur. Bu tek
life, tebliği tarihinden itibaren bir hafta için
de ilgili tarafından cevap verilmediği 'takdirde, 
teklif reddedilmiş sayılır. 

Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap 
yazısının postaya verildiği, Cumhuriyet Sav
cılığı aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık ka
leminde, Bakanlığa verilmiş ise Bakanlıkta kay
dedildiği tarihe giöre teslbit edilir. 

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

Adalet Bakanlığında bulunan adresine teb
ligat yapılması mümkün olmıyan kimse teklifi 
reddetmiş sayılır. Ancak, tebligatın yapılama
ması ilgilinin küsurundan doğmamışsa, o no
terliğe atanma hakkı ortadan kalkmakla bera
ta, kendisine teklif yapılmamış sayılır. 
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Şu kadar ki, belli süreli geçici bir kamu 
görev veya hizmetinde bulunan n'o'terlik belge
sine sahip kimselere bu görev veya hizmetleri 
süresince, kendi istekleri olmadan teklif yapıl
maz. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... E'bmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin reddolunmasının sonucu 

Madde 26. — Adalet Bakanlığınca 25 nci 
maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden veya 
reddotmiş sayılan kaımise, 20 nci maddedeki 
tazmin yükümlülüğü saklı kalmak üzere, 18 ne' 
maddede gösterilen defterden silinir. 

25 nci maddenin son fıkrası kapsamına gi
ren kimselere kendi istekleri olmaksızın teklif 
yapılması halinde yukarıki fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Miaddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ <*A-
CIROĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, 27 ve 
28 nci maddeler haklımda Komisyonun bâzı gö
rüşleri olacaktır. Bu maddeleri geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu maddelerin geri verilmesi 
Meclisin kabulüne bağlıdır. 27 ve 28 nci madde
leri Komisyon geri istemektedir. (Bu isteği oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 27 ve 28 nci maddeler 
Komisyona iade edilmiştir. 

üçüncü madde, verilen önergeler muvacehe
sinde tadil edilip gelmiştir. Okutuyorum efen
dim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Kars Milletvekili Sayın Kemal Kaya'mın de
ğiştim önergesi Yüce Meclis tarafımdan kabul 
edilmiş 'olmakla, üçüncü madde aşağıdaki şekil
de düzenlenmiştir. 

Kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Madde 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğunlu

ğunda artış görülen yerlerde birden çok noter
lik açabilir. 

Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerin 
gayrisâfi gelirlerinin toplamı ile iş hayatında
ki gelişme ve gerilemeleri göz önünde bulun

durmak suretiyle yukardaki fıkrada yazılı salâ
hiyetini kullanır. 

Mevcut noterliklerden birden fazlasını foo-
şalmış bulunması kaydı ile kapatabilir. 

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

Komisyon Sözcüsü 
Naci Gacıroğlu 

Erzurunı 

BAŞKAN — Komisyonun tanzim etmiş ol
duğu ve şimdi okunan maddeyi oylarımıza su
nuyorum. 

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

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Noterliğin kapatılması veya istifa yolu ile no

terlikten aynlanların atanma isteği 
Madde 29. — Boşalan veya açılan bir noter

liğe yapılan atama tasarrufunun yargı organı 
tarafından iptali halinde, açıkta kalan noter, 
atanmadan önceki noterlik görevine döner; ön
ceki noterliğe başkası atanmış ise, bu sınıftan 
boşalacak veya açılacak ilk noterliğe, nakil yo
lu ile atama talebedenler de dâhil, (diğer bütün 
isteklilere tercihan atanır. Açıkta (kalan noter 
mesleğe ilk defa atanmış ise, 18 nci maddede 
gösterilen defterde yazılı olanlarım (hepsine ter
cihan atanır. 

istifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, 
ilan üzerine başvurması halinde ve noter olma 
yeterliğini kaybetmediğini de belgelemdirmesi 
şartiyle, ancak ayrıldığı sınıftaki bir noterliğe 
atanabilir, Şu kadar ki, bu kimsenin üçüncü sı
nıf bir noterliğe atanabilmesi, 18 nci maddede 
gösterilen deftere kayıtlı başka bir istekli bu
lunmamasına bağlıdır. 

isteklilerin birden çok olması halinde, 27 nci 
maddenin 2 inci fıkrası hükmü uyaranca tercih 
yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yar
dımcısı olarak atanmış bulunanlar, ıbu madde
nin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden 
faydalanamazlar; bu kimseler, istifa yoluyla 
noterlikten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki 
nitelik ve yeterliklere sahibolmadıkça yeniden 
noterliğe atanamazlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edıilmiış-
tir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ GA-

CIROĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, bâzı 
mütalâa ve görüşlerimiz olacağı için 30 ncu 
maddeyi de Komisyon olarak geri istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, 30 ncu maddenin 
iadesini istemiştir. Bu isteği oylarınıza arz ©di
yorum. Kajbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde Komisyona iade edilmiş
tir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

Beşinci Bölüm 

Dördüncü sınıf noterlikler 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

Dördüncü sınıf noterliklerin yönetimi 

Madde 32. — Dördüncü sınıf noterlikler, o 
yerin bağlı bulunduğu Adalet Komisyonunun 
inhası üzerine, Adalet Bakanlığınca görevlendi
rilecek kâtip sınıfından bir adalet memuru ta
rafından geçici lolarak yönetilir. 

Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı 
adı verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Dördüncü Kısım 
Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Boşalan noterliğin vekâleten yönetimi 
Madde 33. — Her ne sebeple olursa olsun 

boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir no

terliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar 
o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını tamam
lamış olan staj iyer, bu durumdaki stajiyerler 
birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu du
rumda staj iy er yoksa noter odasının uygun bu
lacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki sta-
jiyer, bunlardan hiç birisi bulunmadığı takdir
de o noterliğin başkâtibi, onun da engelli bu
lunduğu hallerde en kıdemli kâtibi vekâleten 
yönetir. 

Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadı
ğı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi 
üzerine, Adalet Komisyonu tarafından atanacak 
yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. 

Yukarıki fıkralar ger eğince noterliği yürü
ten görevliye, kendi aylık ve ücretinden az ol
mamak üzere, noter adası tarafından tâyin olu
nacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, 
bu ücret noterliğin aylık safi gelirinin yansın
dan fazla olamaz. 

Noterliğin aylık safi gelirinden, noterlik ai
datı, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderle
ri ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin 
müfredatlı listesiyle birlikte vekil tarafından 
Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul; etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ GA-

CIROĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, 34 ncü 
madde üzerinde de komisyon olarak bâzı 
görüşlerimiz vardır, maddenin iadesini rica edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi komisyon geri 
istemiştir. Bu isteği oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir.. 
Madde komisyona, iade edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 

Engel halinde vekâlet 

Madde 35. — Hastalık ve izin gibi hajklı en
geller sebebiyle işlerinden ayrılan noterlere, o 
noterlikte öncelikle imzaya yetkili kinişe vekâ
let eder. 

İmzaya yetkili kimse bulunmaması halinde, 
stajının altı ayını doldurmuş bulunan o noter
likteki stajiyer, bu durumda atajiyer yoksa baş-
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kâtip veya kıdemli noterlik kâtibi, o noterlikte 
vekâlet görevinin verilebileceği bir kimse bu
lunmadığı takdirde noter odasının uygun bula
cağı yukarıda anılan nitelikte başka bir sta-
jiyer bu işii görür. 

Bunlardan binisinin bulunmadığı hallerde, 
noterin Cumhuriyet savcılığına başvurması üze
rine bu görev, adalet komisyonunca yeterli bu
lunan bir adalet memuruna, 33 ncü maddenin 
3 ncü fıkrası uyarınca takdir edilecek ücret 
karşı1 iğinde gördürülür. 

•Geçici yetkili noter yardımcılarının 1 nci 
fıkrada gösterilen engelleri 34 ncü maddenin 
son fıkracı hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler.. Kabul edülmiş-
ti. 

36 nçj. maddeyi okutuyorum. 

İmza yetkisi 

Madde 36. — Noter, kendisine yardım etmek 
üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan 
stajiyerime, başkâtibine veya diğer bir kâtibe 
imza yetkisi verebilir. 

Birden çok kimseye imza yetkisi verilmiş ol
ması halinde, bunlardan hangisinin öncelikle 
imzaya yetkili olduğu, yetki belgelerinde belir
tilir. 

İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şe
kilde verilebileceği yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoklur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

rr« nci maddeyi okutu yorum 

Beşinci Kısım 

Noterlerin and içmesi, teminatı, imza ve 

mühür örnekleri 

Noterlerin and içmesi 

Madde 37. — İlk defa noterliğe atananlar, 
işe başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye 
hukuk veya münferit sulh mahkemesinde, ken
dilerine veıü.Ien bu görevi doğru ve tarafsız 
olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları 
üzerinde and içerler. Tutulacak üç nüsha tuta
nağın bir nüshası Adalet Bakanlığına gönderi

lir. Diğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılı
ğında, öbürü de noterlikte dosyasında sakla
nıl1. 

BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy emler... Kabul edilmiş
tir. 

38 nci maddeyi okutuyorum. 

Teminat 

Madde 38. — Noterlik mesleğine girenler, 
göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay içim
de, noterliğim bir yıllık gayrüsâfi (gelirinim % 5 i 
misbetdmde teminat verirler. 'Teminat yalnız pa
ra olabilir. 

Yemi açılacak olan noterliklerim teminatı, 
(noterliğim ilâmımda gösterilen, tahminî gayrisâ-
f i gelir üzerimden ödenir. 

Noterler, ilik yılı takilbeden yıllarda da bir 
evvelki yıla ıait fiilî gayrisâfi gelirlerimin '% 1 
ini o yılın Şubat ayı sonuma kadar teminat ola
rak verirler. 

Teminat parası, ıseamayesimim yansındam faz
lası Devlete ait bulumam millî bir bankaya yatı
rılır. Bu bankalar yönetmelikte gösterilir. 

Teminat parası noterlerim görevleri dolayı-
siyle sebebolalbilecekleri zararlara ve bu yüz
dem haklarında verilebilecek para cezasına kar
şılık teşkil eder. Bu paralar "başkasına temlik ve 
terhin edilemez. Haciz, 49 mcu madde gereğin
ce devir işlemi sırasında alıkonulacak miktar
dan artakalanı için mümıkündür. 

Teminat paralarımı süresi içimde yatıramıyam 
veya noksan yatıran notere, Adalet Bakanlığım
ca teminatını tamamlaması içim bir ayı geçme
mek üzere uygum bir süre verilir. Bu süre içim
de de teminatını tamamlamıyam noter istifa et
miş sayılır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkam, önerge verdim, Divanca «Kabul 
edilmediği» beyan edildi. Kamunun tümü üze
rinde bir ıgörüşmıe yapılmamış bulunması sebe
biyle, kamunun müzakeresi sırasında önergele
rin Divanca kabul edilmeyiş sebebimi öğrenmek 
isterim; Divan, verilen değiştirge önergelerini 
niçin kabul etmez? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, bumdan önce 
Yüce Meclisim almış olduğu karar, «Görüşmele
rim tümü bitinceye kadar 'önergeler verilir, tü
mü bitip maddelere geçildikten, sonra önerge 
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kabul edilmez» şeklindedir. O yönden, kanunun 
tümü üzerindeki görüşmeler bitip maddelere ge
çildiği için vermiş olduğunuz önerge muamele 
görmemiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, tümü üzerinde bir görüşme olma
dığına göre... 

BAŞKAN — Yüce Meclisçe maddelere, ge
çilmesi hususu kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Gö
rüşme olmadı ki, Sayın Bıasşkan. 

BAŞKAN — Ne yapayım görüşme olmadıy
sa? Ben sordum, kimse görüşmek istemedi, ben 
ne yapayım? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkam, siz ne yapacaksınız, ama... 

BAŞKAN — Elimden ne gelir? Ben zorla 
mı görüştüreceğim, söz istemiyene zorla mı söz 
vereceğim? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Gö
rüşme olmadığı için önerge hazırlayıp vermek 
imkânına s ahibolamadık... 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir Sayın Asutay, yapılacak bir şey var mı? 

Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 

İmza ve mühür örnekleri 

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

İmza yetkisi verilenlerin imzalarının birer 
örneği de, yetki belgesinin düzenlendiği tarih
ten itibaren 15 g\m içinde valiliğe (gönderilir. 

BAŞKAN — iMaidde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 

Altıncı Kısım 

Noterlik Dairesi 

Dairenin niteliği ve kiralanması 

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

I Noterlik dairesinin her türlü gideri notere 
aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza .sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul ©dil-

I mistir. 
41 nci maddeyi okutuyorum. 

Evrak ve defterlerin temini ve imhası 

Madde 41. — Noterliklerde ve Türkiye No
terler Birliği organlarında kullanılan evrak ve 
defterlerle sair büro malzemesinin temini ve ev
rak ve belgelerin imhası, yönetmelikte gösteri-

I len usullere göre, Devlet daireleri hakkındaki 
hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 

Personel 

Madde 42. — Noterlik dairesi personeli, no
terin emri altında bulunan işe yeter sayıdaki 
kâtip ve hizmetliden meydana gelir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

43 noü maddeyi okutuyorum. 

I Başkâtip 

Madde 43. — Başkâtip noterlik dairesi per
sonelimin şefidir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

44 mcü maddeyi okutuyorum. 

Noter kâtibi olabilme şartları 

Madde 44. — Noter kâtibi olabilmek için, 
Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara 
sahip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile 

I meslekten çıkarılmış olmamak, altı aylık ıaday-

466 — 
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lak süresini geçirmek ve yeterliği noter tarafun
dan onaylanmak şarttır. 

Yeterliği onaylanmayan aday altı ay dana 
çalıştırılabilir. Yine 'başarı gösteremezse o no
terlikte çalıştırılamaz. 

Türkiye Noterler Birliği veya odalar tara
fından açılacak kursları bitirenler, adaylığa ön
celikle alınırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
te. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 

Sözleşme yapma sorumluğu 

Madde 45. — Noterler, adayları en aız bir 
yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşme
de açıkça yazıimazsa bile noterin, adaylık süre
sinin bitimini takiıbeden 15 gün içinde, adayın 
yetersizliği sebebiyle feshi itibar hakkı sakilidir. 
Adaylık süresinin uzatılması halimde de aynı 
hüküm uygulanır. 

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

Noter kâtibi ve adayı ile yapılacak sözleşme 
dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası no
ter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma müdür
lüğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri no
terde, diğeri kâtip veya adayda katar. 

Odaya gönderilen nüshaya, adayım Bevlet 
Memurları Kanunundaki şartlara sahibolduğu-
nu gösteren belgelerin onayla birer örneği de 
eklenir. 

Kâtip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci 
fıkra uyarınca kâtiplik sözleşmesi halime geldi
ği veya sözleşmenin her hangi bir sebeple orta
dan kalktığı hususları da, bu durumlarım orta
ya çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde noter 
tarafından odaya bildirilir. 

Yukanki fıkralara aylan hareket eden no
terlere, kusursuz oldukları anlaşılamadıgı tak
dirde, ilk defasında en az kınama cezası veri
lir. 

44 ncü madde hükmüne aykırı hareket eden
ler hakkında da yukanki fıkra hükmü uygula
nır. 
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Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan mes
lekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde, 
kâtiplik veya adaylık sözleşmesi, kesinleşme ta
rihinde kendiliğinden münf esir olur. Kâtip ve 
adayın bu sebeple noterden her hangi bir taz
minat talebetmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kâtibim, madde metinlerini oturduğu yer

den okuması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hizmetlilerin yapamıyaoağı görevler 
Madde 46. — Hizmetliler, kâtip görevinde 

kullanılamaz. 
BAŞKAN — 46 ncı madde hakkında öner

ge yoktur. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 

Yıllık izim ve mazeret izni 
Madde 47. — Noter tarafından, noterlikte 

en az 1 yü hizmeti bulunan kâtip ve hizmetlile
re aşağıdaki esaslara göre yıllık için verilir. 

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

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

C) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 
1 ay. 

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

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

Haklı bir mazereti bulunmak şartiyle kâtip 
ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş geliş dâ
hil olmak üzere, yılda en çok om gün dzim veri
lebilir. Bu şekilde alınan izinler toplamı on gü
nü aştığı takdirde, aşan miktar yıllık izinden 
düşülür, 

Yukanki fıkralara göre izinli bulumduklan 
süre içimde kâtip ve hizmetliler ücretlerini tam 
olarak alırlar, 
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Bu süreler toplu, iş sözleşmeleri ve hizmet 
akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izan hak
kından vazgeçilemez. 

BAŞKAN —47 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum ': 
iş mevzuatı hükümlerinin uygulanması 
Madde 48. — Kâtip ve 'hizmetlilerle noter 

arasındaki hizmet akdinden doğan münasdbet-
ler, bu kanunda aksine Ihüküm bulunmadıkça iş 
mevzuatına tâbidir. 

BAŞKAN — 48 nci madde hakkında öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 

Noterlik dairesinin devri 

Madde 49. — Her ne sebeple olursa olsun 
bir noterliğin boşalması halinde, durum, o no
ter veya noterlikte imzaya yetkili kimse tara
fından derhal Cumhuriyet tavcılığına yazı ile 
bildirilir. 'Cumhuriyet ISavcısı, keyfiyeti Adalet 
Bakanlığına, noter odasına ve noter ölmüşse bi
linen mirasçılarına bildirmekle beraber, hesap 
ve işlemlerini en çok iki aylık bir süre içinde 
inoeliyerek evrak, defter, belge ve emanetleri 
bir tutanakla vekile devreder ve düzenliyeeeği 
raporu tutanağın bir örneği ile birlikte Adalet 
GBakanlığma yollar, Noterin bir ilişiği çıkmadığı 
takdirde, teminat parası Adalet Bakanlığınca 
notere veya mirasçılarına iade ettirilir. İlişiği 
çıktığı takdirde, bunu karşılıyabilecek miktar 
abkonularak, kanunen yetkili makamların in
celemesi sonucuna göre işlem yapılır. 

Noter dairesindeki notere ait eşya, Cumhuri
yet Savcısı ve noter veya hazır bulunan mirasçı
ları tarafından tesbit olunarak, noter odası 
tarafından takdir edilecek ücret karşılığında, 
yeni noter görevine başlayıncaya kadar, vekil 
tarafından kullanılmaya devam olunur. 

(Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve ema
netlerin vekile devri hakkındaki hükümleri, no
terlik dairesinin, noterden notere, vekilden note
re ve vekilden diğer bir vekile devri hallerin
de de uygulanır. 

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

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

^BAŞKAN — 49 ncu madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

©0 nci maddeyi okutuyorum. 

Yedinci Kısım 

Noterlerin yükümlülük ve hakları 

Birinci İBölüım 

Noterlerin yükümlülükleri 

Noterlik görevi ile birleşmiyen ve noterlerin 
yapmaktan yasaklı oldukları işler 

Madde '50. — Hiçbir ihizmet ve görev noter
likle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği iş
lerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üye
likleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ay
rıktır. 

'Noterler siyasi partilere üye olamazlar. 
Noterler borsa oyunu oynamak, '057 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun S8 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, 
kefil olmak, kendilerine ait ücretlerden her han
gi bir şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, 
reklâm ve rekabet niteliğinde bir eylemde bu
lunmak ve her ne suretle olursa olsun noterlik 
ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya 
yazılı anlaşma yapmaktan yasaklıdırlar. 

BAŞKAN — 50 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum. 

Noterlerin ıçalışma saatleri 

Madde 51. Noterlik dairesinde günlük çalış
ıma, o yerdeki diğer resmî dairelerle birlikte 
başlar. Noter odaları, odada üye bulunan no
terliklerin günlük çalışma ve tatil saatini oda
nın her yılki olağan genel kurul toplantısında, 
bir yıl süre ile uygulanmak üzere tesbit eder ve 
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Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına 
bildirir. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş 
kabulü süresi o yerdeki diğer resmî dairelerden 
en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, günlük 
çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. 52 nci 
madde hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 51 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etımiyenler... Kaimi edilmiştir. 

152 nci maddeyi okutuyorum. 
Noterlerin tatilde iş yapmak yasaklığı ve 

ayrık haller: 
Madde d2. — Noterler tatil günlerinde ve iş 

günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname 
tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umu
lan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün 
ve saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta 
gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin 
tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi 
zorunludur. 

BAŞKAN — i52 nci madde hakkında öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

153 ncü maddeyi okutuyorum. 
Emredici hükümlere uyma zorunluğu : 
(Madde 53. — Noterler, »kanunların emredici 

hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamaz
lar. Bu 'hüküm, imza onaylaması yapılan işlem
lerin münderecatı hakkında da uygulanır. 

'BAŞKAN — 53 ncü madde hakkında öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

i54 ncü maddeyi okutuyorum, 
(Meslek İSırrı : 
(Madde 54. — Noter ve noterlik katipleri, gö

revleri dolayısiyle öğrendikleri sırları, kanun
ların emrettiği haller dışında açıklıyamazlar. 

BAŞKAN — 54 ncü madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

55 nci maddeyi okutuyorum. 

Evrak ve defterlerin gizliliği 

Madde 55. — Noterlik evrak ve defterleri 
mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcı
lıklarınca veya resmî daireler tarafından, konu

su da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruştur
maya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. 

Noterlik evrak ve defterlerin daire dışına 
çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hâki
minin karariyle mümkündür. 

Mahkeme veya sorgu hâkimi evrakın dâva 
sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, 
bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına 
uygunluğu onaylanarak, asimin yerinde saklan
mak üzere notere verilir. 

Noterin bulunduğu yerde inceleme imkânı 
bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere 
gönderilmesi gereMryorsa, noterin bulunduğu 
yer hukuk hâkimliğinin onaylıyacağı örnek, ay
nı şekilde saklanır. 

Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cum
huriyet savcılarının istiyecekleri örnekler noter
lik ücretine tâbi değildir. Diğer resmî mercilere 
verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. 

BAŞKAN — 55 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 

Yaş tahdidi 

Madde 56. — Noterler 65 yaşını tamamla
dıklarında, yaş tahdidine tabi tutulurlar. Yaşın 
hesabında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun hükümleri kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 56 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 

İkinci Bölüm 

îzin ve hastalık 

Noterlerin izni 

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

Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada veri
lebilir. Bu takdirde önceki yulara ait kulla
nılmamış izin haklan düşer. 

Haklı bir engeli bulunmak şartiyle noterlere, 
noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısı 
tarafından, gidiş geliş dâhil olmak ve 10 günü 
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geçmemek üzere, mazeret izni verilebilir. Bu 
şekilde alınan izinler toplamı 20 günü aştığı tak
dirde aşan miktar yıllık izinden düşülür. 

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

Üçüncü ve dördüncü fıkralar hükmüne göre 
verilen izinler derhal Adalet Bakanlığına bildi
rilir. 

BAŞKAN — 57 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 

izin süresinin geçirilmesi 

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

BAŞKAN — 58 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 
Noterlerin hastalıkları halinde yapılacak işlem 

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

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

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

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

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

BAŞKAN — 59 ncu madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

00 nci maddeyi okutuyorum. 

ıSekizinci Kısım 

Noterlerin görevleri 

Birinci Bölüm 

Genel olarak 

Noterlerin genel olarak yapacakları işler 
Madde 60. — Noterlerin görevleri : 
1. Yapılması kanunla başka bir makam, 

merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hu
kukî işlemleri düzenlemek, 

2. Kanunlarda resmî olarak yapılmaları em
redilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün 
hukukî işlemleri bu kanun hükümlerine göre 
yapmak, 

3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yap
mak, 

4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp 
getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür" veya 
her hangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 

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

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

7. Protesto, ihbarname ve ihtarname gön
dermek, 

8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil 
etmek, 

9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair iş
leri yapmak, 

BAŞKAN — 60 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum. 

îkinci Bölüm 

Özel olarak 

Tesbit işleri 

Madde 61. — Noterler bir şeyin veya bir ye
rin hal ve şeklini, kıymetini, ilgili şahısların 
kimlik ve ifadelerini tesbit ederler ve davet 
edildiklerinde piyonga ve özel kuruluşların 
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kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak j 
durumu belgelendirirler. j 

BAŞKAN — 61 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 

Emanet işleri 

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

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

BAŞKAN — 62 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okutuyorum. 

Emanetlerin saklanması 

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

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

BAŞKAN — 63 ncü madde hakkında öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

64 ncü maddeyi okutuyorum. 
Emanetin para olması 

Madde 64. — Emanet para olduğu takdirde, 
noter bu parayı en geç ertesi gün bankadaki 
noterlik emanet cari hesabına hak sahibinin adı, 
soyadı ve adresini de göstermek suretiyle yatı
rır. 

Emanet paranın tahsil ve ödenmesinde mak
buz kullanılır. Tahsilat makbuzu iki, ödeme 
makbuzu bir nüsha olarak düzenlenir. Tahsilat 
makbuzunun ilk nüshası emaneti yatırana veri
lir. 

Para hak sahibine, noterlikçe verilecek çek 
karşılığında bankaca ödenir. 

Noter, emanet paraya ait giderler ödendik
çe, bankaya ihbarda bulunur. Bu halde zama
naşımı kesilir. 

BAŞKAN — 64 ncü madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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65 nci maddeyi okutuyorum. 
Emanetlerin zamanında alınmaması veya gi* 

derlerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem: 
Madde 65. — Emanetin, saklanma süresinin 

sonunu takibeden bir yıl içinde alınmaması ve
ya harç ve giderlerin ödenmemesi halinde no
ter, emanetin alınmasını veya hare ve giderle
rin ödenmesini tevdi edene, ona tebligat müm
kün değilse kanuni haleflerine yahut varsa ema
net lehine yatırılmış olan kimseye tebliğ eder. 

Tebliğden itibaren bir ay içinde ilgilisi no
tere başvurarak hare ve giderleri vermediği 
takdirde, noter, emaneti belediye müzayede ye
rinde, belediye veya müzayede yer yoksa elve
rişli bir yerde satarak durumu bir tutanakla 
tesbit eder. Satış tutarından, emanet sebebiy
le o güne kadar işliyen noterlik giderleri ile 
satış giderleri tutarları alıkonulduktan sonra 
kalanı bankaya yatırılır. 

BAŞKAN — 65 nci madde hakkında önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, 66 nci maddeyi okutuyorum. 
Emanetin Hazineye intikali : 

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

Noterler tarafından emanet olarak veya 65 
nci maddenin son fırkası hükmünün uygulan
ması sonunda bankaya yatırılan para zamana
şımının dolmasından sonra Hazineye aktarılır. 

BAŞKAN — 66 nci madde hakkında öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edeniler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum. 
Emanetlerde hak sahibi : 
Madde 67. — Emanetlerin tutanakta yazılı 

şartlar dışında bir kimseye verilebilmesi, taraf
ların muvafakatine veya mahkeme kararına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Defter onaylamak : 
Madde 68. — Noterler Türk Ticaret Kanu

nu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutul-
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ması gereken defterleri bu kanunlar uyannca 
onaylarlai'. 

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

Bunun için noter, ücret tarifesinde gösteri
len yazı ücretini ve kanunun tek tek bildirme
yi zorunlu kıldığı hallerde ayrıca posta gidenini 
de ilgilisinden alır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla 
ilgili işler : 

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

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

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tebligat işleri : 
Madde 70. — Tebliği istenen her nevi kâğıt, 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre muhatabına 
tebliğ olunur. Tebliğ tutanağı dairedeki nüsha
ya bağlanır. Tebliğin yapıldığı veya yapılama
dığı ilgilisine verilecek nüshasına yazılıp onay
lanır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi : 
Madde 71. — Noterler, her ayın en geç onu

na kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine ge

len ve çıkan işlerin niteliğini ve sayısını ve 
bunlardan aldıkları ücret, hare, vergi ve diğer 
resimlerin miktarını ve giderlerini gösterir bir 
cetvel düzenliyerek Türkiye Noterler Birliğine 
gönderirler. 

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

Noterler ayrıca her yılın Mart ayı sonuna 
kadar, geçen yıla ait gelir, gider ve teminat tu
tarını gösteren bir cetvel düzenliyerek, Ada
let Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine 
gönderirler. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Kısım 

Noterlik işlemlerinin şekli 

Birinci Bölüm 

Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli 

genel hükümler 

Hukukî işlemler ve ilgilileri 

Madde 72. — Noterler ilgililerin istemi üze
rine, hukukî işlemleri belgelendirirler. Belgelen
dirme, bu kısım hükümleri ile diğer kanunlar 
ve yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır. 

ilgili, belgelendirme isteminde bulunan ki
şidir. 

Noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, ad
res ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tama
men öğrenmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

ilgilinin sağır, kör veya dilsiz olması 

Madde 73. — Noter, ilgilinin sağır veya kör 
yahut dilsiz olduğunu anlarsa, işlem iki tanık 
huzurunda yapılır. 

ilgilinin dilsiz ve yazı ile anlaşması imkân
sız olması hallinde, andlı tercüman bulunduru
lur. 
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BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

ilgilinin Türkçe bilmemesi 
Madde 74. — ilgili, Türkçe bilmezse andlı 

bir tercüman da bulundurulur. 
BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

imza yerine işaret, mühür veya parmak izi 
kullanılması 

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

Bir noterlik işleminde imza atılmış veya im
za yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağ
men, ilgilisi ister veya noter, işlemin niteliği, 
imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın duru
mu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yu-
karıki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, 
tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırı
lır. Mühür kullanılması halinde parmağın da 
bastırılması zorunludur. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmıiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Yasaklılık 
Madde 76. — Noter, tanık, tercüman ve bi

lirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine 
katılamazlar : 

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

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

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

4. ilgililerden biri noterin kâtip veya hiz
metlisi ise, 

5. ilgililerden biri aralarında iki, üç ve 
dördüncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir 
şahsın vekili olarak hareket ediyorsa, 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

terin yapamadığı noterlik işlemi o yerde baş
ka bir noter yoksa bu kanun hükümlerine gö
re Asliye Hukuk Hâkimi, o yerde Asliye Hu
kuk Hâkimliği mevcut değilse Sulh Hukuk Hâ
kimi tarafından yapılır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

mazlar : 
1. Reşit olmıyanlar, 
2. Mahcurlar, 
3. Hukuk Yargılama Usulü Kanununa gö

re andlı tanık olarak dinlenmeleri mümkün ol
mıyanlar, 

4. Noterin kâtip ve hizmetlileri. 
BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 
Başkaları adına işlem yaptıracaklardan arana

cak belge 
Madde 79. — Vekil, veli, vasi, kayyım, mü

messil ve mirasçı sıfatiyle veya şirket ve der
nek gibi tüzel kişiler adlanna noterlik işlemi 
yaptırmak istiyenler, sıfat ve yetkilerini ve iş
lemi yapmıya izinli olduklarını bildirir belge 
göstermekle yükümlüdürler. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Fotoğraf yapıştırılması 
Madde 80. — ilgilinin fotoğrafının yapıştı

rılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gös
terilir. 
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Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında ka
lan bir işlemin niteliğini, ilgilinin durumu ve 
kimliği bakımından gerekli görür veya ilgili (is
terse, o işleme ait kâğıtlara da ilgilinin fotoğ
rafını yapıştırabilir. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 
Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, 

iptal ve düzeltme 
Madde 81. — Noterlik işlemlerinde, ilgilinin 

imzasını ve noterin onayını taşımıyan çıkıntılar 
geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapıla
ması. 

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

Şu kadar M, yeni işlem başka bir noterlik
te yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kagi
rin bir nüshasını, gerekli açıklama yapılarak 
ilk işleme ait kâğıda bağlanması için o işlemi 
yapan noterliğe gönderir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Noterlik işlemlerinin hükümleri 

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

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

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

ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında 
kalan noterMk işlemleri aksi sabit oluncaya ka
dar geçerlidir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir, 

Görevin daire dışında yapılması 
Madde 83. — Noterler, noterlik işlemlerini 

dairelerinde yaparlar. Şu kadar M, işlesin dai
rede yapılması gecikmeye sebebolur veya baş
ka bir zorluk arz ederse, sebebi iş kâğıtlarında 
gösterilmek suretiyle daire dışında da işlem 
yapılabilir. 

Aynı yetkiyi, işlemin yapıldığı tarihte önce
likle imzaya yetkili bulunan kimse de tagır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Düzenleme 

Şekil 

Madde ®4. — Hukukî işlemlerin noter ta
rafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde ya
pılır. 

Bu tutanağın : 
1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin 

ismini, 
2. işlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam 

ve yazı ile), 
3. ilgilinin ve varsa tercüman, tanık ve 

bilirkişinin kimlik ve adreslerini, 
4. İlgilinin hakikî arzusu hakkındaki be

yanını, 
5. işleme katılanların imzalarını ve note

rin imza ve mühürünü, 
Taşıması gereklidir. 
Bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslı no

terlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine 
verilir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tutanakta bulunacak diğer kayıtlar 
Madde 85. — Tutanak, noterin ilgiliyi ta

nıyıp tanımadığını, tanımıyorsa ilgilinin kişiliği 
hakkında ne yoldan kanı sahibi olduğunu gös
terir kayıtlan taşır. Noter böyle bir kanıya 
ulaşamaz ve işlemin yapılması da istenirse, 
keyfiyet ve kimliğin tesbiti için getirilen ispat 
vasıtası tutanağa yazılır. 

BAŞKAN — önenge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Tutanağın okunmlası 
Madde 86. — Tutanağa, ilgilinin gerçek is

teği hakkındaki beyanı yazıldıktan sonra oku
ması için kendisine verilir. 

İlgili tutanağı okur, içindekiler isteğine 
uygum ise, bu husus da yazıldıktan sonra al
tını imzalar. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

İlgilinin okuma ve yazma imkânına 
sahibolmaması 

Madde 87. — ilgili okuma ve yazma imkâ
nına sahip değilse, hazır bulundurulacak iki 
tanık huzurunda maksadını notere veyan eder. 
Noter, bu beyanı yazdıktan sonra tutanak 
okunur. Ancak, işlemin tanık huzurunda ya
pılmasını emreden diğer kanunların hüküm
leri saklıdır. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tutanağa eklenecek belgelerin hükmü 

Madde 88. — ilgili, beyanında bir belgeye 
dayanır ve bu tutanağa bağlanırsa, o belgeye 
tutanağın ayrılmaz bir parçası sayılır. Şu ka
dar M, 84 ncü maddenin son fıkrası gereğince 
tutanak örneğinin ilgililere verilmesi sırasında, 
bu belgenin de örneğinin çıkartılması ilgilinin 
isteğine bağlıdır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

Madde 89. — Niteliği bakımından tapuda iş
lem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâ
letnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muha
faza kaydı ile satış, gayrimenkul satış va'di, 
vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlât edin
me ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve 
diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fa
sıl hükümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Onaylama 

Şekil 

Madde 90. — Hukuî işlemlerin altındaki im
zanın onaylanması imzayı atan şahsa aidol-
duğ'unun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde 
yapılır. 

imzası onaylanan iş kâğıdının aslı ilgi
lisine verilir ve imzalı bir örneği dairede sak
lanır. Bu örnek harca tabi değildir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Onaylama şartları 

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

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Onaylama şerhinin ihtiva edeceği hususlar 

Madde 92. — Onaylama şerhinin : 
1. işlemin yapıldığı yer ve tarihi' (rakam 

ve yazıyla) 
2. ilgilinin kimliğini ve adresini, 
3. Noter, ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hak

kında gösterilen ispat belgesini, 

4. imza huzura atılmışsa bu hususu, imza 
dışarda atılıp da huzurda ilgili, imzanın ken
disine aidolduğunu kabul etmişse bu husustaki 
beyanı, 

5. işleme katılanların imzalarını ve note
rin imza ve mührünü, 

Taşıması gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril
memiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mühür, tarih, parmak izi ve işaretin 
onaylanması 

Madde 93. — Bu bölümdeki hükümler mü
hür, tarih, parmak izi veya imza yerine geçen 
el işaretinin noter tarafından onaylanmasın
da da kıyasen uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Örnek verme 

Kimlere örnek verilebileceği 

Madde 94. — Noterler tarafından yapılan 
işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni' 
mümessil veya vekillerine' yahut da mirasçıla
rına verilir. 

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

Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümleri
ne göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya 
bu konuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten 
onaylı vekâletnameyi taşıyan vekilinden baş
kasına vasiyetname örneği verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hâkimin izni ile örnek verilmesi 

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

Birinci fıkraya göre verilecek örneklerin, 
konsolosluklarda düzenlenen evraka aidolması 
halinde izin, örneği talebeden şahsın Türki
ye'deki son ikametgâhı mahkemesince, son 
ikametgâhı tesbit edilemiyen hallerde ise An
kara Asliye hukuk Mahkemesince verilir. 

Bu izin hiçbir hare ve vergiye tabi değildir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Belirli bir kısmın örneğimi vermek 
Madde 96. — ilgili, getirdiği her çeşit kâğı

dın tamamının veya bir kısmının örneğinin 
çıkarılmasını istediği takdirde, noter aslındaki 
şekli korumak şartı ile tamamını veya isteni
len kısmı aynen yazar ve iş sahibine istediği 
kadar örnek verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

örneğin dairede saklanması 
Madde 97. — Çıkarılan örneklerden biri ilgi

liye imza ettirilerek noter dairesinde saklanır. 
İlgilisine verilecek örneklere, bir örneğin 

dairede saklandığı yazılmakla berator, gerive-
rilen ajölıııa da bu yolda ayrıca şerh verilerek 
mühürlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önetfge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarma 
Madde 98. — Örnıe|k, fotokopi veya benzeri 

usullerle de çıkarılabilir. Aslında bir bozukluk 
varsa, tasdik şerhinde açıklama yapılir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dildeki kâğıdın örneği 

Madde 99. — Örneği verilmesi istenen kâğıt 
yabancı dilde yazılmışsa, evvelâ tercüme edilir; 
sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarı
larak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yol
da şerh verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

Diğer işlemler 

Bölümün kapsamı 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Tutanak 
Madde 101. — Noter tarafından düzenlene

cek tutanak : 
1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi, 

(rakam ve yazı ile), 
2. İlgilinin kimliği ve adresi, 

"3. İlgili noter tarafından tanınmıyorsa, 
kimliği hakkında getirilen istoat belgesin;, 

4. Tutanağın konrufsu, 
5. İlgilinin, varsa tercümanı bilirkişi ve ta

nıkların imzalariyle noterin imza ve mührünü, 
kapsar. 
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Şu kadar ki, emanet tutanağında, emaneti 
alma ve verme şartları da gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanak şeklinde yapılacak işlemler 

Madde 102. — Bu kanunun 61, 62 ve 63 ncü 
maddelerinde yazılan işlemler tutanak şeklinde 
yapıhr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çevirme işlemi 

Madde 103. — Bir dıildtaı diğer dile veya bir 
yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter 
tarafından metnin altına bir şerh verilir. 

Bu şerhin, noter yemin1! tercüman kulan-
mışsıa, tercümianın kimliğini ve adresini ihtiva 
etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp 
imzalanarak mühürlenmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çevirmenin başka yerde yaptırılması 

Madde 104. — İlgilinin bulunduğu yerde no
terlikçe çevirme yaptırılmazsa, o noterlikçe 
*rıacılığı ile başka yerdeki notelikçe çevirme 
yaptırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticari protesto 
Madde 105. — Kabul eteneme .ve ödememe 

protestosu Tünk Ticaret IKanununda yazılı hü
kümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinle önerge yok
tur. Maddeyi oyillarınııza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ihtarınjame ve 'ihbarname 
Madde 106. —Her türlü hukukî işlemlere 

ait ihtarname ve ihbarname : 
1. âsteonde bulunan ve diğer tarafın ad ve 

(Sloyadllan ile açık 'adreslerini, 
2. ihtar ve ihbar konusunu, 
3. İstemde bulunanın imzasını, 
4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühü

rlünü ve tarihi (yazı ve rakam ile), 

Kapsar. 
ihtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından 

yazılıp tebliğ için notere getirilebileceği gibi, 
notere de yazdınHaJbilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Def ter onaylaması 

Madde 107. — Noterler, defter onaylaması
nı özel kanunda gtösterilen şekilde yaparlar. 

Özel kamında hüküm bulumimıyan hallerde 
defter onaylaması, defterin baş ve son sayfa
sına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve 
her sayfası numaralanıp mühürlenmek suretiy
le yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
-edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tescil 

Madde 108. — Kanunen tescili gereken iş
lemler, sicil def tenine, sıra numarası altında, iş
lemin tarih ve numarası, ilgililerin ad ve so
yadları ve İşlemin niteliği yazılmak suretiyle 
tescil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Maddeyi loylannuza sunuyorum. Kafoul 
/edenler... Eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu kısım 
Belirli noterliklerde yaptırılması gereken 

işlemler 

Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilânı 
Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yar

ığı çevresi içimde birden çök noterlik bulunma
sı veya bir belediye hudutları içinde binden çok 
asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması 
halinde, harca tabi değeri' bir milyon lira ve 
daha fazla olan noterlik işlemleri, aşağıdaki1 

maddeler hükümlerine göre bir takvim yılı 
için görevlendirilecek noterliklerde yapılır. 

Adalet Bakanlığı, yukaraki fıkrada gösteri
len yerlerde, görevlendirilecek noterlikleri, en 
geç bir evvelki takvim yılımın Kasım ayı içinde, 
Türkiye Noterler Birliğinin ve gerekli gördü
ğü diğer kuruluşların düşüncelerini almak su
retiyle tesbit eder. Bakanlığın bildirmesi üze
rine keyfiyet Türkiye Noterler Birliğince Res
mî Gazete ile Ticaret Sicili Gazetesinde ve Am-
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(kara, istanbul, tamir ile imıabaHMaıde yayımla
nan birer günlük gazetede en geç 15 Aralık ta
rihlinde ilân edilir. 

Görevlemdirleoek noterliklerin sayısı, o ye
rin nüfusu ve iş yoğumluğu ile ulaştırma duru
mu göz önümde tultıuJlarak tesibit olunur. Aynı 
mahkemenin yargı çevresi içindeki bütün no
terliklerin sonu alınmadıkça bir noterlik üst 
üstte göreviemdirilenıelz. 

Görevlendirilecek nıaterliMierin isimleri, en 
geç 31 Aralık tartilıinde aynı yargı çevresi için
deki diğer noterlik dairelerinsin giriş kıısımima 
göze çarpacak şekilde asılacak bir levhada gös
terilir. 

Eirincd fıkrada gösterilen işleri, görevlen
dirilen (noterliklerden başka bir noterlik yapa
maz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Noterlik kanun tasarısı
nın 109 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının aşa
ğıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kemal Kaya 
Kars Milletvekili 

Madde 109. — Bir asliye mahkemesinin yar
gı çevresi içinde birden çok noterlik bulunma
sı veya bir belediye hudutları içinde birden çok 
asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması 
halinde, harca tabi değeri 500 000 lira ve daha 
fazla olan noterlik işlemleri,, aşağıdaki madde
ler hükümlerine göre, bir takvim yık için gö
revlendirilecek noterliklerde yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ NE-
DİMOĞLU (Zonguldak) —. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurun Sayın Kemal Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bu madde ile, noterler arasındaki rekabeti 
önlemek için bir hüküm getirilmiştir. 1 milyon 
liralık ve daha fazla iş olan hususlarda noter
ler arasında rekabet ve hattâ birçok yolsuz hâ
diselere sebebiyet verilmekte olduğu için bu 
madde tedvin edilmiştir. Ancak, bu madde bü
yük şehirlere faydalı olacaktır, kanısındayım. 

Çünkü küçük yerlerde 1 milyon- liralık veya 
bunun üzerinde bir iş noterlere pek gelmez. 
Onun için. meselâ, Erzurum'da üç noter varsa, 
bir notere bu vazife verildiği takdirde bir kül
fet olacaktır, bir milyon üzerinde iş gelmiyecek-
tir. Bunun 500 000 liraya indirilmesi çok fay
dalı olacaktır. Meclisin buna iltifat gösterme
sini bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Vahit Boz-
atlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, 

Değerli arkadaşımızın beyanlarını dinle
dik; önergeleri de bu noktada çok önemli yeni 
bir kuruluş getirdiği için kendilerine katıl
mak isterdim ama, ben aksi görüşü, imkân bu
lup da arz etmek istiyordum, o imkânı verdi
ler. Bu bakımdan kendilerine teşekkür ede
rim. 

Şimdi rakam olarak, hakikaten bu madde 
1 milyonu getirmiş. Ama bu 1 milyon liralık 
meblâğ mukavelede dercedilen mablağın mik
tarına taallûk ediyor. Bunun notere kalan kıs
mı asıl rekabeti yaratan, asıl noterlik müesse
sesini incitici bir şey oluyor. Notere kalan kı
sım, 300 - 400 lira kadar bir şey oluyor. Bunun 
da bir kısmını, gelir vergisi mükellefi olması 
itibariyle, Gelir Vergisi olarak tekrar Hazine
ye ödediğine göre, bir noterin kanımca, bir 
milyonluk mukavelede dâhi 200 - 300 lira bir 
menfaat için bir rekabete gireceğini düşünmek 
hatalı olur. Hele bir de para değerinin zaman
la mütemadiyen değişmiş, olması, para değeri
nin düşmüş olması hesaba katılırsa, o takdirde 
bu 1 milyonun dâhi bugün az bir rakam oldu
ğu iddia edilebilir. Eğer kabilse, bu maddenin 
gelecek yıllarda da hayatiyetini devam ettire
bilmesi için, Komisyonun bu maddeyi geri ala
rak, halen birçok müesseselerde bu fiyatlarda, 
noter ücretlerinde olduğu gibi, Adalet Bakan
lığının dört yılda bir değişen piyasa şartlarına 
göre bir ücret takdir etmesi gibi, bu maddede
ki, asgari, âzami sınırları da Adalet Bakanlı
ğının tâyin etmesi hususu bu maddenin ömürlü 
olmasını sağlar. Birkaç yıl sonraki yeni piya
sa, yeni para kıymeti karşısında bu madde ade
ta bir külfet halinde karşımıza çıkar.. 
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Çok cüzi bir kazanç için, hiç de rekabet mev
zuu olmıyan bir konu için beyhude yere muka
veleleri, hiç de yapmaması gereken, her hangi 
bir noteri görevlendirmek suretiyle, diğerlerine 
hisselerini taksim etmek, göndermek, tediye 
etmek gibi, epeyce külfetli bir yol açıyor. 

Mümkünse Komisyonun, bu yolda maddeyi 
geri alıp bir tadilât getirmesi ihtiyaca daha uy
gun olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Önergeye Komisyon katılmadığını beyan 
ettiler. 

Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. , 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Noterlikler ortak cari hesabı 

Madde 110. — 109 ncu maddede yazılı no
terlik işlemlerinin yapılmasından elde edilecek 
her çeşit ücret ve noter hissesi tutarı, işlemi 
yapan görevli noterlikçe, millî bir bankada aç
tırılan (Noterlikler ortak cari hesabı) na en geç 
işlemin yapıldığı günü takibeden üç is günü 
içinde yatırılır. Görevli noterliklerin ilk mas
raflarına karşılık olarak, bütün noterlerce eşit 
miktarda ödenecek avans da, açılmasını izliyen 
15 gün içinde aynı hesaba yatırılır. Noterlikler 
ortak cari hesabı, yıl başından önce, o yerde
ki noterliklerin bağlı bulunduğu oda yönetim 
kurulunca açtırılır ve aynı kurul tarafından 
tesbit edilecek avans miktarı ile birlikte Ada
let Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine 
bildirilir. 

Görevli, noterin, bu görevin yerine getirilme
si sebebiyle yaptığı ve yapacağı bütün masraf
ları karşılamak üzere, ortak hesapta toplanan 
gelirden, gerekli miktar kendisine ödenir. Öde
necek bu miktar, ödemenin zamanı ve sekli oda 
genel kurulunun yıllık olağan tolpantısmda tes
bit olunur. Şu kadar ki, bu masraflar ödeme 
tarihinde toplanmış olan ortak gelirin yüsde on-
beşini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gelirin dağıtımı 
Madde 111. — Yukardaki madde uyarınca 

yapılacak ödemelerden sonra, ortak cari hesap
ta kalan miktardan birinci fıkrada gösterilen 
avans tutarı ayrıldıktan sonra gerisi,, her üç ay
da bir ilgili noterlere veya kanuna göre görev
lendirilmiş noter vekili varsa, vekile eşit mik
tarda ödenir. Ödemenin şekli, oda genel kuru
lunun yıllık olağan toplantısında tesbit edilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen üç aylık süre 
dolmadan evvel, her hangi bir sebeple noterlik 
meslekinden ayrılan veya başka bir noterliğe 
naklen atanan noterin hissesi, sürenin sonu bek-
lenilmeksizin kendisine veya mirasçılarına der
hal ödenil'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Onbirinci Kısım 
Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve resimle

rin tahsil §ekli 

Birinci Bölüm 
Noterlerin alacakları ücretler 

Ücret tarifesi 
Madde 112. — Noterlerin yaptıkları işlem

lere ait hare üzeriden hesaplanarak ücretleri 
ile vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesin
den alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile 
veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşı
laştırma, tescil, emanetlerin saklanması ê ka
nunlarında hare, vergi ve resimlerden bağışık 
olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasın
dan ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair 
işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle 
imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneğinin mik
tarı, Türkiye Noterler Birliği mütalâası alın
dıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından dü
zenlenecek bir tarife ile tesbit olunur. 

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

Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı üc
reti alınmas. 

Tarifede gerekli görülecek değişiklikler dört 
yılda bir yapılır. Yeni tarife yürürlüğe girince
ye kadar eski tarife uygulanır, 
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BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayfa hesabı 
Madde 113. — Ücretlerin alınmasında say

fa hesabı Harçlar Kanunundaki esaslara göre 
yapılır. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Giderin avans olarak alınması 

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

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 115. — Kesim giderin dökümü, işleme 
ait kâğıtların dairede kalan asıl ve örnekleri 
ile ilgisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha, 
dairede kalmışsa verilen örneklerden birine ya
zılır ve Maliye Bakanlığınca bastırılacak seri 
numaralı özel makbuzlardan üç nüsha düzenle
nir. Gider dökümü asıl ve örnekler için ayrı ay
rı gösterilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen 
ilgilisine verilir; ikinci nüshası dairede saklanır; 
üçüncü nüshası ise hare, vergi ve resimlerin 
ilgili daireye yatırılmasında verilmek üzere no
terlik dairesinde alıkonulur. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

ya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunma
dığı takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer ara
sında eşidolarak paylaştırılır. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Fazla alman ücretler 
Madde 117. — Noterler tarafından fazla ücret 

alındığı, harçlara ait zamanaşımı süresi için 
de anlaşılırsa; beher şahıstan fazla alınan on 
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lirayı aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından 
ilgilisine iade ettirilir ve bakanlık, ödeme için 
notere yapılacak tebligattan birliğe bilgi ve
rir. Masrafı noter tarafından verilmek sure
tiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay için
de parasını almaz veya fazla alınmış olan üc
retten beher şahsa düşen kısmı on lira veya 
daha az olursa, Türkiye Noterler Birliğine gön
derilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu 
husustaki kararını icra ve iflâs Kanununun 
ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyarın
ca yerine getirir. 

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

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Hare, vergi ve resimlerin tahsil şekli 

Makbuz karşılığında tahsil ve noter hissesi 

Madde 11 . — Noterliklerde yapılan işlem
ler ve düzenlenen kâğıtlar dolayısiyle özel ka
nunları uyarınca ödenmesi gereken vergi, hare 
ve resimler makbuz karşılığında tahsil olunur. 

Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, 
resim ve hare tutarları üzerinden yüzde üç ora
nında noter hissesi alırlar. 

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

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
Hare vergi ve resim bedellerinin yatırılması 

Madde 110. — Noterler,, 118 nci madde uya
rınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşa
ğıda yazılı üreler içinde ilgili vergi dairesine ve 
belediyeye bir beyanname ile bildirmek ve ay
nı süre içinde yatırmakla yükümlüdürler. 

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

Vergi, resim ve harçlar için ayrı ikişer nüs
ha olarak düzenlenecek bu beyannamelerde, 
aidolduğu dönemlere ilişkin bütün işlemlerin 
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müfredatı ile yevmiye numaralarının gösteril
mesi ve 118 nci maddeye yöre düzenlenen mak
buzların birer örneğinin bu beyannamelere ek
lenmesi zorunludur. 

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

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

Noterlerin ilgili dairelere vereceği iki nüsha 
beyannameden bir nüshası ve eki makbuz nüs
haları o dairede kalır. Diğer nüshaya (Kapsa
dığı para vezneye yatırılmıştır) veya (Kapsa
dığı paranın posta veya banka havalesi ile gön
derildiğine dair makbuz ibraz edilmiştir) şerh
leri verilerek, resmî mühür ve imza ile onaylan
dıktan sonra, notere geriverilir. Noter bu nüs
hayı 71 nci madde uyarınca vereceği aylık cet
vel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine gön
dedir. Yatırdığı para için ilgili daireden alacağı 
makbuz noterlikte saklanır. 

Beyannamenin şekli ve düzenleme tarzı ile 
bu maddenin, uygulama şekli, Adalet ve Maliye 
bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Zamlı yatırma 

Madde 120. — Noterler 119 ncu maddede 
gösterilen süre içinde hare,, vergi ve resim be
dellerini ilgili daireye yatırmadıkları veya bu 
süre içinde posta veya banka aracılığı ile ilgili 
daireye havale etmedikleri takdirde, yatırma 
için tanınan son günü izliyen ilk 30 gün içinde
ki yatırmalarda % 10, mütaakıp her 30 gün ise 
ayrıca % 2 gecikme zammı öderler. Bu zam 
Türkiye Noterler Birliğinin göstereceği millî 
bir bankadaki hesaba ödenerek alınacak 2 nüs
ha makbuzdan biri ilgili daireye ibraz edilmek 
suretiyle gecikmiş hare, vergi ve resim bedel
leri yatırılır. Noterin, bu makbuzu ibraz edeme
mesi halinde, tahsilatı yapan memur keyfiyeti 
Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 
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Hare, vergi resmin ilgili daireye geç yatırıl
ması veya hiç yatırılmaması hallerine ilişkin 
diğer kanunlar hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..-
Madde kabul edilmiştir. 

Onikinci Kısım 
Noterlerin sorumlulukları 

Birinci Bölüm^ 
Genel hükümler 

Gözetim ve denetim yetkisi 
Madde 121. — Noterlikler, Adalet Bakanlığı

nın ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve 
denetimi altındadır. 

IBAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum/ .Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Noterliklerin teftişi 
Madde 122. — Noterliklerin, Cumhuriyet 

savcılarının devamlı denetimi altında olup, 
yılda en az bir defa teftiş olunurlar. Münferit 
sulh mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mah
kemenin bağlı bulunduğu asliye mahkemesi
nin Cumhuriyet Savcılığının teftişine tabidir
ler. 

Noterlikler adalet müfettişleri tarafından 
da teftiş edilirler. Adalet müfettişi, düzenliye-
ceği hal kâğıdında, noterin meslekte yeterli 
'olup olmadığı, yeterlilik derecesi, yukarı sınıf
taki bir noterliğe atanma yeteneği bulunup bu
lunmadığı ve yönetmelikte gıösterilecek diğer 
hususlardaki kanısını gerekçeli olarak belirtir. 
Noterin yukarı sımifa atanmaya yeterli bulun-

I duğu kamışına varılabilmesi için, adalet müfet
tişleri tarafından yapılmış olan evvelki teftiş
lerden en az son ikisinde meslekte yeterli ol
duğunun belirtilmiş bulunması zorunludur. 

Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları 
lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerin
deki evrak, defter ve ciltbendleri daire içinde 
muhafaza altına alabilirler. 

IBAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,, 
Madde kabul edilmiştir. 

İşten el çektirme 
Madde 123. — Suç teşkil eden fiillerden 

dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuri-
I yet savcısı, sorgu hâkimi veya ceza mahkemesi 
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tarafımdan soruşturma veya kovuşturma yapı
lan noterler, soruşturmanın selâmeti bakımın
dan Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görül
düğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma 
kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya 
kadar işten el çektirilirler. 

'Şu kadar ki), meslekten çıkarma cezasını 
gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkın
da ceza mahkemesince kavuşturma yapılmakta 
İlse işten el çektirilmesi zorunludur. Kovuşturma 
iSonunlda noterin böyle bir suçunun salbit olması 
halinde, işten el çektirme durumu hükümlülük 
sebebiyle verilen meslekten çıkarma cezasının 
kesinleşmesine kadar devam eder. 

Birinci fıkra gereğince soruşturma veya ko
vuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş olup, 
kovuşturma Sonunda 2 nci fıkrada gösterilen 
Ibir suçtan hüküm giyen noter, hükmün kesin
leşmesi beMenilmeksizin işten el çektirilir. 
İkinci fıkranın ikinci cümlesi hükmü bu hal
de de uygulanır. 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge ve
rilmiştir; görüşme açıyoruim. 

•Konuşmak istiyen sayın üye? 
İKEMAL KAYA (Kars) — önergemi izah 

için söz istiyorum. 
BAŞKAM — Başka sayın üye? Yok. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Noterlik kanun tasarısı
nın 123 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının aşağı
da gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kemal Kaya 
IKarls [Milletvekili 

ÖVEadde 128. — Suç teşkil eden fiillerden dola
yı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet Sav
cısı, soruşturma veya kovuşturma yapılan no
terler hakkında, sorgu hâkimi veya ceza mah
kemesine dâva açıldıktan sonra Adalet Bakan
lığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde sor
gu hâkimi veya ceza mahkemesi tarafından ke
sin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya ka
dar işten el çe'ktdriltefbilir. 

rilmesini rica ediyoruz. Bizim de madde üze
rimde küçük bir tadil teklifimiz olacak. 

(BAŞKAN — önergıe ile beraber maddeyi, 
Komisyon geri istemektedir. Bu istemi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir ve madde, önerge ile birlikte 
Komisyona havale edilmiştir, 

(Soruşturma şekli 

Madde 124. — Adalet Bakanlığı, bir noter 
hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren 
hallerde, soruşturmayı adalet müfettişlerine ve
ya 'Cumhuriyet cavcılarına yaptırır. 

Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılık
larına herhangi bir şikâyet yapılır veya <bu mer
ciler, noterin yolsuz bir işleminden (haberdar 
olurlarsa, derlraA gerelkli soruşturmayı yaparak 
düzenliyecekieri evrakı Bakanlığa gönderirler. 

11212 nci maddenin 8 ncü fıkrası soruşturma 
halinde ide uygulanır. 

Adalet Bakanlığı, yulkarki fıkralar gereğin
ce düzenlenen soruşturma evrakının suç nite
liğinde olmayıp disiplin kovuşturmasını gerek
tiren eylemlerle ilgili Hasımlarının bir örneğini, 
TürMye Noterler [Birliği Disiplin Kuruluna in
tikal ettirir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İMadde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Noterlere uygulanacak disiplin cezaları 

Genel olarak 

iMadde 125. — Meslekin vakar ve onuruna 
aykırı eylem ve hareketlerde ıbulunanlarla, gö
revlerini aypmıyan veya kusurlu olarak yapan 
yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı 
hareketlerde bulunan noterler hakkında, noter
lik {hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı 
ile durumun niteliğine ve ağırlıik derecesine gö
re aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalan 
verilir. 

İBAŞK.A.N — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Disipüin cezaları 
Madde 128. — Noterler hakkında verilecek 

disiplin cezalan şunlardır ; 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 

NEMMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, biz 
!bu m'addeîiiu önerge ile berafcer Komisyona ve-
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A) Uyarma : Notere, görevinde daha dik
katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir. 

B) İKmama : Notere, görevinde veya davra
nışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 

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

öD) Geçici olarak işten çıkarma : Noteri, 
sıfatı saklı kalmak şartiyle bir aydan altı aya 
kadar görevinden uzaklaştırmaktır. 

E) [Meslekten çıkarma : Bir daha atanma
mak üzere noterlikten çıkarmaktır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İMadde kabul edilmiştir. 

Eski cezaların etkisi 

Madde 127. — Notere, 157 nci maddeye göre 
iiki defa büküm giymesi halinde ve kanunun 
emrettiği diğer hallerde «Meslekten çıkarma ce
zası» verilmesi zorunludur. 

Bir noter, bir disiplin cezası aldıktan sonra 
5 yıl içinde, kendisine aynı disiplin cezasının 
verilmesini gerektiren bir eylem ve harekette 
bulunursa, 126 nci maddedeki sıraya göre daha 
ağır olan ceza verilir. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul' edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Savunma hakkı 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Noter olmadan önceki eylem ve hareketler 
ve noterliklerden ayrılanların durumu 

Madde 129. — Bir kimsenin noterliğe atan
masından önceki eylem ve hareketleri meslek

ten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, di
siplin kovuşturmasına konu olamaz. 

Noterin noterlikten ayrılması, noterliği sı
rasındaki eylemlerinden dolayı disiplin kovuş
turması yapılmasına engel olamaz. 

BAŞKAN — önerge yok. (Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin 
Kurulu tarafından yapılır. 

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

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

BAŞKAN — önerige yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. KaJbıü edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Karar üzerine yapılacak işlem 
(Madde İSİ. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu, şikâyet veya ihbar konusunun 
kovuşturmaya değer olmadığına karar verirse, 
bu kararı şikâyet olunan noterin çalıştığı yer
deki Cumhuriyet savcısına ve varsa şikâyetçiye 
tebliğ eder. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kovuşturma usulü 
Madde 132. — Kovuşturma açılması kararın

dan sonra Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku
rulu, bir üyesini işi incelemek üzere görevlen
dirir. 

Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kim
selerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikâ
yet olunanın savunmasını da aldıktan sonra 
dosyayı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu 
raporun en geç üç ay içinde kurula verilmesi 
şarttır. Ancak işin gerektirdiğine kanaat geti
rildiği takdirde, bu süre kurulca iki ay daha 
uzatılabilir. 
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Kurul, raporun tevdiinden itibaren en geç 
iki ay içinde işi sonuçlandırmak zorundadır. 

BAŞKAN — önerge yok. (Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Duruşma yapılabilmesi 

Madde 133. — Kovuşturma yapan üyenin, in
celemesini tamamlayıp, raporunun Türkiye 
Noterler Birliği Disiplin Kuruluna vermesinden 
sonra, noter talebetmiş ise, kurul, incelemenin 
durulmalı olarak yapılmasına karar verir. Du
ruşma gizli olarak yapılır. 

Davetiye tebliğine rağmen noter duruşmaya 
gelmez veya bir vekil göndermıezse, duruşma gı
yapta devam eder. Şu kadar ki, gelinmediği tak
dirde duruşmanın gıyapta yapılacağının dave
tiyeye yazılması zorunludur. 

Duruşmaya, ilk incelemeyi yapan üyenin ra
porunu okuması ile başlanır. 

BAŞKAN — önerige yok. (Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Delillerin gösterilmesi, takdir ve karar 
çoğunluğu 

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

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile verilir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kaîbul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 

Madde' 135. — Tanık veya -bilirkişilerin du
ruşmaya çağrılmasına veya üyelerden biri tara
fından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin 
okunması ile yetinilmesine Türkiye Noterler 
Birliği Dkiplin Kurulu karar verir. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. 
Madde kabul edilmiştir. 

Duruşma tutanağı 
Madde 138. — Duruşma tutanağı, başkanın 

görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Du
ruşmadan önce veya duruşma ıdışında dinlenilen 
kimselere ait tutanakların duruşmada okunma
sı zorunludur. 

BAŞKAN — önerige yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

mat, dinlenilmesi istenilen kimsenin bulunduğu 
yere en yakın noter odası başkanı veya bunun 
görevlendireceği bir noter tarafından yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — önenge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde katoul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişilerin çağrılması 

Madde 138. — Tanıklar ve bilirkişiler Tefb-
ligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 

Usulüne göre çağırılıpta gelmiyen veya ka
nuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut bilirki
şilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin, 
giderlerden başka 20 liradan 200 liraya kadar 
kadar hafif para cezasına çarptırılması, bu kim
senin ikamet ettiği yer sulh ceza mahkemesin
den istenebilir. Ayrıca istek üzerine, tanıkların 
zorla getirilmesine Ankara ISulh Ceza Mahke
mesi karar verir. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan 
ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağırı
lan tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden 
çağırılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalan
dırılır. 

Sullh hâkimi, gerek hafif para cezasına, ge
rekse zorla getirmeye Disiplin Kurulunun tuta
nak örneği üzerinden karar verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulun
ca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye 
de, çağınya rağmen gelmiyen tanığın zorla ge
tirilmesi hususunda sulh ceza hâkiminden ka
rar istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
Başkan ve üyelerinin reddi ve istinkâfı 

Madde 139. — Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu başkan ve üyeleri, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle red
dedilebilir ve istinkâf edebilirler. 

Ret istemi, reddi istenen üyeden başkaları
nın katılması ile incelenir. 

IBet ve istinkâf sebebiyle kurulun toplana
maması halinde 130 ncu maddenin 2 nci fıkrası 
uyarımca işlem yapılır. 

BAŞKAN —önerge yok. (Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Karar ve itiraz 
Madde 140. — Duruşmalı veya duruşmasız 

olarak yapılan inceleme sonunda Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kurulu tarafından veri
len kararın birer örneği ilgililere ve noterin 
bulunduğu yer Cumhuriyet Savcısına tebliğ 
olunur. 

İlgililer veya Cumhuriyet Savcısı tebliğden 
itibaren 15 gün içinde, doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet 
Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu kara
ra itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Miüdde kabul edilmiştir. 

İtirazı inceleme mıercii ve kararların onayı 
Madde 141. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın 
tamamını Adalet Bakanlığına yollar; Kurul ka
rarma itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Ba
kanlığa gönderilir. 

Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesin-
leşir. 

Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği 
kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliği
ne tel>liğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noter
ler Birliğine gönderir. 

Bakanlık kararlarına karşı ilgili veya Tür
kiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

Kurul, Bakanlığın bozma kararına uymak zo
rundadır. Bozma üzerine verilecek karardan 
sonra da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri 
uygulanır. Kurulun Bakanlığın 'bozması üzerine 
eski kararında ısrar niteliğinde bir karar ver
mesi halinde, Bakanlık gerekli disiplin karannı 
re'sen verir. Bu karar kesindir. Şu kadar ki, 

dördüncü fıkrada gösterilen karara karşı Da
nıştaya başvurabilirler. 164 ncü madde hükmü 
saklıdır. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde disiplin 
dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getir
terek inceliyebilir. 

BAıŞK AN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Ceza soruşturma ve kovuşturmalarının 
disiplin cezalarına etkisi 

Madde 142. — Noterin bir ceza kovuşturma
sı sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş 
olması, hakkında disiplin cezası uygulanmasına 
engel teşkil etmez. 

Ancak, disiplin işlem ve kararına konu teş
kil eden fiilinden dolayı ceza soruşturması açıl
mış bulunan noter hakkındaki disiplin kovuş
turması, söz konusu soruşturma kesin bir karar 
veya hükümle sonuçlanıncaya kadar bekle
tilir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenl'er... 
Madde kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 
Madde 143. — Disiplin cezalarına dair ka

rarlar kesinleşmedikçe uygulanmaz. 
BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi giderleri 
Madde 144. — Türkiye Noterler Birliği Di

siplin Kurulu tarafından çağırılan her tanık ve 
bilirkişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği ça
lışmaya karşılık uygun bir ücret verilebilir. 
Çağrıya uymak için seyahat etmek zorunlulu
ğunda kalanlara yol masrafı ve yevmiye öde
nir. 

Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan 
alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Tür
kiye Noterler Birliği uhdesinde kalır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
'Madde kabul edilmiştir, 

Disiplin cezalarının yerine getirilmesi, 
para cezası ve sair giderlerin ödenme şekli 
Madde 145. — Para cezaları dışındaki disip

lin cezaları Adalet Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. 
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Para cezasına veya giderlerin ödenmesine 
dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
kararlan, tcra ve iflâs Kanununun ilâmların 
icrası hakkındaki hükümleri uyannca Türkiye 
Noterler Birliği tarafından yerine getirilir. Bun
lar Türkiye Noterler Birliğine gelir yazılır, 

icra takibi, genel hükümler uyannca Birlik 
Başkanının vekâlet vereceği .bir avukat tarafın
dan yürütülür. 

BAŞKAN — önerge yok. (Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etaıiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Noter stajiyerlerine uygulianacak disiplin 

cezalan 

Disiplin cezalan 

Madde 146. — Noter staj iyerleri hakkında 
verilecek disiplin cezalan şunlardır : 

A) Uyarma : Stajiyere, görevinde daha 
dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildir
mektir. 

B) Kınama : İStajiyere, görevinde veya 
davranışımda kusurlu sayıldığını yazı ile bildir
mektir. 

€) (Ücretten kesme : Stajiyerin aylık net 
ücretinin yansını geçmiyen bir kısmınım ke
silmesidir. 

D) IStajiyerlikten çıkarma : Stajiyerin, bir 
daha staje alınmamak ve noterlik meslekine 
atanmamak üzere stajiyerlikten çıkartılımasıdır. 

127 nci madde hükmü noter staj iyerleri hak
kında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylannı-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Disiplin cezasını verecek kurul ve itiraz 
Madde 147. — Noter stajiyerleri hakkındaki 

disiplin cezalan da Türkiye Noterler Birliği Di
siplin Kurulu tarafından verilir. 

Noterlerin disiplin işlem ve kararlan ile il
gili hükümler stajiyerler hakkında da aynen 
uygulanır. Şu kadar ki, noterlerin meslekten çı
karma cezasını, bu bölümde stajiyerlikten çıkar
ma cezası karşılar. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylannı-
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Noter kâtipleri ve kâtip adaylarına uygulanacak 

disiplin cezalan 

Disiplin cezalan 
Madde 148. — Noter kâtipleri ve kâtip aday-

lan hakkında verilecek disiplin cezalan şunlar
dır : 

A)1 Uyarma : Kâtip veya adaya daha dik
katli davranması gerektiğini yazı ile bildirmek
tir. 

B) Kınama : Kâtip veya adaya, görevinde 
veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile 
hildirmektir. 

C) Ücretten kesme : Kâtibin veya adayın, 
aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kıs
mının kesilmesidir. 

D) Meslekten çıkarma : Kâtibin veya ada
yın, bir daha noter kâtibi veya kâtip adayı atan
mamak üzere meslekten çıkartılmağıdır. 

127 nci madde hükmü noter katipleri ve 
adaylan hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kaibul edilmiştir. 

Disiplin cezasını verme yetkisi 
Madde 149. — Noter kâtiplerine veya aday-

lanna disiplin cezalan, yanında çalıştığı noter 
tarafından verilir. 

Noter, karardan evvel kâtip veya adayın sa
vunmasını almak zorundadır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oylarımı
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kaibul edilmiştir. 

ıSAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — «ayın 
Başkan, Noterlik Kanunu görüşülürken Meclis
te sadece 25 kişi var. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, böyle bir 
itiraz yersiz.. 

SÂMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) Yersiz olabi
lir, zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Böyle bir iddia da olamaz, za
bıtlara da geçmez. Neye geçsin yani? 

İtiraz 
' Madde 150. — Noter, her hangi bir kâitibi 

veya kâtip adayı hakkında verdiği karan, il
giliye ve Cumhuriyet (Savcısına tebliğ eder. 

Bu karara karşı7 ilgili kâtip veya aday vev 

Cumhuriyet Savcısı 16 gün içinde Türkiye No-
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terler Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilir
ler. İtiraz yapılmasa dahi, noter, itiraz süresi 
sonunda karara ait dosyayı incelenmek üzere 
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna yol
lar. Kurulun vereceği kararlar kesindir. 

ilgililerin bu karar hakkında Danıştaya baş
vurma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — önerge yoik. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

Noterler, geçici yetkili noter yardımciları, noter 
vekilleri ile 'kâtiplerin ve kâtip adaylarının 
işliyeoakleıri ve bunlara karşı işlenecek suçlar 

Görevle ilgili suçlar 

Madde 151. — Noterler, geçici yetkili noter 
yardımcıları, noter viskileri ile noter kâtipleri 
ve (kâtip adayları noterlikteki görevleri; Türki
ye Noterler Birliği organlarında görav aüıan no
terler ise ayrıca bu görevleri sırasında veya gö-
revDeri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, 
eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanu
nunun Devlet memurilurına ait hükümleri uya
rınca cezalandırılırlar. 

Türkiye Noterller Birliği Saymanlığına noter 
olmıyan bir kişinin Geçilmesi halinde, yuîsanM 
fılkra hükmü bu kimse hakkında ;da uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVKÎ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan; 
Bu maddeyi Komisyon olarak, küçük bir reviz
yona tabi tutmak için geri almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun bu istemini oyla
rınıza sunuyorum. Maddenin Komisyona geni ve
rilmesini kabul edenler... Etmûyenlsr... Kabul 
edilmiişitir. 

Maidde Komisyona iade edümiştir. 

Görevlilere karşı işlenen suçlar 

Madde 152. — Yukarıki maddede gösterilen 
kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri ye
rine getirmeleri sırasında veya görevleri sebe
biyle işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanu
nunun Devlet memurları aleyhine işlenmiş suç
lara ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzeriinde <önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlıer... Madlde kabul edilmiştir. 

Kovuşturma izni 
I/İadde 153. — Noterlerin, görevden doğ\m 

veya g'cırev sırasında işledikleri suçlarından do
layı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bıalkanh-
ğmm iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde lönerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etıniyenler... Madlde kalbul edilmiştir. 

Kovuşturma usulü 
Madde 154. — Adalet müfettişleri veya ma

hallî Cumhuriyet İSavcısı tarafından düzenlenen 
dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü
dürlüğünle tevdi olunur. İnceleme sonunda ko
vuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde 
dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkeme
sine en yakım bulunan Ağır Ceza Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

'Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddiana
mesini ıdüzenliyerek dosyayı son 'sokturmanın 
açılmasına veya açılmasına yer olmadığına ka
rar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine ve
rir. 

Iddıianamlenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkın
da kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu 
telbliğ üzerine noter, kanunda yazılı süre içinde 
bâzı delillerin toplanmasını ister veya kabule 
değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Ge
rekirse soruşturma Başkan tarafından derinleş-
tirdlir. 

HaMıannda son soruşıturmanım açılmasına 
karar verilen noterlerin duruşmaları, suçun iş
lendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzeründe (önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmıiyenier... Madde Ikalbul edilmiştir. 

İtiraz hakkı 
Madde 155. — 154 ncü maddede yazılı mah

kemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair kararlarına •karşı Cumhuriyet Savcısı veya 
sanıik tarafından genel hükümler uyarınca itiraz 
oÜMnalbilir. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mah-
Ikemesi haricolmak üzere, itiraz edilen kararı 
veren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mahke
mesinde incelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edıenler... 
Etmiyenler... Madde ikalbul ediümıiştir. 
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Ağır cezayı gerektireni suçüstü hali 
Madde 156. — Ağır cezayı gerektiren suçüs

tü ıhıallinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü-
fkümlıere göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde (önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yasaklara aykırı harekette bulunmak 
Madde 157. — 50 nci maddemin 3 ncü fık

rası hükümlerine aykırı hareket ©den noterlerle 
ilik def asında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü ha
llinde verilecek ceza 3 000 liradan aşağı olamaz. 

Noterdin yukarda yazılı eylemimde aracılık 
yapan kimseye de 500 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezası verfür. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulamasında 
memur sayılan öbür kimse veya noter kâtiibi ya
hut kâtip adayı ise, 1 udi fıkra uyarınca ceza
landırılır. 

Noterler amasında rekabete sebebolacak ey
lem ve harekette (bulunan, noterlik işlemlerini 
şjaihsılna veya mensubolduğu resmî kuruluşa men
faat sağlıyan bir noterde yaptıran kişiler ve 
özellikle bu kanunun 166 mcı maddesinin 12 nu-
mamaTı bendi uyarımca düzenlemem protokole ta
raf teıskil eden resmî ve özel kuruluşlar memur 
vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara ay
kırı eylem ve harekette bulunanlarla bu suça 
iştirak ledem noterler, eylem ve hareketleri da
ha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, bu madde
nin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzeıfede önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmıilyenler... Madide kalbul edilmiştir. 

Noterlerin işlemlerimde talhrifat yapmaları 
Madde 158. — Eski tarihle evrak düsenliyen, 

yevmiye defterimde numara ayıran, hare, dam
ga, kontralto veya sair vergiler ödemelerine esas 
olarak düzenlediği beyannamelerde yahut bun
lara eklemen makbuzlarda tahrifat yapan noter 
görevlileri ile kâtiplerime ve kâtip adaylarıma 
Türk Ceza Kanununca daha ağır 'bir ceza tâyin 
edilmediği takdirde üç yildam ibeş yıla kadar ha
pis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerânde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edlenler... 
Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

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

fıkrasına aykırı hareket eden, noterler, birinci 
defaisımda 126 ncı maddenin (D) bendi gere
ğince işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına ko
nu olan işlemden elde ettikleri ücret ve noter 
hissesi alınarak bankadaki noterlikler ortak cari 
hesabıma yatırılır. 

II a) 110 ncu madde gereğince noterlik
ler ortak cari hesabının aç'iirılması, yatırılması 
gereken avans miktarının tesbit edilmclsd, hesap 
numarası ve avans tutarının Adalet Bıakanlığına 
bildirilmesine ilişkin görevlerinde kusurları gö
rülen noter odası yönetim jkurulu üyeleri hak
kında fiillerinin derecesine göre Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

b) Noter odası tarafından tesbit edilen 
avansı ve görevi noterin ortak işlemlere ait 
gelir tutarını, süresi içinde noterlikler ortak 
cari hesabıma yatırmıyan noter, (I) fıkrası ge-
cezalandırılırlar. 

III - Oda genel kurulunca masrafların görev
li notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noter'Iere 
bölünmeik veya gereken yerlere ödenmek üzere 
bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görev
lerin yapılması hususumda görevlendirilen no
terler, bu görevlerde ilgili kusurlu eylemleri 
diğer kanunliarca daha ağır bir cezayı gerek
tirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 
İradan 2 000 liraya [kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
'Gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu 

Madde 160. — Noterlk dairesinde çalışan 
kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden 
dolayı işledikleri suçjiara iştiraki bulunmıyan 
hallerde noter, bu kimseler üzerindeki gözetim 
ve denetim görevini yerine getirmediği sabit ol
duğu takdirde, Tür|k Ceza Kanununun 230 ncu 
maddesi hükmüne göre sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kalbul edilmiştir. 

Ayrık hükümler 
Madde |61. — 153 - 155 nci maddeler hü

kümleri noterlerden gayri görevliler hakkında 
uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
leA'... Etmiyenler.... KaJbul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Noterlerin hukukî soramlulukiarı 

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 mik
tar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik 
yapılmalına sebebolan stajiyer veya noterlik 
personeline rücu edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Oriüçüncü Kısım 

Türkiye Noterler Birliği 

Genel olarak 

Madde 163. — Noterlik meslekinin amaçla
rına uygun bir şekilde görüimesıinii, meslekin ge
lişmesini ve mesleikd'aşlar iamsında birlik ve 
yardımlaşmayı sağamiak üzere, kamu kurumu 
niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip, Türkiye No
terler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'
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 islerle ilgili 
olan yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer za
ruri giderler Birlik bütçesinden ödenir. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, baş
kan yardımcılığı genel sekreterliği ve sayman
lığı görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kuru
lunun Başkanlık [Divanında görev almamış üye
leri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerine ka
tıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden 
seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer 
zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bun
ların miktarı kongrece beli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul leden-
loi'... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Adalet BaJkanlığTnın gözetim ve denetimi ve 
organların feshi 

Madde 164. — Adalet Bafkamlığı, Türkiye 
Noterler Birliği ile birliğin mahallî organları 
olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hak
kına sahiptir. Bu sebeple birlik ve odaların 
hesap ve işlemlerimi Adalet müfettişleri veya 
Cumhuriyet savcılarına demeitMelbilir. 

Adalet Bakanlığının bu kanan gereğince 
Türkiye Noterler Birliği organlarının karar ve 
işlemleri hakkındaki tasarruflarına Birliğin gö
revli origanları tarafundan uyulması zorunlu
dur. Bakanlık kararı aleyhine süresi içinde 
Danıştaya başvurulmamış olmasına rağmen bu 
kararın birliğin görevli organınca, kanuni bir 
sebep bulunmaksızın yenime getirilmemesi veya 
esM kararda direnme niteliğimde yemi bir karar 
verilmesi halinde, Bakanlık, o Birlik organımın 
feshime karar verilmesi içim keyfiyeti Danıştaya 
bildirir. Danıştay, bildirme tarihimden itiba
ren en geç üç ay içimde karar verir. Feshi is-
/tenen organ üyelerimin cezai sorumlulukları 
saklıdır. 

Danıştayın fesih kararı vermesi halimde, 
.feshedilen organım yerine em geç bir ay içimde 
yenisi seçilir, Yeni seçilen üyeler eskilerim 
süresini tamamlarlar. 

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

Fesih hükümleri birlik kongresi hakkımda 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi (oylarınıza sunıuyorumı. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde (kabul edilmiştir. 

tîyelik 

Madde 165. — Noterler, Türkiye Noterler 
Birliğinin tabiî üyeleridir. Yaş tahdidine tabu 
tutulan noterler birliğin fahri üyesi olurlar. 

Birlik Yönetim Kurulu, meslek© yararlı ol
muş Mşilerin fahri üyeliğe kabulüne karar ve
rebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde (kabul edilmiştir. 

Türkiye Noterler Birliğinin görevleri 

Madde 166. — Türkiye Noterler Birliklinin 
görevleri şunlardır : 

1. Meslekdaşlar arasında birlik ve yardım
laşmayı sağlamak, 

2. Meslekin gelişmesi iğim kdltap ve dergi 
yayınlamak, (konferanslar düzenlemek, mtillet-
lerarası toplantılara katıflımak ve sair gerek! 
çalışmalarda bulunmak, 

3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurs
lar açmak, 

4. Noterliği ilgilendiren konularda görü
şünü yetkili mercilere kendiliğinden veya is
tek üzerine blMiranek, 

5. Uyulması zorunlu meslek kurallarını 
tesbit ve tavsiye etmek, 

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

7. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocukları
nım tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve-
sair sosyal hizmletHeırden faydalanmaları konu
sunda tedbirler almak, 

8. Her aıdlî yılın açılmasından evvel ken
di çalışmaları ve meslekî ihtiyaçları hakkında 
Adalet Bakanlığına rapor vermek, 

9. Noterliklere ait evrakın korumaması ve 
saklanması için ortak tedJbirler almak, 

10. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile 
paralarını Birlik amaçlarına uygun şekilde yö
neltmek: ve işletmek, 

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

12. Noterlik İşlemlerinin bu kanuna uygun 
şekilde yapıüımasımı »ağlamak ve özellikle no
terler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgi
li resımî ve özel kuruluşlarla temas etmek, ge
rekirse varılan sonuçları tarafların uymakla 
yükümlü olduğu Ibir protokole bağlamak (ııl-
gili ıresimî ve özel kuruluşlar, Türkiye Noıter-
ler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve 
protokol düzenlemekten kaçınamazlar.) 

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

14. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
önerge vardır, bu sebeple madde müzakereye 
tabidir, 

Sayın Asutay söz istemiştir, buyurunuz 
Sayın Asultay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu madde üzerinde bir endişemiz var. O 
noktayı arz etmek üzere huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Türkiye Noterler BMiğinin görevleri baş
lıklı 166 nci maddenin 11 nci bendinde aynen 
«Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapı
lacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği 
hazırlamak...» der. 

Kanunun gerek 47 nci maddesi ve gerekse 
48 nci maddesi de bu endişelerimizi artırır du
rumdadır. Çünkü, kanunun 47 nci maddesinde; 
noterde çalışan hizmetlilerin İş Kanununa tabi 
olması, toplu iş sözleşmeleri yapması ve dolayı-
siyle sendikaya âza olması lâzımgelirken; iş 
Kanununun dışında, 47 nci madde yıllık kin
lerini tesbit ediyor, iş Kanununa tâbi olan bir 
müessesede çalışan hizmetlilerin hususi kanun
la yıllık izinlerinin tesbit edilmesi yeterli de
ğil ve diğer kanunlarla çelişir. 

48 nci madde ise; «Kâtip ve hizmetliler ile 
noter arasındaki hizmet akdinden doğan mü
nasebetler, bu kanunda aksine hüküm olmadık
ça iş mevzuatına tâbidir» diye getirdiği bir hü
küm var. 

Sayın mületvekiiUeri; 
11 nci madde de noterlerle kâtip ve hizmet

liler arasında yapılacak sözleşmelerin tesbitini 
öngörüyor. Peki sendikalarla aralarında yapı
lacak toplu sözleşmeler ne olacak? 

Malumlarınızdır ki, iş Kanununda üç tür
lü akit vardır; 

1. — Ferdî akitler 
2. — Takım mukaveleleri 
3. — Toplu iş sözleşmeleriyle yapılan akit

ler vardır. 
Şimdi Türkiye Noterler Birliği görevleri 

içinde bulunan sözleşmeler için tek tip bir ör
nek hazırlarsa, noterde iş almaya gelecek bir 
arkadaş evvelâ şöyle bir suale muhatap olacak
tır; «Bizim Türkiye Noterler Birliği, Noterlik 
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Kanunu hiikiimlerkLe göre tek tip bir sözleşme 
örneği yapmıştır. Biz buna uyma zoru içinde
yiz. iş Kanununda gerek takım mukavelesi, 
gerek ferdi mukavele, gerekse Borçlar Kanu
nunun 316, 317 ve müteakip maddelerinde fer
di akıd yapmaya da müsait bir hüküm bulun
muş olmasına göre, siz bu mukavelenin altına 
imza koyarsanız, aramızdaki bu sözleşmeyi ya
parsanız ancak size iş verebilirim.» diyecek
tir. Dolayısıyle, hâlâ noterlerde çalışmış olan 
müstahdemleri, kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, İş Kanunu içindeki takım mukavelesi 
hükümlerini dikkate almak suretiyle kendileri
ni sendika yolu ile yapacakları toplu iş sözleş
mesinden evvel bir mukaveleye bağlıyacak ve 
böylece kanunla doğacak haklarını elerinden 
alacaktır. 

Kanunun, biraz evvel arzına çalıştığım mad
delerinde yıllık ücretli izinlerini dâfr" kanunla 
tesbit eden, bele hele bundan sonra gelecek; 
inşallah o maddeler üzerinde de önergeler ve
rilmiştir, konuşma lirnkfoniimı bulacağız. Çok kı
sıtlayıcı bir tutum içinde kanun müzakere edi
liyor. önerge verilmesi hususunun tahdidedil-
mesinin büyük hata olduğunu söylemek şimdi 
abes. Biraz evvel getirdim müzakerenin zabıtla
rını, maalesef o gün gözümüzden kaçmış, bü
yük hata, büyük sakınca, maddeler üzerindeki 
görüşlerimizi beyan etmemiz lâzımdı. Tümü 
üzerindeki müzakere yapılmadan maddelere 
geçilmiş olması, gördüğümüz aksaklıklar için 
hazırladığımız önergeleri de vermek imkânın
dan mahrum oluşumuz, maddeler üzerinde gö
rüşmek hakkımızı elimizden aAmıa bulunuyor. 
Bu, büyük bir adaletsizlik. Şimdiye kadar böy
le bir mesele görmedim ben mecliste. 

Sayın milletvekilleri, 
İki yıldır edindiğim intiba: Bir kanun mü

zakere edilir. O kanunun maddeleri üzerinde-
de önergeler verilir. Önergelerin tümünü ko
misyon alır. Komisyon kanunu yeniden tedvin 
etmek için Meclisten müsaade ister. Bu müsaa
deyi Meclis kendisine verir, ömıergelerle bera
ber komisyon meseleyi görüştüğü müddet için
de yeni bir önerge vermek hakkı tanınır, oınldan 
sonra kanun Meclise geldikten sonra yeni öner
ge vermek imkânı yoktur. Şimidiye kadar bunu 
böyle tatbik ettik, ama bunda nedense böyle 
olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, Meclisin çalış
ması yönünden bu konuda bir tavzih yapma
ya msdburum. 

Meclisimizde bu konuda misal pek çok
tur ve birçok büyük kanunlar bu şekilde ted
vin edilmiştir, Yürürlükte bulunan meselâ, Ti
caret Kanunu gibi, büyük kanunlar bu şekilde 
müzakere edilmiştir. Bunu hatırlatırım. 

BIJRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Teşekkür derim Sayın Başkan. Bunun böyle ol
madığımı, ben ayrıca zabıtlardan çıkarmak su
retiyle, fırsat bulunca meseleyi Divana arzede -
ceğimı. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanunum bir maddesinde yıllık izni tanzim 

edeceksiniz. Diğer bir maddesinde Sosyal Sigor
talar Kanununu tadil eden, tedvin eden bir hü
küm getireceksiniz. Geçici maddeler geldiği 
zaman göreceğiz. Yine biraz evvel arz ettiğim 
gibi, o maddeler ürerinde bir değiştirge öner
gesi verilmiş ise tabiî fikirlerimizi beyan ede
bileceğiz. Olmazsa tümü üzerinde görüşlerimi 
arza çalışacağım. 

Bir taraftan 506 sayılı Kanunu tadil edici 
hüküm getireocksiıiüiz. Bir tarafta iş Kaoıınunu 
tadil edecek hüküm getireceksiniz. Bir tarafta, 
«bu kanundaki mevcut hükümler bulunmadığı 
takdirde çalışma mevzuatı uygulanır» diyecek
siniz ve ondan sonra da bir madde geitireceks'i-
niz, Türkiye Noterler Birliğine bir Toplu Söz
leşme yapma hakkını tanıyan tip sözleşme yap-
me yetkisini tanıyacaksınız... 

Bu kanıun^ «iş Kanunu» değildir. Bu ka
nun, «Sosyal Sigortalar Kanunu» değildir. Bu 
kanun, 276 sayılı Toplu İş Sözleşmesi yapma 
hakkını tanıyan kanun değildir. Noterlik Ka-
•mımaında; Toplu Sözleşme yapma hakkını, sen
dika kurma hakkını, iş Kanununu ve Sosyal 
Sigortaları büyük zarara sokabilecek hükümle
ri getirmek nereden geldi ... Bir kanun nevi 
şahsına mahsus, ihate ettiği çevreyi ilgilendi
rir. Tüm çalışma hayatını zedeliyebüecek hü
kümler getirmek doğru bir husus değildir. 

Yeni önerge vermek hakkına sahip değiliz. 
Önerge hangi noktada değiştirgeyi sağladı, 
onu da bilmiyorum. Ancak, madde üzerinde gö
rüşmek imkânı olduğu için bu noktayı arz edi
yorum. Bence, kanunun bu şartla müzakere 
edilmesi büyük hatalar getirir. Hani, ben hu-
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kukçu olsam; bu kanunun bu şekildeki müza
keresinin Anayasaya aykırı, Meclisin söz hak
kını kısıtlar, görüşleri beyan etmek imkânımı 
elinden alabilecek bir oyuın da derdim, ama 
hukukçu olmadığım için bu meseleyi söylemi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Sözcüsü 
Sayın Gacıroğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NACİ GA-
CIROĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, 

Noterlik Kanununun ğöYüşülimektıe bulunan 
166 ncı madd'esiniııit 11 nci fıkrası ile ügili ola
rak Sayın Asutay tarafından zikredilen itiraz
ları burada şer'heıtmek mecburiyeti vardır. 

Sayın arkadaşımız bir hususu, nevi şahına 
münhasır bir hususu umuma teşımil etmek su
retiyle Noterlik Kanunu haricinde, bu çerçeve 
haricinde balmbaşka mahiyet taşıyan iddialar 
ssrdetmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşımız 11 nci fıkradaki sarih hükmü 
bütün iş hayatına teşmil etmekle Noterlik Ka-
nrıiiaınun çerçevesini aşmıştır. Şöyle ki: 

11 nci fıkra, «Noterlerle kâtip ve hizmetli
ler» demek suretiyle sadece noterliklerde çalı
şan kâtip ve hizmetlilerle ilgili hususu derpiş 
ettiğini gayet açık, sarih olarak va'zetmiş bu
lunmaktadır. Halbuki, benim anladığıma göre, 
yanlış anlamıyorsam, Sayın Asutay; bütün. 
Türk iş hayatını, işçi haklarını, İş Kanununu, 
Sosyal! Sigortalar Kanununu tamamiyle tebdil 
edici mahiyette olduğumu ifade etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu kanun, Noterlik Kanunudur. Nevi şah

sıma münhasırdır, suijenerist bir kanundur. El
bette ki noterlerde çalışan kâtipleri, noterlerde 
çalışan hizmetlileri bu kanun çerçevesi içeri
sinde mütalâa etmek lâzımdır. Genel bir kanun 
değildir, hususi bir kanunudur, elbetteki kendi 
özelliğini muhafaza edecektir. Ayriyeteın de iş-. 
çilerin hak ve menfaatini selbedici bir durum 
da mevzubahis değildir. Gayet açık olarak, no
terlerle kâtip ve hizmetliler arasında, 
yani bir noter dairesi çerçevesi içerisinde bu
lunan hizmetli ve kâtiplerle noterler arasında
ki miünasebeti, Türkiye Noterler Birliğinin 
derpiş ettiği bir çerçeve ilerisinde tanızim et
mektedir. 

Ayriyeten, bu kanunun 47 nci maddesinin 
son fıkrasında, noterliklerde çalışan hizmetlile
re ve kâtiplere yılihk izinlerin verilmesi husu
sunda iş Kanununa atıfta bulunmuş, iş Konu
muna öncelik tanınmıştır. Yani, Noterlik Ka
nunu, iş Kanunu üe bir çelişme veyahut da uz-
laşmamazlık durumu arz etmez. Şöıyle ki: 

Son fıkrasında, «Bu süreler Toplu İş Söz
leşmeleri ve hizmet âkidieriyle artırılaJbilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.» 
der. Yani, «bir yıldan beş yıla kadar hizmeti 
bulunanlara 15 gün» denmiş, fakat bu madde 
haricinde Toplu iş Sözleşmeleriyle bu müdde
tin, yani izin müddetinin artırılabileceği Toplu 
iş Sözleşmeleriyle derpiş edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Ayriyeten, bu madde hakkında böyle bir 

husus serd edebilmek için, her şeyin fevkinde, 
kanun tasarısının tümü müzakere edilirken, 
ondan önce mutlak surette bir değiştirge öner
gesi verilmesi lâzımgeldiği halde, aziz arkada
şımız böyle bir lazimeye de riayet etmemiştir. 

Komisiyon sözcüsü olarak, kanaatimizi say
gılarımla... arz ©der, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
Yalnız bir hususu hatırlatmak isterim. Biraz 

önce Sayın Asutay da konuşmasında bahset
mişti. Görüşülmesi yapılan maddeler üzerinde 
değiştirge önergeleri her zaman verilebilir. Ta 
ki, madde kabul edilinceye kadar. Bu hususu 
hatırlatmak isterim. 

BUKEANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Arife tarif lüzum yok ve ihtiyaç da yok. 
Sayın komisyon Gözcüsü, bu kanunu tüm ça
lışma hayatına mal 'etmişim gibi, bir hava ver
mek istedi. Noterlik Kanununu görüşüyoruz. 
Çalışma hayatını ilgilendiren kanunları bu ka
nunla tadil etmeye kimsenin hakkı yoktur, 
dedim. 

Burada ne diyor? Noterlerle kâtip ve hiz
metliler arasında... E; noterlikte başka insan 
çalışmaz ki... Kâtip çalışır, başkâtip çalışır, hiz
metli çalışır. Yani, daktilo çalışır, veznedar ça
lışır, kahve getiren götüren çalışır, ortalığı si
len süpüreni çalışır, camı tenıizliyen çalışır. 
Orada doktor çalışmaz, orada diş hekimi çalış
maz, orada berber çalışmaz. Bizim bu kanunun 
tenkid ettiğimiz tarafı, noterlikte çalışan kim-
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selere mıevout mevzuattaki hükümleri Mâl 
edem maddeler getiriyorsunuz, dememizdir. 

Sayın miHetvekiillseri, 
Maddesi gelecek, ama işaret edeyim komis

yon sözcüsüne. Kanunun geçici 4 ncü madde-
siyle Sosyal Sigortalar Kurumuna getirilecek 
mükellefiyeti bu kanunda nazarı dikkate alma
manız lâzımdı. İki yıl çalışacaksınız, 15 yıllık 
işçi gibi prim alacaksınız. 

Başka bir maddesi de var, noterlerin yar
dımlarıma sandığına lâğvedeeeksıiniz. % 50 sini 
hak sahiiplerine vereceksiniz ve noterdeki çalış
mış olanların işçi Sigortaları Kurumuna borç
lanma hükmünü nazarı dikkate alfmıyaacaksı-
nız... Sosyal Sigortalar Kanununun kökünden 
zedeliyen bir hüküm. 

Bir tarafta İş Kanunu vardır, yıllık izin
leri tesbit etmiştir, o hükmü değiştireceksiniz. 
Ondan sonra diyeceksiniz ki, kâtip ve hizmet
liler arasında yapılacak Toplu İş Sözleşmeleri
ni, mukavelelerini Türkiye Noterler Birliği 
tanzim eder... Bu, 275 sayılı Kanuna aykırı. 
Niçin aykırı? Noterdeki çalışmaları bu tah
dit içine aldığımız için aykırı. Yani, bizim söy
lemiş olduğumuz, «iş hayatını zedeliyorsunuz» 
dediğimiz nokta bundadır. 

Sayın milletvekilleri, 
447 nci maddede yıllık izinleri tesbit eder

ken, «Toplu iş Sözleşmesiyle artırılabilir» diye 
bir hüküm getirmişisiniz, iş Kanununda hüküm 
var, ferdî âkid var. Borçlar Kanunundaki fer
di âMd var, takım mukavelesi var, Toplu iş 
Sözleşmesi var. Noterdeki çalışan kişilerle be
raber, biraz evvel arz ettiğim gibi, birtakım 
mukavelesi yapacaksınız, bir ferdî âkid yapa
caksınız, ondan sonra kanunun 47 nci madde
sindeki yıllık iznin artırılmasını burada de
ğerlendireceksiniz. Burada böyle bir hüküm 
koymayın ki, ferdî âkid yapma hakkını, takım 
mukavelesi yapma hakkını bu maddede tanı
mayın ki, o zaman biz 47 nci maddedeki yıl
lık ücretli iznin artırılmasındaki Toplu - İş 
Sözleşme hakkını değerlendirebilelim. Ama, 
mevcut bir akdin karşısında ikinci bir âkid 
yapılmaz. Mevcut bir sözleşme varken, o söz
leşme hitama ermeden ikinci bir sözleşme ya
pılamaz. Ferdî bir âkid varken, o işyerinde bir 
toplu sözleşmenin yapılması, birçok zamanda 
hayal olur. Biz bu noktayı söyledik, biz, «ça
lışma hayatını zedeliyor» derken, noterdeki 

çalışan arkadaşları kastederek söyledik. Yani, 
arife tarif lüzum olmadığı, hacet olmadığı için 
bu noktayı söyledik. «Leb» deyince leblebi ola
cağını anlıyan arkadaşlarımızın mevcudoldu-
ğu kanaati içjnde böyle kısır görüştük kısır gö
rüştüğüm için komisyon beni affetsin, ama 
açıklamam bu noktadadır. 

Teşekkür ederim.. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
Bu madde hakında kısa bir maruzatta bu

lunacağım. Bir değerli arkadaşımız, biraz ev
vel bu madde ve ilgili geçici maddelerden de 
bahsetmek suretiyle çalıştırılan hizmetliler ve 
kâtipler hakkında bu kanunda sosyal güvenli
ğin bulunmadığı hususuna değindiler. 

Halihazır durumu ben bir kelime ile arze-
deyim. Hâlen Türkiye'deki bütün noterler, hiç
bir sosyal güvenliğe sahip değil, hiçbir sosyal 
güvenlik hakkı yoktur, çalıştırdığı hizmetliler, 
kâtipler ise, hâlen sosyal güvenliğe sahiptir, 
hattâ bunlardan bir kısmı uzun süredenberi 
bu sosyal güvenlik haklarından istifade edi
yor. 

Şimdi, bunu böyle bilince, zannediyorum 
birçok hususta arkadaşlarla kolayca bir nokta
da birleşebiliriz. 

Şimdi, 166 nci maddenin münakaşa konusu 
yapılan fıkrasına gelince; benim bu husustaki 
anlayışım, çıkardığım manâ şu: Noterler Bir
liğine bâzı görevler veriliyor. Bu görevlerden 
birisi de, hizmetli ve kâtiple noter arasındaki 
sözleşmelerin tip örneklerini hazırlamak. Bu, 
kanımca şekle taalluk eden bir görev. Bunun 
gibi, matbu evrak tanzim etmek, noterlerin 
kuUandıkları birçok defterleri bastırmak, ha
zır etmek, halen uygulanan bir yoldur. Bir di
ğer deyimiyle - benim anlayışım - bu zarfa taal
lûk eden bir hüküm, mazrufu nedir? Yani, bu 
tip sözleşmede şartlar, tarafların hak ve veci
beleri neler olacaktır? Bu hususta, bu fıkrada 
bir sarahat yoktur. 

Noterler Birliği hazırlıyaoağı bu tip statü
de hangi kanun hükümlerini tatbik edecek? 
Sosyal güvenlik sağlayıcı hükümleri, özellik
le arkadaşımızın bahsettiği 274, 275 ve diğer 
kanunların hükümlerini hesaba katması gere
kir. «Serbesttir» şeklinde bir hüküm yok; ak
sine biraz evvel de ifade ettikleri gibi, iş mevzu-
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atımın tatbik edilmesi gerektiğimi, kesinlikle 
hükme bağlryan ve hattâ bâzı mMdelerinde 
komisyon sözcüsünün de İfade ettikleri gibi, 
toplu sözleşmeden bahseden hükümleri var. 

Ben, ayını endişeye katümıyorum, önemli 
bir endişe lama, katılamıyorum. Çünkü, bu fık
ra böyle bor endişeyi ioaJbettirir mahiyette de
ğil. Sadece şeklî bir görev veriyor, bâzı baskı 
işlerini, bâzı formülleri, bâzı mukavele örmek
lerini hazırlama görevi veriyor manâsımı çıka
rıyorum. 

Yalnız, müzakeresi yapılan kanunun komis
yondan geçirilmiş şeklimi hazırlıyan ıSukomis-
yonunda ve Karma Komisyomıdaki müzakerele
re, aşağı-yukarı, başından somuma kadar ka
tılmış bir (arkadaşınız olarak, şu noktayı işaret 
etmek isterim. 

Zannediyorum, Kayseri Milletvekili ve sen-
dükacı olan arkadaşımız Enver Bey, diğerleri
mi hatırlamıyorum, başka arkadaşlar da vardı 
özelikle bu konu üzerinde titizlikle durdular . 
Ve büyük ölçüde -dikkatinizi çekerim- Hükü
met tasarısı ile komisyondan çıkan tasarı ara
sında, sosyal güvenlik getirmek bakımımdan 
bilhassa çalıştırılanların, hizmetlilerin sosyal 
güvenliğini sağlayıcı, mukavele, toplu sözleş
me yapma gibi, haklarını koruyucu, önemli 
değişiklikler yapıldı. Bu itibarla bu endişelere 
katılmıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isfeiyen sayın üye? 

Buyurun Sayım. Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — önergem üze

rimde söz istiyorum. 
BAŞKAN — O halde önerge zamanı söz ve

reyim. 
Başka söz istiyen sayım üye olmadığı cihet

le önergeleri (okutuyorum efendim. 
KEMAL KAYA (Kars) — Hükümet tasa-

mmda 10 idi, Komisyon tasarısında 12 olmuş. 
Önergemde de 12 olarak değiştirilmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Noterlik Kanununun 
166 noı maddesinin 12 nci fıkrasının aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kemal Kaya 
Kars 

Madde 166 — 12 nci Noterlik işlemlerinim 
bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak 
amacıyla ilgili resmî ve özel kuruluşlarla te
mas ederek, kambiyo senetleri hakkımda gere
kirse varılan sonuçları bir protokola bağla
mak. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.: 
Sayım Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 166 
ncı maddesinin 11 nci fıkrasının maddeden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Burhanettin Asutay 

İzmir 
BAŞKAN — Aykırılığı sebebiyle önce bu 

önergeyi muameleye koyuyoruz. Sayın komis
yon, iSayın Asufcay'm önergesine katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşü de katıl
mamak istikametindedir. Hükümet ve komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

(Kars Milletvekili Kemal Kaya'nın, önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — İSayın komisyon katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
'Sayın Başkanım. Bizim 12 nci fıkra daha et
raflı şekilde meseleyi halletmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. (Buyurun (Sayın Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Bıaşkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

168 ncı maddenin 12 nci fıkrası kanımca; 
noterlerin bankalarla olan münasebetlerini tan
zim bakımından getirilmiştir. Çünkü, kambiyo 
senetlerinin noterlere protestoya gitmesi, haki
katen birçok yerlerde bankacılarla noterler 
(arasındaki münasebeti bozmakta ve hatâ bir
çok noterler bu husustan şikâyetçidirler. Ama, 
getirilen madde, bu hususu sarih olarak açıkla
mamıştır. 
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Maddenin fıkrasını aynen okuyorum: «No
terlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde 
yapılmasını sağlamak ve özellikle noterler ara
sında rekabeti önlemek amacıyla ilgili resmî ve 
özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varı
lan sonuçları tarafların uymakla yükümlü ol
duğu bir protokola bağlamak.» hangi işleri? 

Şimdi, bankacılar derler ki; «Eh senetler 
buraya dâhil değildir. Biz istediğimiz notere 
bütün senetleri gönderebilidz.» Bu hususta sa
rahat vermek ve maddenin asıl maksadı da bu 
olduğu için «Kambiyo senetlerini» ilâve etmek 
suretiyle maddeye sarahat vermek çok yerinde 
olacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 

GEÇİÜİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMO&LU (Zonguldak) — Hayır. 

Önergeyi alalım efendim. 

BAŞKAN — önergeyi komisyon almıştır. 
Bu durumda diğer maddeye geçiyoruz efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Mad
de ile beraber mi geri alıyor? 

BAŞKAN — Hayır, yalnız önergeyi geri 
alıyorlar, sonra düzeltecekler efendim. 

167 noi maddeyi okutuyorum. 

Made 107. — Türkiye Noterler Birliği, gö
revlerini organları vasıtasiyle yapar. 

Birliğin organları şunlardır. 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı, 
2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Di

van^ 
3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Ku

rulu, 
4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku

rulu, 
5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi, 
6. Noter odaları, 
BAŞKAN — önerge yok, maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

168 nci maddeyi okutuyorum. 
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 bu
lunmak, 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 yap
mak, 

BAŞKAN — önerge yok, maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

169 ncu maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı 

Madde 169. — Birlik Başkanı, Başkan Yar
dımcısı, Genel iSelkreter ve Sayman, Başkanlık 
Divanımı meydana getirirler. 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun top
lantı halinde olmadığı zaananlarda, bu kurulun 
vereceği yetiki dairesinde çalışır. 

Sayman, dışardan ücretle tutulmlş bir kim
se olabilir. 

Birlik Başkanlık flDivanı üyelerimden biri' 
süresi dolmadan önce ayrıihrsa, kalan görev sü
resi için, bir ay içinde yenisi seçilir. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya 
Başkanlığın her hangi (bir selbeple boşalması 
(hallinde Başkana ait yetkilerin kullanılması ve 
görevlerin yerine getirilmesi Başkan Yardım
cısına, onun da yokluğunda Birlik Yönetim 
Kurulunun meslekte en kıJdeımli üyesiifne aittir. 

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

Birlik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik 
Başkanlık Divanının kararlan gereğince yönet
meye ve para ala/p vermeye, bütçenin uygulan-
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imasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetki
lidir. Birlik Baymamı, para alıma ve verme
de düzenftenem kâğıltlan Birlik Başkanı İle birlik-» 
te imza eder. 

BAŞKAN — önerge yok, maddeyi oyları
nıza sunuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Jbu ımıadıde ile ımütaakıp 170 nci maddenin ko
misyona iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon 169 ve 170 nıci mad
delerin iadesini ister. Bu istemi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktayı işaret etmeme müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, muamele
yi bitireyim de vereceğim. 

169 ve 170 nci maddeler komisyona iade 
edilmiştir. 

Biraz önce 166 nci maddede kabul edilen 
önergeyi komisyon aldılar, bu önergenin ışığı 
altında yeni bir metin hazırlamasını ve getirme
sini rica edeceğiz. 

Buvurun Öayın Asutay. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, şimdi sayın komisyon bâzı mad
deleri geriye aldı, bâzı değişiklikler yapacak 
her halde. Komisyonun getirdiği değişik mad
deler üzerinde tatmin olmaz isek, acaba bu da 
bundan evvelki tatbik ettiğiniz prosedüre mi 
tabi olacaktır? Çünkü, elimizdeki maddeleri 
okuduk, ya değiştirge önergesi vereceğiz veya 
vermiyeceğiz. Komisyon bu maddelerde değişik
lik yapar ise, bu maddeler üzerinde görüşme 
hakkımız ve değiştirge önergesi verme hakkı
mız var mıdır? Yoksa aynı prosedüre mi taba 
tutacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, komisyon bu 
maddeleri geri almakla mevcut metnin dışında 
bir metin getirme temayülündedir, yeni metne 
göre, sayın milletvekillerinin görüşleri daha ön
ce bilinmediği cihetle, bu maddeler üzerinde 
ıgörüşme açılacaktır. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — 171 nci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 

seçilme usulü ve seçim dönemi 
Madde 171. — Yönetim Kurulu, meslekte en 

az beş yıl kıdemli olan noterler arasından seçi
lir. 

Haklarında noterliğe engel bir suçtan dolayı 
son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya 
geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca veri
lerek kesinleşmiş bir kararla para veya geçici 
olarak işten çıkarma cezalariyle tecziye edilmiş 
olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

lOylarin 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 seçilecek 
asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, 
»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 sı
raya göre tesbit edilir. Oylarda eşitlik halinde 
meslekte kıdemi fazla olan aday, kıdemler de 
eşit ise bunların daha yaşlı olanı sırada öncelik 
kazanır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına gö
re bulundukları sıra göz önünde tutularak ku
rulda göreve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kuru
lu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

Süresi dolan üye yeniden Yönetim Kuruluna 
seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin 
yansı iki yılda bir yenilenir, tik seçimden iki 
yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli 
olur. 

Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayı
sına 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 üyelerinden 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. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş 
önerge vardır, görüşme açıyorum. 

Görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Noterlik Kanununun 171 
nci maddesinin altıncı fıkrasının aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

«Madde 171. — Fıkra 6 : Süresi dolan üye 
yeniden yönetim kuruluna seçilebilir. Asıl ve 
yedek üyelerin görev süresi dört yıldır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Hükümet 
okunmuş bulunan önergeye katılıyorlar mı 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
katılmıyoruz, çünkü 170 nci maddede esasen 
bunların süresinin dört yıl olduğu gösterilmiş
tir. Ancak, ikişer yıl arayla bir kısmının de
ğiştirilmesi hükmü buraya getirilmiştir. O iti
barla katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

KEMAL KAYA (Kars) — önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Komisyon Başkanının verdiği malûmata biz 

de muttaliyiz. 170 nci maddede bunların görev 
süreleri dört yıldır, ama 171 nci maddenin Hü
kümet tarafından teklif edilen şeklinde de dört 
yıldı. Komisyon bunlar için iki yılda bir değiş
tirme usulünü getirmiştir. Halbuki, kurulacak 
idare heyeti mensuplarının henüz görevlerine 
alışmadan bunlardan iki kişisinin değiştirilme
si bâzı zorluklar yaratacaktır, Nitekim, Senato 
üyelerinin üçte ikisinin yenilenmesi bile zaman 
zaman tehir edilmiştir. 

Hükümet tasarısı, dört yıl hükmünü getir
miş, fakat bu hüküm komisyonda değiştirilerek, 
bir kısmının iki yılda bir değiştirilmesi hükmü 
getirilmiştir. Verdiğimiz önerge kabul edilirse, 
Hükümet tasansındaki gibi, seçilen arkadaşlar 

dört yıl için seçilecekler ve vazifelerinde daha 
başarılı olacaklardır. 

Arz ederim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Mad

deyi oylamadan evvel komisyondan bir hususu 
Sormama müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
önergemi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmemiştir. 
• 

Sayın Asutay sorunuzu sorunuz efendim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, 171 nci maddenin son fıkrasında, 
«seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu dâvası 
açılmış ise, dâva sonuna kadar bu üye yönetim 
kurulunun çalışmalarına katılamaz; yeri yedek 
üye ile doldurulur.» diyor. 

Bava, bu yönetim kurulu üyesinin lehine te
celli ederse, yerine getirilen yedek üye vazifeye 
devam edecek midir, yoksa temize çıkmış olması 
sebebiyle yedek üyenin vazifesi, asil üyeye se
rilecek midir? Çünkü, Ba^kurda da böyle 
bir mesele vardı; Heyeti Umumiyede bu dâva 
açıklığa kavuşturulmuştu. Bu noktada da bir 
aydınlığa kavuşulursa mesele kalmaz. Çünkü, 
maddenin yukarısmdaki hükme göre asillerin 
yerine yedekler gelir ve yedekler görevi genel 
kurula kadar yürütüyor. Burada da bu husus 
var mıdır? Temize çıkması sebebiyle asil üye 
yedek üyenin yerine geçecek midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇÎÜÎ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 

NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, hak
kındaki tahkikat bittikten sonra asil üye vazi
fesine devam edecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
172 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 
görevleri 

Madde 172. — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : 

1. Her odanın kendisine ait bütçe teklifle
rini 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, 
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3. Türkiye Noterler Birliğinin mallarını 
idare etmek, iktisap ve iltizam hususlarında 
Başkana yetki vermek, 

4. Yönetim Kurulu üyelerinin istif alan hak
kında karar vermek, 

5. Birlik kongresi gündemini hazırlamak, 
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işle

rini düzenlemek ve yürütmek, 
17. Noter odaları, ve noterler üzerinde göze

tim ve denetimde bulunmak, 
8. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek de

legeleri seçmek, 
9. Meslek hakkında ilgili makamlara rapor 

vermek, 
10. Yetkili organı gösterilmeksizin Türkiye 

Noterler Birliğine kanunla verilen görevleri 
yapmak, 

11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — Madde üzerimde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

173 ncü maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu top
lantıları ve karar yeter sayısı 

Madde 173. — Birlik Yönetimi Kurulu ayda 
bir defa olağanı. toplaJntı yapar. Başkan veya 
Yönetim Kurulu üyelerinden birimin isteği ile 
kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü top
lantıya çağırılabilir. 

Her toplantı sonunda, gelecek toplantının 
gıünü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere 
çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, 
bunu em az yeldi gün önce ve yazı ile Başkanlık 
Divanına bildirirler. 

Belgeye bağlanmış haklı bir enigele dayan
maksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye is
tifa etmiş sayılır. 

Birlik Yönetimi Kurulu, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı
lanlarım salt çoğunluğu ile karar verir. Şu ka
dar ki, Yönetim Kurulunda karar verilebil
mesi için, en az dört üyenin bir oyda birleşme
si şarttır Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bu
lunduğu taraf üstüm sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

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

174 nıcü maddeyi okutuyorum. 

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 sieçilir. 

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında 
kemdi üyeleri arasından bir başkan seçer. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye 
yeniden seçilebilir. 

171 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 nıcu 
fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenOıer... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

175 nci maddeyi okutuyorum. 

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 topla
nır. Birlik Başkanının veya Disiplin Kurulu Baş
kan yalhult üyelerinden birinin isteği ile kurul 

acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya 
çağırılabillir. 

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 — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.., Kabul etanî enüler... Kabul edil
miştir 

176 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Noterler Birliği Kongresi 
Madde 176. — Türkiye Noterler Birliğinin 

en yüksek organı Birlik Konjgresidir. 
Birlik Komigresi, noter odaları genel kurul

ları tarafından seçilen ikişer noter ile noter 
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odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 
10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla 
her 10 nıoter iç'in ayrıca bir delege seçerler. 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Baş
kan ve üyeleri deleige seçilemez. Ancak, bun
lar kongrenin tabiî üyesi ölüp, Yönetim Kuru
lunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oy
lamaya katılamazlar. 

imkân olduğu takdirde aynı sayıda yedek 
üye de seçilir. 

Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği 
bulunmıyan noterler, delege seçilemezler. 

Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk 
haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve 
gündem Türkiye Noterler Birliği Başkamı tara
fından en az otuz gün önce gazetelerle ilân edi
lir; ayrıca noter odalarına da bildirdlir. 

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığınım, ve 
birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı iste
mi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Bir
lik Yönettim Kurulu da gerekli gördüğü tak
dirde, kongreli olağanüstü toplantıya çağırabi
lir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu kanun
da yazılı görevlere uygun görüşme konusunu 
kapsaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

177 nci maddeyi okutuyorum. 
Kongrenâîi toplantı ve karar yeter sayısı 
Madde 177. — Birlik Kongrenin toplana

bilmesi için, delegelerin çoğunluğunun hasır 
olması lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk ol
mazsa, ertesi günü mevcut delegelerle toplantı 
yapılır. Şu kadar M, üyelerinin en az dörtte 
biri katılmadıkça toplaınıtı ve görüşme yapıla
maz. 

BirJnoi fıkrada yazılı yeter sayının elde edi
lememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek 
üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci top
lantıya da üyelerin en az dörtte biri katılma
dığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye 
kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır. 

Birlik Konigresi Başkanlık Divanı, bir baş
kan, bir başkanveMli 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 bendimde gösteri
len konudaki kararlar ancak Birlik Konigresi 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. 
Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Baş
kanınım bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenisr... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

178 nci maddeyi okutuyorum. 

Konlgrenitiı görevleri 
Madde 178. — Birlik Kongresinin görev

leri şunlardır: 
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunum 

incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasıvibet-
meddği takdirde yeniden seçim yapmak, 

2. Bütçeyi görüşmek ve onaylamak, 
3. Türkiye Noterler Birliğinin görevlerine 

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

4. Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu üye
lerini seçmek, 

5. Noterlerini ödiyecekler'i giriş paralarını 
ve aidatı tesbit etmek, 

6. Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı Ge
nel Sekreter ve Saymanın ücretleri ile Yönetim 
ve Disiplin kurulları üyelerine verilecek «huzur 
'hakları miktarını ve ödeme şeklini tesbit et
mek, 

7. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yoktur, maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... K a M etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

179 ncu maddeyi okutuyorum. 
Noter odaları 

Madde 179. — Üç veya daha fazla noterlik: 
bulunan her belediye hududu içinde bir noter 
odası kurulur. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge veril-
mişt:.:', müzakere açıyorum. 

Madde üzerinde söz istiyen sayıın üye?... 
Yek. Önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan noterlik kanunu tasarı

sının 179 ncu maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Karış 
Kemal Kaya 

«Madde 179. — Üç veya dalha fazla noterlik 
bulunan her belediye hududu içinde bir noter 
odası kurulur. Oda başkan ve üyelerinin görev-
Ueorti ücretlidir.» 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet okunmuş bulunan önergeye katıflıyorlar 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
180 nci maddödie tesbit edilen oda birliği yöne
ticileri vazifeleri, mahiyeti itibariyle kendilerine 
Ttaır külfet yükliyecek derecede olmadığı için ay
rı bir ücret verilmesini doğru görmieınısktıeyiz. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ŞEM
SETTİN İYÎOL — Katılmıyoruz efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum etfeîadim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaya. 
KEiMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
163 mcü maddeye göre noterler birliğinin 

ba|kanı, yardımcısı, muhasebecisi, sekreteri üc
retlidir. Noter odası kuracaksınız, bir noter oda 
başkanı olacak ve ücretsiz vazife gerecek... Bu 
külfete hiç kimse katlanmaz ve 180 nci maddede 
gösterilen işleri de görmez. Bir oda kuruluyor-
sa, noıerler birliğimin başkanı ve yaırdımcıları üc
retli ise hiç olmazsa o da kendisine verilen bu 
külfetin karşılığını almalıdır ki ondan vazife 
beklensin. 

önergeyi bunun için vlerdim, kaibul edcırlse-
njiz memnun olurum. 

İBAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadırar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy emler... Kaibul ledilmı&miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 

'önerge gönderdim Sayın Başlkan. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge vardır, okutu
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 
179 un 1 nci fikraısındaki «üç -veya daha 

fazla» tâbirinde 3 ün, 8 iolarak kaîbulünü teklif 
edemiz. 

Nevşehir Konya 
Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 
BAŞKAN — önergede 3 notlsr yerine, 8 no-

er teklif ediliyor. 
iSayım Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zoguldak) — Katılmıyoruz 
©fendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI İSMAİL AHAR (İstiap 
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyoaı ve Hükü
met katılmıyor. Ömsrgeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza isıınuyorum. Ka^ul eden
ler... 'Kaibul etmıiyenpEr... Kaibul eıdilmiiıştir. 

180 nci maddeyi okutuyorum, 

Odaya kaydolma zorunluluğu 

Maıdde 180. — Noter odaları, Türkiye Noter
ler Birliğinin bölgesel organlarıdır. 

İEer noter, bölgesi içinde bulunduğu noter 
odasına kaydolmak zorunluğundadır. 

BAŞKAN — 180 nci madde üzıerirjda önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
«demler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

181 nci maddeyi okutuyorum. 

Noter odalaırjmın, görevtaoti 

Madde 181. — Noter odalarının görevleri 
şunflıardır : 

1." Meslekin gelişmesi için gereken tedbir
lere girişmek, 

2. Noterlerle kâtip, kâtip adayı ve hizmetli
ler arasındalki hizmetle ilgili anlaşmazlıkları il
gililerden (bininin başvurması üzerine çözümle
meye çalışmak, 

3. Açıîacajk noterliklerin yerinin tasbitdnde 
VD mevcut bir noterliğin yedinin değiştiriümesin-
de Adalet Bakanağıma düşüncesiri bildirmek, 

4. Noterlik dairelerinin iç düzenlinin yönet-
meilük hükümlerine uygunluğunu te'mıin etmek 
içiin yardımlarda bulunmak, 
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>5. ölen noterlerin mirasçılarının haklarını 
korumak bakımından notleırlilk dairesinin devir 
ve tesellümünde gereken tedbirlere başvurmak, 

6. Birlik kongresine ıdsüıege göndermek, 
7. Türkiye Noterler Birliğinin vereceği gö

revleri yapmak, 
8. Kanunlarlia verilmiş diğer görevleri ye

dine getirmek. 
BAŞKAN — 181 nci mıaddle üzerinde önerge 

yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmdyenüer... Kabul edilmiştir. 

182 nci maddeyi okutuyorum, 
Noter odalarının örgütü 

Madde 182. — Noter odaları : 
1. Notler odası başkanı, 
2. Noter odası yönetim kurulu, 
3. Noter odası genel kurulundan meydana 

gelir. 
BAŞKAN — 182 nci madde üzerinde önerge 

yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenKer... Kabul edilmiştir. 

183 mcü maddeyi okutuyorum. 
Noter Odası Başkanımın ^örevleaû 

Madde 183. — Noter Odası Başkanının gö-
revüesrl şunlardır : 

1. Türkiye Noterler Birliği Başkanının ve
receği yetkiye dayanılarak her türlü merciler 
önünde birliği temsil etmek, 

2. Protokolde Odayı temsil etmek, 
3. Noter Odası Yöneıtim Kuruluna Başkan

lık etmek ve verilecek kararları uygulamak. 

BAŞKAN — 183 ncü madde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

184 ncü maddeyi okutuyorum. 
Noter Odası Yönetim Kumlu 

ıMadde 184. — Noter Odası Yönettim Kurulu, 
Noter Odası Başkanı ile iki üyeden kurulur. 

Başkan ve üyeler genel kurul tarafından ve
rilen oyların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçi
lir. Üçten fazla noter bulunan odalarda bir, on
dan fazla noter bulutlan odalarda da iki yedek 
üye seçilir. 

Başkanlığa ve yönetim kurulu asili ve yedek 
üyeliğine seçilebilmek için noterliğe engel bir 
suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılma
sına kaırar verilmiş bulunmamak veya beş yıl 
içinde noteıllik meslekinde işten çıkarma cezası 
almış olmamak gereklidir. Başkan ve üyelerden | 

birinin seçim devresi içinde kesinleşmiş bir iş
ten- çıkarma cezası ile tecziyesi halinde bu gö
revi kendiliğinden sona erer. 

Başkanım bulunmadığı zamanlarda veya baş-
kamüığın her hangi bir selbeple boşalması halim
de, başkama ait yetkilerin kuliamılmiası ve görev
lerin yerine getirilmesi oda yönetim kurulunun 
meslekte en kıdemli üyesine aittir. 171 nci mad
denin 9 ve 10 ncu fıknalıarı hükümleri oda yö-
metim kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uy
gulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
lütfederseniz bu maddeyi de geri almak istiyo
ruz. Üzerinde küçük bir revizyon yapacağız. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri istemiş
tir. Geri verilmesinli oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlLer.. Kabul edilmiş, 
madde Komisyona geri verilmiştir. 

185 nci maddeyi okutuyorum. 
Noter Odası Yönetim Kurulunun görevleri 
Madde 185. — Noter Odası Yönetim Kurulu

nun görevleri şunlardır : 
1. Odanın gider bütçesi teklifini düzenle

mek ve bunun genel kurulun onayına sunmak, 
2. NiOitsr odası gecıel kuruluna çalışmıaSaırı 

hakkında rapor vermek ve genel kurul karar
larını yerine getirmek, 

3. Yetkili mercii gösıfcerilmeksizin odaya ve-
rilıen görevileri yerine getirmek, 

4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 185 nci madde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaıooii 
ladenler... Kabul etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

186 nci mıaddeyi okutuyorum. 
Noter odası genel kurulu 

Madde 186. — Noter odası geneli kurulu, oda
ya kayıtlı noterlerden ibarettir. 

Genel kurul, her sene Mayıs ayınım ilk haf
tası içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile 
gündemi, en az bir ay önce üyelere noter odası 
başkanı tarafından bildirilir. 

Geniîfi kurul, Adalet Bakanlığınım veya oda
ya kayıtlı noterlerden beşte telinin yazılı istemi 
üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Şu ka
dar M, toplantı isteminde bulunam noterlerin 
sayısı ikiden aşağı olamaz. 

Yönetim kurulu da gerekli gördüğü hallerde 
genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
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176 ncı maddenin »cin fıkrası hükmü oda I 
geı:ı<el kurulu haklkmıda da uygulanır. 

BAŞKAN — 186 ncı madde üzerimde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
ledenlıer... Kabul etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

187 nci maddeyi okutuyorum;. 
Noter odası genel kurul topDantısı 

Madde 187. — Toplantının yapılabilmesi için 
üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lâzım
dır. Toplantı gümi çoğunluk o&nazsa ertesi günü 
mevcut üyeler ile 'toplantı yapilır. 

Toplantıya katılmamış oSaa bir noter, gün
deme göre oyunu kapalı zarf içinde taahhütlü 
olaralk posta ile gönderebilir. Kararların alın
masında bu oylar da nazara alınır. Ancak, oyla
ma tamamlanmadan genel kurul başkanlık di
vanına intikal etmemiş iolan mektuplar oylama-
da ıhesaba (katılmaz. 

Gündem dışında baçkan ve yönelim kurulu 
üyelerirJin seçimesi ve 188 nci maddenin üçüncü 
fıkrası uyarınca üyelerin teklifleyinin görüşüle
bilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğııcılüğu-
nun hazır bulunması lâzımdır. 

Genel Icurul başkanlık divanı, bir başkan ve 
iki kâtipten teşekkül eder. Şu Isadar ki, üye sa
yısı (10) dan az olan odararın genel kurulun
da, başkanlık: divanı bir başkan ve bir kâtip'tlen 
ikurulur. 

177 nci maddenin son fıkrası hükmü, bu mad
denin ikinci fıkrası gereğince verilen oylar da 
nazara alınarak, noter odası genel kurulu haSk-
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — 187 nci madde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylannızıa sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

188 nci maddeyi okutuyorum. 
Noter odası geneıl kuruluııun görevleri 

Madde 188. — Notieır odası genel kurulunun 
görevleri şunlardır : 

1. Noter odası yönetim kurulunun çalışma 
raporunu inoedıenıek, kabul etmek ve çalışmıaısını 
(Onaylamadığı taikdirde yeniden seçim yapmıalk, 

2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek 
ve onaylamak, 

3. Odanın görevlerine giren diğer işleri gün
deme (dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine 
görüşüp karara [bağlamak, 

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

mak. 

[ BAŞKAN — 188 ncii marllde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kaöul etmiyenüer... Kabul edilmiştir. 

! 189 ncu maddsyi okutuyorum. 

Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri 
I Madde 189. — Türkiye Noterler Birliğinin 

gelirleri şunlardır : 
I. Her üyenin vereceği giriş parası, 

| 2. Aylık gayrİ3âfi gelirin % 1 inden aşağı 
I olmamak üzere ödenecek aidat, 

3. Bağış, 
4. Boşalan noterliklerden elde edilen gelir, 
5. Nıoteafteriın geçici oGıaralk iş^en çıkarma 

cezası almaları halinde 34 ncü mıadde uyarınca 
elde ı&dilleoek gelir, 

6. 117 nci maddenin 'ikinci fıkrası uyarınca 
gönderilecdk paralar, 

7. Noter emanet paralarının faizleri ile bu 
paralarla ilgili sadır geilirler, 

8. 120 nci madde uyarınca ödenecek zamlar, 
9. 126, 146 ve 148 nci maddelerin (0) bıent-

lerd uıyannea tahsil edilecek paralar, 
10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz malla

rının getireceği gelir, 
II. Tünkiye Noterler Birliğinin bu kanun 

(hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağlana
cak diğer gelirler. 

BAŞKAN — 189 ncu madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

190 ncı maddeyi okutuyorum. 

Tebliğ usulü 
Madde 190. — Türkiye Noterler Birliği ve 

odaların tebligatı, Tebligat Kanunu hükümleri' 
uyarınca yapılır. 

BAŞKAN — 190 ncı madde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

191 nci maddeyi, okutuyorum. 

Ondördüncü Kısım 

Yabancı memleketlerde noterlik işleri 
Yetkili merci 

Madde 191. — Yabancı memleketlerde no
terlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. 

'BAŞKAN — 191 nci madde üzerinde önerge 
yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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192 nci maddeyi okutuyorum. 
Daire 

Madde 192. — Yabancı memleketlerde no
terlik görevi bu kanunun noterlik işlemlerine 
ilişkin hükümleri uyarınca konsolosluk binası 
içinde giörülür. 

BAŞKAN — 192 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Rabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

193 ncü maddeyi okutuyorum. 
Uygulanmıyacak hükümler 

Madde 193. — Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 
60, 61, 68 ilâ 70, 72 ilâ 76, 78 ilâ 108,113 ilâ 
116 nci maddeleri ile ondördüncü kısımdaki 
maddeler dışında kalan hükümleri, konsolos
lar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 193 ncü madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

194 ncü maddeyi okutuyorum. 
Noter ücretimin alınmaması 

Madde 194. — Yabancı memleketlerde no
terlik görevi yapanlar, noter ücreti alamazlar. 

BAŞKAN — 194 ncü madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

195 nci maddeyi okutuyorum. 

imza ve mühür onaylanması 
Madde 195. — Yabancı memleketlerde usu

lü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altın
daki o memleketin yetkili merciinin imza ve 
mühürü, konsolos tarafından onanır, özel ka
nun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 195 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

196 nci maddeyi okutuyorum. 

Onbeşinci Kısım 

Çeşitli hükümler 

ıGtöreve sion verme 

Madde 196. — Noterin, 7 nci maddenin 
ikinci bendi ayrık olmak üzere, bu maddede 
yazılı yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş 
olması veya iki yıl içinde üçten az olmamak 

üzere yapılan bütün teftişlerde yahut dört yıl 
içinde yapılan teftişlerden dördünde, meslekte 
yeterli olmadığının tesbit edilmesi halinde, 
Adalet Bakanlığınca görevine son verilir. An
cak dört yıl içinde yapılan diğer teftişlerde 
meslekte yeterli olduğu kanaati de belirtilmiş 
bulunursa, noterin görevine son verilebilmesi' 
için, bakanlıkça yaptırılacak yeni bir teftişte 
Adalet müfettişimin noterin meslekte yeterli 
olmadığı kesin kanısına varması gereklidir. 

BAŞKAN — 196 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

197 nci maddeyi okutuyorum. 

Noterlere ait hükümlerin uygulanması 

Madde 197. — Noterlere ait hükümler, aşa
ğıdaki hususlar ve kanundaki diğer ayrıcalıklar 
saklı kalmak üzere, bu kanun uyarınca görev
lendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili no
ter yardımcıları hakkında da uygulanır. 

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

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

Noter vekilleri, normal noterlik işlemlerinim 
görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati 
alınmadıkça noterliğin durumuna ve noterin 
mamelekine tesir edecek şekilde bir tasarrufta 
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 — 197 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
ibul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

198 nci maddeyi okutuyorum. 

Yönetmelik 

Madde 198. — Noterlik Kanununun uy
gulanması hususlarını gösteren yönetmelik üe 
aşağıdaki hususlar düzenlenir: 
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1. Noterlik dairesinin yerlinin tesbiti ve 
değiştirilmesi, 

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

ve kullanımla tarzı, 
7. Noterlik stajının şekli, 
8. tStajiyerlerin görevleri, 
9. iStajiyer defteri ve defterlerden kaydın 

silinmesi, 
10. IStajiyere, başkâtibe ve kâtiplere imza 

yetkisinin ne şekilde verileceği, 
11. Noterlük teminatının yatırılacağı ban

kalar, 
12. 'Kâtip ve hizmetlilerin görevleri, 
13. Noterler ortak cari hesabı ile bu he

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

lacağı, raporda ve hal kâğıdında nelerin bulu
nacağı, Cumhuriyet savcıları tarafından düzen
lemen raporların Adalet Bakanlığına gönderil
mesi gereken süre, 

15. Noter ve kâtiplerine borç para veril
mesi, 

16. (Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bı
rakılan veya kanun hükümlerinin uygulanması
nı sağlamak için yönetmelikte düzenlenmesi 
gereken diğer hususlar. 

IBAŞKAN— 198 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
fbul edenler... Kabul etmiy enler... KaJbul edil
miştir. 

199 ncu maddeyi okutuyorum. 

imza ve mühür onaylanması 
Madde 199. — Türkiye'de usulüne uygun 

olarak yapılan ve yabancı bür memlekette kul
lanılacak olan işlemin altındaki noterin imza 
ve mühürünü, noterliğin bulunduğu yer vali
liği onaylar. 

BAŞKAN — 199 ncu madde üzerinde öner-
ige yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
flbul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

200 ncü maddeyi okutuyorum. 

işlemlerin formülleri 
Madde 200. — Noterlik işlemlerinin formül

leri noter odalarının ve Maliye Bakanlığının 

mütalâası alnıarak Türkiye Noterler Birliği 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Ada
let Bakanlığınca onaylandıktan sonra Türkiye 
Noterler Birliğince bütün noterliklere dağıtılır. 

iBirinci fıkraya göre hazırlanan formüller 
tasdik tarihinden itibaren dört yıl süre ile ge
çerli olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile 
yürürlükte kalması veya değiştirilmesi, Birlik 
(Kongresinin süre bitiminden önceki son top
lantısında kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 200 ncü madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... KaJbul etmiJyenler... Kabul edil
miştir. 

201 nci maddeyi okutuyorum. 

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

dışında kalan noterlerin topluluk sigortasına 
girmeleri zorunludur. Ancak, bu zorunluk (ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından 
olup (İş kazaları ve meslek hastalıkları), (has
talık) ve (amalık) sigortalarına girmek noterin 
isteğine bağlıdır. 

Topluluk sigortasına tabi olan noterler hak
kında, bu kanundaki] özel hükümlere aykırı ol
mamak kaydiyle, 906 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile 5 Ocak 1061 gün ve 228 sayılı Ka
nun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — 201 nci madde üzerinde öner
ge yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmiy enler... KaJbul edil
miştir. 

202 nci maddeyi okutuyorum. 

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

maddesi ve 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 2 nci maddesi hü
kümlerinden faydalananlar ile T. O. Emekli 
Sandığından emeklilik veya malûllük aylığı al
makta olan yahut 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa göre yaşlılık veya malûllük si
gortasından yaihut aynı kanunun geçici 20 nci 
maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette 
bulunan sandıklardan faydalanmış bulunan no
terler topluluk sigortasına giremezler. 

j BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları-
J niza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmi-
I yenler... Madde kaibul edilmiştir. 
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Tip sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi 

Madde 203. — Noter odalariyle Sosyal Si
gortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşme
lere esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Ba
kanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Si
gortalar Kurumu arasında yapılan görüşmeler
le tesbit edilir. Tip sözleşmenin değiştirilmesi 
de aynı usule tabidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kurulacak olan odalar da, kuruluşlarını takibe-
den bir ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk 
sigortası 'sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Si
gortalar Kurumuna başvururlar. Yeni kurulan 
odaya kayıtlı noterler, evvelce bağlı bulunduk
ları odada iken girdikleri topluluk sigortası ile 
kazandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni 
girdikleri odanın topluluk sigortasına girerler. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Prim borcunu ödememenin sonucu 

Madde 204. — Topluluk sigortası primleri
ni, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda 
îödemryen notere, birikmiş prim borcunu sözleş
medeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar iş
ten el çektirilir. 

Noter odası başkanı, prim borcunu süresi 
içinde ödemiyen noterin adını derhal Adalet 
Bakanlığına bildirir. 

'Topluluk sügortası primini ödememenin so
nucu, prim borçlusu noterin şahsına münhasır 
olup, bu sonucun aynı topluluk sigortasına 
katılmış olan diğer noterlere veya noter oda
sına sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmeye 
konulamaz. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Emekliliğe tabi görevden önceki noterliğin 
kıdeme sayılması 

Madde 206. — Bu kanun gereğince toplu
luk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam 
eden bir noter emekliliğe tabi bir görev veya 
hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalı
lığına esas alınan noterlik süresiinin üçte ikisi 
kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev 
veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine 
esas aylığı yükseltilir. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Meslek değiştirme 
Madde 206. — Bu kanun veya Avukatlık 

Kanununa göre topluluk sigortasına tabii bulu
nan kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası 
aylığı bağlanmadan, Noterlik veya Avukatlık 
mesleklerinin birinden ayrılıp diğerine geçme
leri halinde, yeni girdikleri meslekteki sigorta
lılıkları, ayrıldıkları meslekte geçen sigortalı 
lıklarımn devamı sayılır. Şu kadar M, ilgili, 
yemi mesleke girdiği tarihten itibaren, o mes-
leke ait topluluk sigortası sözleşmesi hüküm-
leriine tabi olur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun geçici 
14 ncü maddesi veya Avukatlık Kanununun ge
çici 1 nci maddesinden faydalanabilecek du
rumda olup bu maddelerdeki en az sigortalılık 
süresini ve prim ödeme yükümlülüğünü ta-
mamhyamadan meslek değiştirenler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştür. 

Karolar Kanununun değişen maddesi 
Madde 207. — 2 Temmuz 1964 g\m ve 492 

sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kon&öloslarca yapılacak noter işlemleri 
Madde 72. — Konsoloslar tarafından yapıla

cak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harç
larına ait hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 

Madde 208. — Bu kanunun geçici maddele
rindeki intikal hükümleri saklı kalmak üze
re 3496 sayılı Noterlik Kanunu ile onu değiş
tiren kanunlar ve 2 Temmuz 1964 gün, 492 
sayılı Harçlar Kanununun 48 ve 51 nci madde
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından 
«Çalışma vakti doldu» sesleri). 

Komisyonun geri aldığı maddeler hariç, ge
çici maddelere kadar olan kısmı bitirmiş bulu
nuyoruz. 
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Çalışma süremiz dolmuştur. 20 Ekim 1971 I Bu toplantıdan sonra toplanmak üzere Birleşl 
Çarşamlba günü saat 15,00 te Türkiye Büyük mi kapatıyorum. 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılacaktır. Kapanıma Saati : 19,05 

»• I ^ O — • • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

180 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 10 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 aıcü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihî : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhamı Sanear'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabı-i Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine- ilişkin kanun teiılifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

( X ) Bu işaret açık oya sımul&eak maddeleri gösterir. 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
şı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletıve-
kÜi Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/4)39, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat (ktürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakîkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan k a h kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğiu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6.1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971ı 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

21. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — 'Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
(Sayıştay Komisyonu rapora (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Deviet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış

tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ailt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinıhesaıbma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 



bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları G-enel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — 'Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
iSayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. — Beden! Terbiyesi Gen,el Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (ıS. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

X 39. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 425; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1658) (Dağıtma tarihi : 8 .11.1971) 

X 40. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/515; Cumhuriyet Senatosu 1/126) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 426; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1665) (Dağıtma tarihi : 8 . 10 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
iîün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalılk teanum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurula 
5 Ne. lu Geçici Komisyon rapora (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . S . 1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tasrihi : 
15 . 3 .1971) 



X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
öde Istanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıHar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek iku^ 
ruftan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 10. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

5 -

I 11. — 14 . 7 . 1965. tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14, . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

12. — Edirne'nin ' Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

13. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

14. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcah köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

1-5. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilft 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 : 6 . 1971) 

16. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

17. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, e l t 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğiu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Aibidin Demirlbağ'in ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu rakoru (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

18. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedefeoıkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 d© nüfusa kayıtlı Saffeıtoğlu Havva'
dan doğma 8.6.19413 doğumlu Selâmi Kodaİ'nı 
ölüm oezasoıva çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezfee^esi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 197 i ; 

X 19. — Gcmel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 «r üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon rap>ru (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi .: 16.6.1971) 

20. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka- . 
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve -Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 21. — Nütfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

22. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve izmir Milletvekili Burhanet- j 
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın tlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
-ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
12/308) (IS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1971) 

23. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
'9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
ısayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 24. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

25. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
'2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

26. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 27. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X .28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 180 nci Birleşim) 
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Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, Adalet, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (1/92) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 598/9499 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 . 11 .1967 tarih ve 71-598/7628 sayılı yazımız. 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Noterlik kanunu tasarısı» ile gerekçesi İlişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

NOTERLİK KANUNU TASARİSİ 

GEKEKÇE 

A) Genel olarak; 
/l Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 3456 »ayılı Noterlik Kanunu, 4106, 4782, '9928 

ve 72*63 sayılı kanunlarla birçok değişüklilk görmüş olmasına rağm'en, bugün'M durumu ile her 
alanda sürekli bir şekilde gelişen sosyal ihtiyaçlarımıza cevap vermekten uzak bulunmaktadır. 218 
yıldan beri olagelen değişim, özellikle son yıllarda artan kalkınma hızı ve milletlerarası ilişkilerin 
gelişmesi karşısında, hukukî işlemlerde geniş ölçüde bir çoğalma kaydetmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla, hukukî işlemleri belgelendirme mercii olan noterliklerin iki yönden ıslahında zorunluluk du
yulmuştur. Bunların; 

1. Noterlerin durumunun ıslahı, 
2. Noterlik işlemlerinin ıslahı, 
olmak üzere iki kısımda incelenımesd uygun görülmüştür. 
1 — Noterlerin durumunun ıslahı : 
Hukukî işlemlerin belgelendirilmesi, noterler tarafından yapılmaktadır. Noterlerce düzenlenen 

(bir iş kâğıldı ile kişiler, bazan borç veya taahhüt altına girmekte, yalhut'ta birtakım haklar veya 
yetkiler kazanmaktadırlar. Kanunlarımızın, noterliklerde düzenlenen iş 'kâğıtlarını «resmî evrak» 
olarak kabul ettiği göz önüne alınırsa, noterlik dairelerinin ve noterlerin önemi ile hukuk alanın
daki yeri daha iyi anlaşılır. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 726 noterlik dairesinden yalnız 156 
adedi hukuk fakültesi mezunu noter tarafından tedvir olunmaktadır. Bunun dışında kalanların 60 
adedi noter yardımcısı olup, geri kalan 510 adedi ise mahkeme başkâtipleri tarafından yönetilmek
tedir. Mahkeme başkâtiplerinin, herkesçe bilinen ve esasen yorucu olan işleri arasında, yapmakta 
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bulundukları noterlik görevinin, meslekin yukarda arz olunan önemi ile ne oranda bağdaştığı der
hal anlaşılmaktadır. Bunun dışında, noter veya noter yardımcısı olarak hizmet görenlerden birço
ğunun da, işlerine gereken önemi verm.edikleri, kabul olunması gereken acı bir gerçektir. Ancak, 
noterliğin bugünkü hali karşısında - s'ayısı pek az da olsa - bu şekilde hareket edenlere dahi hak 
verdirecek sebepler mevcuttur. 

tşte bunun içindir ki, noter olarak halkın karşısına çıkaracağımız kişileri, meslekin gerekli kıl
dığı özel bilgi ve tecrübelerle teçhiz etmek, her türlü niteliklerini objektif kanun süzgecinden ge
çirmek, bu nitelikleri taşımıyanları saf dışı bırakıp, meslekte başarı sağlıyanlları ise yükselmesi, 
gelirinin artması mümkün ve emniyetli geleceği bulunan bir mesleke sahip kılmanın zamanı çoktan 
gelmiş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. Bugün için hukuk fakültesini yeni bitirmiş hiçbir kimse, 
kendisinin ilerde noter olacağını düşünmemektedir. İşte, bu tasarının getirmekte bulunduğu en 
büyük yenilik, noterliği bir meslek haline sokma sidir. Noterliklerin sınıflara ayrılması, birinci ve 
ikinci sınıf noterliklere dışardan atama yapılmayıp, ancak terfi veya nakil suretiyle atanmayı 
mümkün kılması, ücretli staj sistemi, Türkiye Noterler Birliğinin kurulup, noterlerin disiplin 
ve sair birçok işlemlerinin bu birliğe verilmesi, noterlerin sosyal sigortalarının sağlanması, husu
sundaki hükümler, noterliğin meslek haline gelmesini mümkün kılabilmek için getirilmiş, samimî 
ve ciddî (bir çalışmanın ürünleridir. Bir kimse bundan böyle, ancak üçüncü sınıf bir noterliğe 
atanmak suretiyle mesleke girebilecektir. Üçüncü sınıf noterlikler ise, gelirleri düşük ve genel
likle küçük il veya ilçelerdeki noterlikler olup, istekliler için pek cazip değillerdir. Bu sebeple, 
me'sleke girmeyi düşünen kimse ileride daha büyük illerdeki, çok gelirli ınoterliklere atanacağından 
emin, hiç olmazsa ümitli olmalıdır. Halbuki, ikinci veya birinci sınıf noterliklere dışardan yapıla
cak her atama, üçüncü sınıf noterliğe atanma iste mini önemli miktarda azaltacaktır. Kaldı ki, no
terlik stajı görerek üçüncü sınıf bir noterlikte mesleke başlıyan bir kimsenin edineceği bilgi ve 
tecrübe, yıllarca hâkimlik veya avukatlık yaptıktan sonra noterliğe atanan bir kişinin özellik gös
teren bilgi ve tecrübesinden, meslek yararına farklı olacaktır. Şu hale göre, birinci ve ikinci sınıf 
noterliklere dışardan atama yapılmaması, hem meslek içindekalerinin haklarının korunması ve 
hem de meslekin bizatihi kendisi için zorunlu bulunmaktadır. 

Bugün için, birçok Avrupa memleketlerinde staj, sınıflandırma ve terfi hükümleri uygulan
maktadır. örneğin, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ile İsviçre'nin birçok kantonlarında, 
bizde hâkimlik ve avukatlık meslekinde olduğu gibi, bir de noterlik stajı mevcut bulunmaktadır. 
Stajın ücretli olması yolundaki hükümler ise, me slekin biran önce ve geniş ölçüde rağbet görüp, 
istenilen düzeye ulaşması aımaciyle getârilmişlerdir. Stajiyerlere ödenecek ücretlin Türkiye Noterler 
Birliğine yükliyeceği malî külfet, sağlanan gelir kaynakları ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Tasarı ayrıca, noterlerin yetki ve sorumlulukları bakımından da, daha belirli hükümler getir
mektedir. Noterlerin ve noterlik dairesinin kimliği ile niteliği kesinlikle çizilmiştir. Şimdiye ka
dar avukatlar için mevcudolan cezai kovuşturma konusundaki teminat, noterlere de tanınmış bulun
maktadır. Noterlerle başkâtip ve kâtiplerin görev ve sorumluluk sınırları ayrılmış, noterlere vekâ
let konusunda daha, pratik hükümler konulmuştur. Bilhassa çok noter bulunan illerde .rekabetin se-
bebolduğu aksaklıMarın giderilmesi temin olunmuştur. 

Noterlerin meslekî ve sosyal meselelerini çözümleme ve aralarında yardımlaşmayı sağlamak üzere 
kurulan Türkiye Noterler Birliği, bütün Batı ülkelerinde çoktan beri kurulmuş bulunmaktadır. 
Bu suretle, bundan sonra yapılacak milletlerarası toplantılarda noterlerimiz de temsil edilecek, bu 
toplantılarda öğrenilen yenilikleri memleketimizde uygulama alanına sunmaları da mümkün olabile
cektir. Noterlerin birçok meslekî işlemleriyle, disiplin kovuşturması 'görevi bu birliğe verilmiştir. 
Yeri geldikçe işaret olunacağı üzere birliğe bu kanunla birçok gelir kaynağı temin olunmuştur. 

2. İşlemlerin ıslahı : 
Bugün yürürlükte bulunan 3456 sayılı Kanunun kabulünden bu yana, noterlerce yapılagelen 

işlemlerin birçoğunun da ıslahının gerekli olduğu kanısına varılmış bulunulmaktadır. Bu kanı
nın sonucu olarak ta tasarıda, noterlerce yapılacak işlemler konusunda mevcut tereddütleri kal
dıracak ve işlemlerin daha çabuk bir şekilde sonuçlanmasını temin edecek hükümler yer almış bu-
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Ilınmaktadır. Örneğin, tasarının 60 ncı maddesinde noterlerin görevleri genel olarak sayıldıktan 
sonra, bunu izliyen maddelerde çeşitli noterlik işlemleri ayrı ayrı ele alınmış olup, özel olarak bu 
işlemlerin nasıl yapılmaları gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır. Bu arada, bugün için noterlerce 
yapılmıyan bâzı işlemlerin noterlerce yapılabilmesi de öngörülmüştür. Bu yeni hükümler saye
sinde daha çok vatandaşın noterliklere başvuracağı, keza noterlere karşı güvenin artacağı ve mah
kemelerin cüzi de olsa işlerinin azalacağı veya kolaylaşacağı kuvvetle umulmaktadır. Zamanı-
mızdaki te'knik gelişmeler göz önünde bulundurularak, fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarı
labilmesi sağlanmıştır. 

Hayatın devamlı olarak gelişme halinde bulunması sebebiyle, paranın alım gücü de 'buna para
lel olarak değişiklik göstermektedir. Bu itibarla, noterlerin gelirlerini ekonomik şartlara uydura
bilmek ve noterlik ücretlerinin tamamının, her dört yılda bir gözden geçirilmesini sağlamak için, 
halen Harçlar Kanununun 51 nci maddesinde tesbit edilmiş olan ücret de dâhil olmak üzere bütün 
sıoterlik ücretlerinin Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir (ücret tarifesi) nde toplanılması uygun 
»örülmüştür. 

basarının getirdiği yeniliklerden biri de, noterlerce alınacak hare, vergi ve resim karşılığında 
ilgili kâğıtlara pul yapıştırılması usulünü kaldırmış olmasıdır. Tasarının kanunlaşması halinde, 
ilgili evraka pul yapıştırmamak, noksan pul yapıştırmak, kullanılmış pulu tekrar kullanmak gi
bi suç konuları tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır. Tasarıda hare, vergi ve resimlerin tahsili 
konusunda getirilen hükümler, uygulamada her hangi bir aksaklığa meydan vermiyeeek ve gerek
li kontrolün kolaylıkla yapılmasını sağlıyacak niteliktedir. 

Yabancı memleketlerde yapılacak noterlik işleri konusunda da uygulama alanındaki tereddüt 
ve aksaklıkları giderici hükümler getirilmiş olup, yabancı memleketlerde noterlik görevini yerine 
getiren memurlarımızın yetki ve yükümlülükleri açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Noterlik Kanunu tasarısının hazırlanmasını gerektiren sebepler ile getirdiği yenilikler, aşağıda 
kısım ve bölümlerin açıklanması ile daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

B) Maddeler : 
I - Birinci kısımda 4 madde bulunmaktadır. 1 nci maddede, noterliğin bir kamu hizmeti oldu

ğu belirtildikten sonra, meslekin amacı gösterilmiştir. 2 nci maddede, noterliklerin kuruluş ve yet
ki çevreleri tes'bit edilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrası bir yenilik getirmektedir. Bundan böy
le, bir ilin belediye sınırları içinde birden fazla noterlik bulunduğu takdirde, her noterlik, bağlı 
olduğu Asliye Mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, il belediyesi sınırları içindeki bü
tün noterlik işlerini görebilecektir. 

Malûm olduğu üzere 3456 sayılı Kanunun birinci maddesi, noterliklerin yetki çevresini, bağlı 
bulundukları Asliye Mahkemesinin kaza hudutları ile sınırlandırmış bulunmaktadır. Bu hükme 
rağmen uygulamada, özellikLc Ankara ve İstanbul gibi biribirine girift idari durumlar arz eden 
büyük illerimizde noterler, bağlı bulundukları mahkemelerin kaza sınırlarını aşarak, diğer no
terliklerin yetkisine giren işleri de yapmaktadırlar. Noterlerin bu şekilde işlem yapmalarının ön
lenmesi mümkün olmadığı gibi, esasen her noterlik işleminde yetki sınırı da kesinlikle çizileme-
mekfcedir. Bu itibarla, bugün için uygulamada yerleşen ve çeşitli zorunluluklardan doğduğu şüp
hesiz olan bu duruma kanunilik vermek için ikinci fıkra hükmü sevk edilmiştir. Bu hüküm ay
rıca, mülkiyeti muhafaza kaydiyle satış sözleşmeleri gibi, bir il belediyesi hudutları içindeki bir
den çok Asliye Mahkemesinin yargı çevreleriyle bağlı olmaksızın 'bir noterlikte yaptırılmasında 
fayda bulunan işlemler bakımından da büyük kolaylık: sağlıyaeaktır. Birinci maddenin birinci 
fıkrasında, daima çeşitli tefsirlere yol açan yeni noterlikler açılması hususu maddi vakıalara bağ
lanmış, ikinci fıkrada ise, daha fazla noterlik açılması ve birden fazla noterlik olan yerlerde, bun
lardan birinin kapatılması için aranacak şartlar gösterilmiş ve bu konuda T. Noterler Birliğinin de 
mütalâasının alınması zorunluluğu 'konulmuştur. Bu kısmın son maddesi olan 4 ncü madde tamamen 
yeni hükümler getirmekte olup, noterlerin kaç sınıfa ayrılacaklarını ve sınıflandırmanın nasıl ya
pılacağını hükme bağlamış bulunmaktadır, 
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I I - İkinci kısım 17 maddeyi (5 - 21) içine almaktadır. 5 nci madde noter olabilmek için, no

terlik stajını tamamlayarak noterlik belgesi alınması gerektiğini göstermekte, 6 neı madde ise staj 
yapmadan noterlik belgesi verilip noterliğe atanabilmendn şartlarını hükme bağlamaktadır. 7 nci 
nı'adde noter stajiyerlerinde aranılacak nitelikleri ^göstermekledir. Bu miaiddenin 13 ncü bendindeki 
ikametgâh (deyimi ile st'ajiyerin, staj yapıaeagı noterin yetki çevresi için'de fiilen oturma durumu 
ifade edilmektedir., 8 nei maddede noterlikle birieşemiyen işlerin stajliyerlifcle de birleşeimıiyeeeği, 
9 ncra maddede ise, staja başvurana usulü hükme bağlanmış bulunmaktadır. 101 ilâ 16 neı madde
ler stajın ilânı, staja itiraz, staj öncesi ve staj devresi raporları, staj süresi ve 'bunlarla ilgili 
teferruatı düzenlemektedir. 

17 nci maddede staj sonunda Adalet Bakanlığınca verilecek kararların ne olabileceği ve so
nuçları hükme bağlanmış olup, bu kanar aleyhine Danıştaya başvurulabileceği belirtilmiştir. 18 nci 
madde staj ve atama müessesesinin belkemiğini teşkil etmektedir. Çünkü, ister staj yaparak, is
terse 6 nci maddeye göre noterlik belgesini almış, olanlar .maddede gösterilen deftere kaydedile
cek, ilerideki atanmalar bu defterdeki sıraya göre yapılacaktır. Bu suretle, noter atanmalarında 
objektif bir sıralama sağlanmış olacaktır. Defterin tutulma şekli yönetmeliğe bırakılmıştır. 19 ncu 
mıadde noterlik belgesine sahibolanlara (ikametgâh adresini bildirmek 'zorunluluğunu yüklemiştir. 
Bu yükümlülük teklif üzerine atama müessesesinin işlemesini sağlamak aımacı ile (konulmuş bulun
maktadır. 20 nci (madde stajın ücretli olacağını ve hangi hallerde ilgiliden staj ücretinin geri 
alınabileceğini (göstermektedir., 21 nci madde isestajiyerin sorumluluk sınırını çizmektedir. 

III - Üçüncü kısım onlbir mıadde (22 - 33) «olup, noterliğe atama usullerini düzenlemektedir. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler hakkında müşterek hükümleri kapsıyan (birinci bölümün 
ilk maddesinde (22 nci madde) boşalan, açılan ve sınıfı değiştirilen bir noterliğin ne şekilde ilân 
edileceği ve ilânda nelerin bulunacağını, 23 ncü madde başvurma usulünü göstermektedir. İkinci 
bölüm üçüncü sınıf noterliğe atama başlığını taşımaktadır. 2,4 ncü madde, bu kısmın birinci bölü
müne göre yapılan ilân üzerine, 18 nci maddede gösterilen defterde kayıtlı isteklilerin bulunması 
halinde yapılacak işlemi, yani nonmal atama işlemini (göstermektedir. Ancak, ilân olunan üçüncü 
sınıf bir noterliğe yukarda anılan defterde kayıtlı bir istekli çıkmadığı takdirde, 25 nci madde 
uyarınca «[teklif üzerine atanıa» yoluna gidilecektir. Bu madde; kanunun getirdiği ücretli staj 
müessesesi ve noterlikleri, mümkün olduğu kadar geçici yetki ile tedvirine ston vererek, ehil ellere 
bırakmak gayesi bakımından 'zorunlu bulunmuştur. 26 nci madde ise, iki teklifi reddeden kimse
nin 18 nci maddedeki defterden silinteceğini hükme bağlamıştır. 

27 nci madde, birinci ve ikinci sınıf noterliklere yapılacak atama usulünü, 28 nci madlde na
kil yolu ile yapılacak atama şeklimi, 29 ncu madde noterliğin kapatılması veya istifa suretiyle 
meslekten ayrılan noterlerin yeniden atanıma istekleri hakkında takiilbolunacak usulü (göstermekte
dir. 29 ncu maddenin son fıkrası (ile Mer'i Kanuna göre noter yardımcısı olarak atanmış olanla
rın, bu hükümden faydalanamıyacâkları tasrih edilmiş bulunmaktadır. 30 ncu ımadde bir noterli
ğe atanan veya nakledilen kimsenin yenii göreve başlaması veya altlanma isteğinden feragati ha
linde yapılacak işlemleri hükme bağlamıştır. 

Bu kısmın beşinci bölümünde yer alan 31 ve 32 noi maddeler, hangi noterliklerin dördüncü 
sınıfa indirileceklerinli ve bu noterliklerin yönetimini düzenlemektedir. 

IV - 33 ilâ 36 nci maddeleri kapsıyan dördüncü •kısım, notere vekâlet ve imza yetkisi başlığını 
taşımakta olup, boşalma, .geçici olarak işten ayrılma veya haklı engeller halinde noterliklerin ne 
şekilde tedvir olunacağını ve takibedilecek yolu göstermektedir. Bu konuda tasarı, Mer'i Kanun
dan epey ayrılmış durumdadır. Şöyle k i ; buıgün noterin vazife görımesıi anında bile işlerin büyük 
bir kısmı, hastalık ve izin halinde tamaonı kendi başkâtibi tarafından görüldüğü halde, boşalma 
veya işten el çektirilme haillerinde vekâlet görevi .adalet memurlarına verilmektedir. Bunun 
haklı bir sebebini bulabilmek ise oldukça zordur. Tasarıda bu görev evvelâ, varsa en az üç ayını 
tamamlamış stajiyer yoksa noterin başkâtip veya kâtibine verilmektedir. Bunların hiçMrisinin ol
maması halinde vekâlet görevi bir adalet memuruna verilecektir. ' 
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36 ncı madde, imza yetkisinin düzenlenmesi işini yönetmeliğe bırakmış bulunmaktadır. Mer'i 

kanuna göre çok tafsilâtlı olan tasarının, daha da fazla genişlememesi için, bu ve bâzı işlerin tan
zim ve tesbitinin yönetmeliğe bırakılması uygun görülmüştür. 

V - .Beşinci kısımda 3 madde (37 - 39) bulunmaktadır. 37 nci madde noterlerin ne şekilde and 
içeceklerini hükme bağlamış olup, noter vekilleri ile geçici yetkili noter yardımcıları da and içmek 
zorunluluğundadırlar. 38 nci madde de noterlerin verecekleri teminatı düzenlemektedir. Bu madde 
mer'i kanun zamanında görülen bâzı aksaklıkları giderici şekilde kaleme alınmıştır. Teminat yalnız 
para olabilir. Bu hükmün konulmasındaki zaruret çeşitlidir. Bunlardan en başta gelenleri mu
hafaza ve kontrol kolaylığı ile doğması mümkün zararların derhal ve anında karşılanmasının 
sağlanabilmesi hususudur. Gerek gayrimenkul ve gerekse banka teminat mektuplarının, teminat ola
rak kabulü halinde, muhafaza, kontrol ve derhal paraya çevrilebilme diyebileceğimiz üç şartın 
temininin mümkün olamıyacağı ortadadır. Kaldı ki, teminat mektupları geçici süreler için verile
bilen, sık sık yenilenmesi gereken bir ticari işlemdir. Gayrimenkullerin ise, lehte olabileceği gibi 
aleyhte fiyat değişikliği göstermesi, tabiî âfetler veya başka sebeplerle değerini büyük ölçüde 
kaybetmesi de mümkün bulunmaktadır. 39 ncu madde, noterlerin imza ve mühür örneklerini, bu
lundukları yer valiliğine gönderme yükümlülüğünü getirmiş olup, bu husus, yurt dışında kullanı
lacak noterlik işlemleri altındaki imza ve mühürlerin valiliklerce onaylanması bakımından zorunlu 
görülmüştür. 

VI - Noterlik Dairesi başlığını taşıyan altıncı kısım 40 ncı maddeden başlamaktadır. Bu madde 
noterlik dairesinin resmî daire sayılacağını belirttikten sonra, kira sözleşmesinin daire adına noter 
tarafından yapılacağını hükme bağlamıştır. îkinci fıkraya göre, dairenin her türlü gideri notere 
aittir. Burada söz konusu giderler, noterlik işlerinin tedviri için yapılması gerekli giderlerdir. 
Kira, demirbaş, mefruşat, kâtip ve hizmetli ücretleri, ısıtma, aydınlatma, kırtasiye ve benzeri bü
tün giderler dâhil bulunmaktadır. 41 nci madde ile mer'i kanunun bir boşluğu giderilmiş olup, 
noterlerin evrak, defter ve belgeleri temin ve imha şekli, diğer Devlet daireleri hakkında uygu
lanan hükümlere tabi kılınmıştır. Buna göre, bundan sonra noterler ihtiyaçlarını Devlet Malzeme 
Ofisinden temin ve muayyen bir süre sonunda bâzı evrak ve belgeleri imha edebileceklerdir. 42 
nci madde noterlik personelini saymaktadır. Maddede görüldüğü üzere personel kâtip ve hizmetli
lerden ibaret olup, başkâtiplik, kâtipliğin bir derecesinden ibarettir. Bu seibeple, başkâtipliğin 
özellik arz etmediği çeşitli maddelerde kâtip deyimi, başkâtibi de kapsamına alacak mânada kul
lanılmıştır. 

43 ncü madde başkâtibe noterle birlikte sorumluluk tanımış, 44 ncü madde noter kâtibi olabilme 
şartlarını hükme bağlamıştır. 45 nci maddede sözleşme yapma zorunluluğu ile 44 ve 45 nei madde
lere aykırı eylemlerin sonuçları düzenlenmiştir. 46 ncı madde, hizmetlilerin kâtiplik görevinde kul-
lanılamıyacaklarmı hükme bağlamış bulunmaktadır. Bu maddeyle ilgili olarak belirtilmesinde fay
da görülen bir husus da, hizmetlilerin, noterlik işlemlerinin düzenlenmesinde hiçbir şekilde çalış-
tırılamıyacakları ve bunların ancak noterliğin bedenî hizmetlerinde kullanılabilecekleridir. 

47 nci madde ise, kâtip ve hizmetlilerin yıllık izinlerini, 48 nci madde, iş sözleşmesi hükümleri
nin uygulama alanını göstermektedir. 49 ncu madde ile, her ne sebeple olursa olsun bir noterliğin 
ne şekilde devredileceği düzenlnmiş bulunmaktadır. Bu maddnin kaleme almışı sırasında da, uy
gulamadaki aksaksıklarm giderilmesi göz önünde bulundurulmuş olup, devir sırasında tarafların 
anlaşamaması halinde, Mahallî Noter Odasına bâzı görevler yükletilmiş bulunmaktadır., 

VII - Yedinci kısım iki bölümü ihtiva etmektedir. Birinci bölüm noterlerin yükümlülükleri 
başlığını taşımaktadır. 50 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi noterlikle hiçbir hizmet ve 
görevin birleşemiyeceği hükmünü getirmiş olup, ikinci cümle ile bunun istisnaları sayılmıştır. Bun
lar, yargı mercilerince verilecek işler, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik ve 
vasiyeti tenfiz memurluğudur. Her ne kadar, noterler ve mevcut noterlik kuruluşlıaırınidan bazıla
rınca istisnalar arasına öğretlmenliğıkı de dâhil edilmösi istenilmiş isıe idle, bunun doğru olmıyacağı 
düşünülmektedir. Öğretmenlik daimî oil'maisa bile. sik sık ve uzun sıüre çalışmayı, ve dainelden ayrıl-
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"mayı gerektiren bir meslektir. Noteırlerim âse devlet mamurları gılbi çalışmalarının tamamını dai
relerine hasretlmeleri asıldır. İkinci îikm, aynı gerökçıe ile, noterlerin siyasi partilere üye olafbile-
ceklerinli, fakat parti organlarında 'görev alanııyacaklarını hükme bağlamıştır. Son fıkra ise, Dev
let Memurları Kanonuna paralel olarak g'etirihnis ve meısleikin özelikleri itübariyle ilâve edilmiş 
hükümleri kap'siamaktadır. 51 nci madde noterlerin tatil günlerinde iş yapmak yasaklılığı ile is
tisnalarını, 52 nci maldlde çalışma saatleırini göstermektedir. 53 ncü maidide, noterlerin kanunların 
emredici hükümlerine aykırı işlem yapamıyacaklarum hüküm altına almış olup, burada bir nokta
nın açıklanması lüzumlu bulunmuştur. Noterler yapacaikları işlemlerde, Borçlar Kanununum 19 
ncu maddesine de uygun hareket etmekle yükümlü o'ldüklarından, bu maldSdeye ayrıca noterlik iş
lemlerinim ahllâik vfe âdaba aykırı olamıyacağı yolunda bir kayıt konulması gereksiz 'bulunmuştur. 
54 ncü maidldesine nioter ve kâtiplerinin görevleri d'okyısiyle öğrendikleri sırları, kanunların eim-
rettiiği haller dışımda açıMıyajmiyacaM'arını hükmü bağlamıştır. 55 nci madlde evrak ve defterilerin 
hangi haillerde ve ne şekilde daireden çıkarılabileceğini veya örneklerinin verileceğini düzeni e-
nue/ktedir. 56 nci madde ile noterlerin yaş tahdidine tabi tutulmaları T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine bağlanmıştır. 

(Bu kısmın ikinci bolümü izin ve hastalık başlığını taşımaktadır. Noterlerin yıllık izinlerini dü-
zemliyem 57 nıci madde ile noterlerin hastalıkları halinlde yapılacak işlemi düzenliyen 59 ncu mad
de, tamamen Devlet Memurları Kanunu 'hükümlerine mümkün mertelbe uygun olarak kaleme alın
mıştır. Noterliğin (kamu hizmeti gören bir daire olarak kalbulu karşısında, bu ve buna benzer hü
kümler getirilmesi esasen, zorunlu bulunmaktadır. İki maldlde arasındaki 58 nci madde is'e, iznin hak
lı bir engel olmaksızın geçirilmesinin sonuçlarım hükmle bağdamaktadır. Ancak, noterlerin kamu 
hizmeti görimekle beraber devlet bütçesinden maaş veya ücret almaması ve noterliğe atandığı sırada 
bâzı masraflar yapması göz önüne alınarak, hastalıkları halinde kendilerine tanımam izinlilik süresi 
devlet memurlarına nazaran bir miktar daha fazla tutulmuştur. 

VIII. - Noterlerin görevleri başlığını taşıyan siefkizincfi kısım iki bölümü ihtiva etmektedir. 60 
nci madde mer'i kanunun 44 neü maddesine paralel olarak konulmuş bir madde olup, burada 9 ka
lem halinde genel olaralk noterlerin yapabilecekleri işler sayılmış bulunmaktadır. Tesis senedi, mül
kiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlar ve evlenme sözleşmeleri gibi resmî sen ede bağlanması 
veya noter tarafından yapılması ilgili kanun maddelerinde açıkça gösterilmiş bulunan işlemler, bu 
maddede ayrıca zikredilmiş olmayıp, maddemin 2 ve 9 numaralı bentleri içinde mütalâa olun
muştur. 

İkinci, bölümde, özel olarak noterlerce yapılması öngörülen işlemler ayrı ayrı ele alınmıştır. 
61 nci madde tesibit işleri başlığını taşımakta olup, noterlerin tesibit, piyango ile özel kuruluş

ların kıır'a, seçim ve toplantılarımda, hazır bulunarak durumu belgelenldTreeeklerini hükme bağla
mıştır. Bu maddede sözü geçten tesbitin, hukuk mahkemelerince görülen tesibit dâvaları ile bir1 ilgi
si •alm.almakla beraber, tercüimlan ve tanıklara yemin verme yetkisine sahip kamu hizmeti gören 
bir noterde düzenlenen ve 82 nci maddenin sıon fıkrası uyarınca aksi ispat edilinciye kadar geçer
li olan bu çeşit bir belgenin, mahkemelerde kuvvetli bir delil olabileceğini ve bu suretle yargı 
organlarının tişllerimi 'kolaylaştıracağını gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 

02 nci madde noterlere yemi bir görev yüklemektedir. Buma göre noterler, ilgilisinin istemi üze
rine gayrimienkulfileri yönetebilecek ve kiraya verebileceMerdllr. Bu madde hükümleri uyarınca dü
zenlenecek sözleşjmıelllerin, .müeslsleisienin doğal bir sonucu olarak Borçlar Kanununda yer alan «ve
kâlet» hükümlerinle tabi olacağı ortadadır. Bu hükmüm getirilmesini, bugümıkü sosyal ihtiyaçlarla 
birlikte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunumun, yürürlüğe girmesi de 'Zorunlu kılmış bulumim'afctadır. 
Bu görevin noterlere verilmiesinie ve bu müessesemin vekâletname hükümlerine ta'bi olmaisına 
rağmen, noterlerin bir avukat gibi dâva takibetmelerime imkân 'bulunmamaktadır. Bu steibeple, mad
denin ikinci fıkrasının konulması da zıorunlu bulunmuştur. Sözleşmede aksine bir kayıt yoksa, no
ter bu görevini dfa sırasında doğan anlaşmazlıkların çözümlü amacı ile, 'başkasına vekâlet Verebile
cektir. 
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'63 - 67 nci m akideler, emanet işlerinin ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarını hükme bağlamış

laradır. Emanet işlerine böyle geniş olarak yer verilmesi, 3456 sayılı Noterlik Kanununun uygula
ması sırasında tesıaldüf olunan aksaklıkları ve boşlukları giderebilmek gayretinden ileri gelmiştir. 
Ayrıca bugünkü sosyal gelişmeler ve haberleşme imkânlarının gösterldiği ilerletme karşısında, 
mer'i kanuıı'daki süreler kısaltılmıştır. Bu suretle noterlerce bu konu'da yapılan şikâyetlerin de, ar
tık ortaklan kalkacağı düşiünülmekteldir. 

68 nci madde defter onaylaması, 69 ncu madde vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili 
işler hakkında uygulanacak hükümleri getirmiştir. 70 nci madde noterliklerce tebligat işlerinin 
ne şekilde yapılacağını hükme hağlamış bulunmaktadır. 

Bu kısmın son maddesi olan 71 nci madde, loterlerin T. Noterler Birliğine ve Adalet Ba
kanlığına gönderecekleri aylık ve yıllık cetvellerde nelerin bulunacağını açıklamaktadır'. 

IX - Beş bölüm ve 37 maddeyi taşıyan dokuzuncu kısım, şimdiye kadar yapılagelen bir uygu
lama sonucunda görülen boşluk sebebiyle kaleme alınmıştır. 3456 sayılı Meri Kanunda noterlerin 
yapacakları işler gösterilmekle beraber, bu işlemlerin şekilleri hakkında yeterli hükümler bulun
mamaktadır. Bu kısım, işte bu boşluğu doldurmakta, gerek bu kanun ve gerekse başka kanun
larla noterlere yükletilen işlemlerin şekillerini belirtmiş bulunmaktadır. 

«Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli genel hükümler» başlığını taşıyan birinci bölümde 
(72 - 83) sıra ile ilgilinin tarifi yapıldıktan sonra noterin ilgililerden neleri Öğrenmek zorunlulu
ğunda olduğu, ilgilinin sağır, kör ve dilsiz olması veya Türkçe bilmemesi halinde yapılacak işlem, 
imza, mühür ve parmak bastırma şekli, noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler hakkındaki yasak
lılık hükümleri, noterlik işleminin hukuk hâkimi tarafından yapılması, işlem yaptıracaklardan 
aranacak belgeler, işlemlere fotoğraf yapıştırılması, yapılan işlemlerin fesih, iptal veya değişti
rilmesi, geçerlilik sınırı ve görevin daire dışında yapılması gibi hususlar düzenlenmiş bulunmak
tadır. 

İkinci bölüm «JDüzenleme» başlığını taşımaktadır. Öerek burada ve gerekse bu kanunun çe
şitli yerlerinde söz konusu edilen düzenlemeden, Meri Kanunda yer alan re'sen senet tanzimi mü
essesesi kastedilmektedir. 84 ncü madde, hukukî işlemlerin noter tarafından düzenlenmesinin bir 
tutanak şeklinde yapılacağını belirttikten sonra, bu tutanakta nelerin bulunacağını göstermiştir. 
Son fıkrada ise bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslının Noterlik Dairesinde kalacağı ve bir 
örneğinin ilgilisine verileceği hükme bağlanmıştır. 85 nci madde tutanakta bulunacak diğer kayıt
ları göstermektedir. Bu maddenin son cümlesinde yer alan «isabet vasıtası», kesin bir kanı ver
memekle beraber, ilgilinin kimliği veya aranılan diğer hususlarla ilgili noksan belgeleri ifade et
mektedir. 86 ve 87 nci maddeler düzenlenmeden sonra yapılacak işlemleri göstermektedir. 88 nci 
madde, ilgilinin bir belgeye dayanarak işlem yaptırması halinde, o belgenin tutanağın bir parça
sı sayılacağını hükme bağlamıştır. Ancak, tutanak örneğinin verilmesi halinde bu belgenin ör
neğinin de çıkartılıp çıkartılmaması ilgilinin arzusuna bırakılmıştır. 89 ncu madde, düzenleme şek
linde yapılması zorunlu olan işlemleri saymış bulunmaktadır. 

Üçüncü bölüm, onaylama işlemlerinin ne şekilde yapılacağını, şümulünü ve onaylama şer
hinde nelerin bulunacağını düzenlemiştir. 

(Madde 90 - 93) 
Dördüncü bölüm, örnek verme başlığını taşımakta olup, noterler tarafından yapılan işlemle

rin örneklerinin kimlere ve ne şekilde verilebileceğini, hâkimin izni ile örnek verilmesini, sair 
kâğıtların tamamının ve bir kısmının örneğinin verilme şeklini, yabancı dildeki bir kâğıttan ne 
suretle örnek çıkartılacağını hükme bağlamıştır. Bu bölümde son teknik ilerlemenin getirdiği bir 
yenilik bulunmaktadır. O da örneklerin, fotokopi veya benzeri teknik usullerle çıkartılabileceği 
hususudur. Bu hüküm sayesinde noterlerin işleri kolaylaşacağı gibi, özel şekilleri bulunan bâzı 
kâğıtların asıllarına daha uygun örneklerinin çıkartılması da sağlanmış bulunmaktadır. 

Bundan sonra yer alan beşinci bölüm, 100 ncü maddede açıklandığı üzere, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü bölüm dışında kalan çevirme, ticari protesto, ihtarname, ihbarname, defter onaylanması 
ve tescili gereken işlemlerin ne şekilde yapılacağını düzenliyen hükümler getirmektedir. 
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;X - Onuncu kısım, şimdiye kadar uygulama alanına çıkmamış yeni hükümleri taşımaktadır. 

Bu hükümler, özellikle büyük şehirlerdeki noterler arasında mevcut gizli rekabetle buna sebebo-
lan aşırı gelir farkını ortadan kaldırmak amacı ile getirilmişlerdir. Tamamen yeni olan bu hükümle
rin üzerinde bir nebze durulması gerekli görülmüştür. 

109 ncu madde, bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması 
halinde, harca tabi değeri bir milyon lira ve daha fazla olan noterlik işlemlerinin bir takvim yılı 
içinde, ancak görevlendirilen noterliklerde yapılabileceğini hükme bağlamıştır. Maddenin ikinci, 
üçüncü ve dördüncü fıkraları, görevlendirilecek noterliklerin ne şekilde tesbit olunacağını, ne 
suretle ilân edileceğini ve aynı noterliğin üst üste görevlendirilemiyeceğini göstermektedir. Son 
fıkra, bu işlerin görevlendirilen noterliklerden başka bir noterlikçe yapılamıyacağı hükmünü ge
tirmiş olup, bunun müeyyidesi ise 159 ncu maddede yer almış bulunmaktadır. 

110 ncu madde, belirli noterliklerde yaptırılması gereken işlerden elde edilen gelirin, millî bir 
bankada açtırılacak (Noterlikler ortak cari hesabı) na toplanacağını, belirttikten sonra, gelirin 
ve bu işlerin yapılması için gerekli ilk masrafların bu hesaba yatırılması sürelerini, hesabın açtı
rılma şeklini, avans tesbiti ile görevli noterin masrafına karşılık ne miktar, ne zaman ve ne şekilde 
ödeme yapılacağı hususlarını düzenlemiş bulunmaktadır. 

111 nci maddede ise, ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, ölen, noterlik meslekinden 
ayrılan veya başka bir noterliğe naklen atanan noter hisselerinin ödenmesinde takibolunacak 
yol çizilmiş bulunmaktadır. 

XI - «Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve resimlerin tahsil şekli» başlığını taşıyan bu kı
sım da iki bölümü kapsamaktadır. 

Birinci bölüm, noterlerin alacakları ücretler konusunu içine almakta olup, 112 nci madde no
terlerin alacakları her çeşit ücret ve yol ödeneklerinin, Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir 
«Ücret Tarifesi» ile tesbit olunacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümle, noterlerce çeşitli adlar al
tında alınmakta olan ücretlerin bir yerde toplanması sağlanmış bulunmaktadır. Maddenin üçüncü 
fıkrasında tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmryacağı, son fıkrada ise, tarifede ge
rekli görülen değişikliklerin dört yılda bir yapılacağı belirtilmiştir. 

!118 ncü madde sayfa ve satır ölçüsü, 1(14 ve 116 nci maddeler giderin tahsil şekli, 116 nci 
madde giderin paylaştırılın alsı hususlarını düzenlemektedir. 

'1117 nci madde, mer'iı kanunun 65> nci maddesine tekafbül etmekte olup, buna göre bâzı yenilik
ler getirmektedir. Noterler tarafından fazla veya eksik hare alınıması halinde Harçlar Kanunu, 
Damga Vergisi alınması halinde Verlgi Uisul Kanunu, Kontrato Reisimi alınması halinde is© Bele
diye Grelirleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu kanunlarda hükme bağlanmış ol
makla bu konuda maddeye hüküm 'konulması zait bulunmuştur. Ancak, noterler tarafından fazla 
ücret alınması halinde yapılacak işlem birinoi fıkra ile düzenlenmiş ve 615 nci maddenin 2 nci fık
rasındaki 100 kuruşluk siniri tasanda 10 liraya yükseltilmiştir. Ücretin noksan alınması halinde 
ise, her hanlgi bir işlem yapılmasına lüzum olmadığı düşünülmüştür. 

İkinci 'bölüm hare, ver'gi ve resimlerin tahsil şeklini göstermekte oluip, gerekçenin (genel kıs
mında da temas edildiği üzere, bundan böyle ilgili kâğıtlara pul yapıştırılması' usulünden vazgeçil
miş 'hulunımaktadır. Ancalk noterlerin, hare, vergi ve resim bedelleri üzerinden, bu kanunda göste
rilen miktarda bir noter Mssdsi alacakları 1118 nci maddede hükme bağlanmış bulunmaktadır. Pu
lun 'kaldırılması ile birçok suiistimallerin önleneceği, paradan ve zamandan tasarruf sağlanacağı 
düşünülmektedir. 11119 nou madde hare, vergi ve resimlerin vergi dairesine veya ilgili daireye ne 
zaman ve nasıl yatırılacağını teslbit etmektedir. 120 nci madde ise, zamanında yatırmamanın mü
eyyidesini gıöstertmekte olup, özel kanunlarında yer alan hükümler dışında konulan % 25 zam, 
Türkiye Noterler Birliğinin gelir kaynakları arasına alınmıştır. Yatırmaya e'sais olan beyanname!-
nin şekli işi, Adalet ve Maliye bakanlıklarınca çıkartılacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır. 

XI I - Onikimci kısım, noterlerin sorumlulukları başlığını taşımaktadır. Gr'enel hükümlere ayrı
lan birinci bölümlün 12(1 nci maddesi, noterliklerin Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin 
gözetim ve demetimi altında olduğunu belirtmektedir. 122 nci madde, noterlerin Cumhuriyet sav-
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cilan ile Adalet müfettişleri tarafından teftiş olunacaklarını hükme bağlamış bulunmaktadır. 123 
'• nıcü madde, suç teşkil eden fiilleri' te'sfoit olunarak, haklarında soruşturmaya girişilen noterlerin iş

ten el çektirilme şeklini, 124 ndü madde de noterler. hakkında yapılacak soruşturima usulünü dü-
zenliyen hükümleri getirmiş bulunmaktadır. 

Noterlerin disiplin cezalan başlığını taşıyan ikinci bölümde 22 madde bulunmaktadır. 12'5 nei 
' madde ile disiplin kovuşturmasının sınırları çizilmiş, 126 ncı .maddede ise disiplin cezalan sayılmış 

ve tarif olunmuştur. Yine kalem'e almışında Devlet Memurları Kanunundan yararlanılan bu mad
dede, meslekin özelliği itibariyle biraız ayrılınmış [bulunmaktadır. 127 nei madde eski cezaların et
kisi, 128 nei madde savuntaıa haikkij 1Ö9 ncu madde noter olmadan önceki eylem ve hareketlerin 
hangi haller'de disiplin kovuşturmasına esas olacağı ve noterlikten ayrılma halinde takilb olunacak 
yol hakkında hükümler getirmiş bulunmaktadırlar. 1130 ncu maddede açıklandığı üzere, noterler 
hakkındaki disiplin kovuşturması, Türkiye Noterler Birliğinin bir organı o] an T. Noterler Birliği 
Disiplin Kuruluna bırakılmış bulunmaktadır. Bundan sonraki maddelerde sırasiyle,, Disiplin Kurulu
nun teşkili, ihbar üzerine verilecek ilk karar, bu karar üzerine takilbolunacak yol, kovuşturma 
usulü duruşmalı inceleme yapılabilmesi, delillerin 'gösterilmesi, delillerin takdiri, karar çoğunluğu, 
tanık ve bilirkişi dinlenmesi, duruşma usulü, istinabe, tanık ve bilir kişilerin çağrılması, Türkiye 
Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin reddi, karar, itiraz, itirazı inceleme mercii, 
ceza soruşturmalarının disiplin cezalarına etkisi, disiplin cezalarının uygulanması, tanık ve bilir
kişi giderleri ile disiplin cezalarının yerine getirilmesi hususlarını düzenliyen hükümler yer almış 
bulunmaktadır. 

Noter stajiyerlerine uylgulana'cak disiplin cezalan başlığını taşıyan üçjünicü bölümün ilk maddesi 
olan, 146 ncı maddede, stajiyerlere uygulanacak disiplin cezaları sayılmış ve tarifleri yapılmıştır. 
Bu maddeye eklenen bir fıkra ile 127 nei madde hükmünün stajiyerler hakkında da kıyasen uygu
lanacağı hükme bağlanmıştır. 147 nei madde ile Stajiyerler hakkındaki disiplin cezalarının da T. 
Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından verileceği, noterlerin disiplin işlem ve kararları ile ilgili 
hükümlerinin stajilyerler hakkında da aynen uygulanacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Noter kâtiplerinin ve kâtip adaylarının disiplin cezalan başlığını taşıyan dördüncü bölüm üç 
maddeyi (148 - 150) içine almaktadır. Her ne kalar noter kâtipleri hakkındaki hükümlerin adaylık 
statüsü ile bağdaşabildiği nisbette, kâtip adayları hakkında da uygulanacağı tabiî ise de, ceza hü
kümlerini kapısıyan bu bölümde, ceza sorumlusu olarak kâtip adaylarının da ismen gösterilmesi 
faydalı mütalâa olunmuştur. 

Bu bölümün birinci maddesi (148) noter kalpleriyle adaylarına verilecek cezaları sayıp 
tarif etmekte, 149 ncu madde bunlara, disiplin cezalarının yanlarında çalıştıkları noter tarafın
dan verileceğini göstermektedir. 150 nei madde ise, bu karara itiraz ve itirazı inceleme usulünü 
düzenlemiş bulunmaktadır. 

Beşinci bölümde yer alan maddeler getirdikleri bâzı yeni hükümlerle, noterlere daha resmî 
bir kimlik ve bâzı teminatlar sağlamış bulunmalktadır. 151 nei madde noter görevlilerinin gerek 
noterlik igörevleri ve gerekse Tünkiye Noterler Birliğinin organlarındaki görevleri sebebiyle işliye-
cekleri suçlardan dolayı, haklarında T.C. Kanumıiun Devlet memurlarına ait hükümlerinin uygu
lanacağını, 152 nei madde ise, bu kişilere karşı görevleri sırasında suç işleyen kimselerin, Devlet 
memurları aleyhine suç işlemiş gibi ceza göreceklerini hükme bağlamış bulunmaktadır. 153 neü 
madde tamamen yeni bir hüküm getirmiş ve şimdice kadar avukatlara uygulandığı gibi, suç işliyen 
noterler hakkında kovuşturma yapılabilmesini, Adalet Bakanlığının iznine bağlamış bulunmakta
dır. Bunun, Mer'i Kanuna göre ileri atılmış ve noterlere emniyet veren bir adım sayılacağı aşi
kârdır. Bundan sonra yer alan 154, 155 ve 156 ncı maddeler kovuşturma usulü ile istisnalarını gös
teren hükümler getirmektedirler. 157 nei madde yasaklara aykırı hareket eden 158 nei madde iş
lemlerinde tahrifat yapan, 159 ncu madde Onuncu Kısım hükümlerine aykırı hareket eden, 160 ncı 
madde de kâtipleri üzerinde gözetim ve denetim görevini yerine getirmiyen noterler hakkında uy
gulanması öngörülen ceza hükümlerini taşımaktadırlar. 
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Altıncı bölümde yer alan tek madde (162) ile noterlerin, kâtipleri tarafından yapılmış oka bile, 
bir işin yapılmamasmdan veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş, olanlara kar
şı sorumlu olacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

XIII - 163 ilâ 190 ncı maddeleri içine alan Onüçüncü kısım 'Türkiye Noterler Birliği başlığını 
taşımaktadır. Şimdiye kadar incelediğimiz birçok maddelerde görüldüğü ve ilerde de görüleceği 
üzere, bu kanunla Türkiye Noterler Birliğine birtakım görevler ve sorumluluklar yükletilmiştir. 
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan birlik (iAnayasa madde: 22), kendisine veri
len görevleri organları vasıtasiyle yapacak ve bunları yaparken de bâzı masraflar ihtiyar ede
cektir. işte bu kısım, Türkiye Noterler Birliğinin gayesi, niteliği, merkezinin nerede olacağı, kim
lerin denetim ve gözetimi altında bulunacağı, üyeleri, görevleri, organları, organların teşkil tarzı, 
her bir organın görev ve yetkileri, karar çoğunluğu, gelir kaynakları ve tebliğ ulsuiHerini lüzenle-
mektedir. 

XIV - Ondördüncü kısım, yabancı memleketlerde noterlik işlerinin ne şekilde yapılacağı hak
kındaki hükümleri kapsamaktadır. 191 nci madde, yabancı memleketlerdeki noterlik işlerinin 
konsoloslar tarafmdain yapılacağını hükme bağlamıştır. 192 nci madde görevin konsolosluk daire
sinde yapılacağını, 193 ncü madde yabancı memlekette noterlik işlerini gören memurlar hakkın
da, bu kanunun uygulanmıyacak hükümlerini göstermektedir. 194 .ncü madde konsolosların noter 
ücreti alamıyacaklarmı hükme bağlamıştır. 195 nci madde, yabancı bir memlekette usulüne uy
gun şekilde yapılan noterlik işlemlerinin altındaki, o memleketin yetkili mercilerine ait imza ve 
mühürlerin konsolos tarafından onaylanacağını belirttikten sonra, özel kanun hükümlerinin sak
lı olduğunu açıklamıştır. Meselâ, Hukuk Yargılama Usulü Kanununun 296 ncı maddesi, söz konu
su onama şerhinin, mahallinde mer'i kanunlara uygun olduğu hususunu da ihtiva etmesini şart 
koşmaktadır. Özel kanun hükümlerinin saklı bulunduğu yolundaki istisna buna benzer hükümler 
sebebiyle konulmuş bulunmaktadır. 

XV - Onbeşinci Kısım çeşitli hükümler başlığını taşımakta ve önceki kısımlarda yer verilemi-
yen hükümleri içine almaktadır. 196 ncı madde noterlerin görevlerine hangi hallerde son veri
leceğini, 197 nci madde, noterlere ait hükümlerden hangilerinin hangi hallerde noter vekilleri ile 
geçici yetkili yardımcılarına uygulanacaklarını, notere vekâlet eden bir adalet memuru, stajiyer 
veya noter kâtibine verilecek disiplin cezalarınındoğuracağı sonuçları göstermekte, 198 nci mad
dede yönetmelikle düzenlenecek hususlar sayılmış bulunmaktadır. 199 ncu madde Türkiye'de dü 
şenlenip de, yabancı memlekette kullanılacak n( terlik işlemlerinin altındaki mühür ve imzaların 

• onaylama usulünü, 200 ncü maddede işlemlere ait formülün nasıl hazırlanacağını hükme bağla 
mış bulunmaktadır. 

201 nci madde ile 2 Temmuz 1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 51 ve 72 nci madde
leri değiştirilmiş olup, 202 nci maddede de, bukanunla yürürlükten kaldırılan kanun ve hüküm
ler yer almış bulunmaktadır. 

XVI - Bundan sonra geçici maddeler başlığı altında yer alan 17 madde, Mer'i Kanunun yü
rürlükten kalkması ile bu kanunun tamamen yürürlüğe girmesi arasında geçen süre içinde yapı
lacak işlemleri, bu meyanda, hangi maddelerin ne zaman uygulanacağı, sınıflandırmanın ilk defa 
ne zaman yapılacağı, bugünkü noter yardımcılarının durumu, noter memurlarının durumu, No
terlik Ücret Tarifesinin uygulanması, Yönetmeliğin haırlanması, 'Türkiye Noterler Biriliği ile or
ganlarının kuruluşu ve bunların göreve başlamasına kadar ne şekilde hareket olunacağı, Noter Yar
dım Sandığı hükümlerinin uygulanması ve mevcudunun devri, noter yardımcısı ve noter memurları
nın hisse, aidat ve tazminatlarının ödenme şekli, noterlerin sosyal sigortalarının yapılması ve sigor
tadan faydalanmadan ölen veya malulen meslekten ayrılan noter kâtiplerine yapılacak yardımları 
düzenlemiş bulunmaktadır. 

XVII - Bu ıson kısımda yürürlük maddeleri yeralmış olup, 203 neü madde yürürlük tarihini, 204 
ncü madde ise yürütme merciini göstermektedir. 
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Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 18 . 4 . 1970 
Esas No. : 1/92 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Noterlik kanunu tasarısı'» Başkanlığınızca Geçici Komisyo
numuza tevdi edilmekle Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde Geçici Komisyonumuzca 
tetkik edilip müzakere olundu. 

Tasarı gerekçesinde de belirtildiği üzere, halen yürürlükte bulunan 3456 sayılı Noterlik Ka
nununun gördüğü deği'şikliklere rağmen günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi sebebiyle hazırlanmış 
bulunan Noterlik kanunu tasarısı, getirdiği hükümlerle hem noterlerin durumlarının, hem de no
terlik işlemlerinin ıslahını kendisine hedef almıştır. Evvelemirde noterliğin bir meslek haline geti
rilmesini öngördüğünden, atamalarda ilk plânda naklen ve terfian atama yapılmasını sağlıyan hü
kümlere yer verilmiş, ücretli noterlik stajı konulmuş, noterlerin ve noterlik personelinin yetki, so
rumluluk ve hakları yönünden, günün şartlarına uygun daha belirli hükümler getirilmiştir. Noter
lerin özel durumlarına göre sosyal sigorta ve emekliliğe tabi olmaları, noter personelinin bu konuda
ki hükümler dışında iş Kanunu hükümlerine tabi oldukları hükme bağlanmak suretiyle, sosyal gü
venlikleri sağlanmış, izin hakları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bunlardan başka, Anayasanın 122 nei maddesinde belirtilen nitelikte bir durum olmak üzere, 
Türkiye Noterler Birliğinin kurulması ve bugün Adalet Bakanlığına ait bulunan birçok yetki ve 
görevlerin bu kuruluşa devri öngörülmektedir. 

İkinci olarak; noterlik işlemlerinin uygulamada gösterdiği aksaklıklar nazara alınarak, işlemlerin 
ıslahı için birçok yeni hükümler getirilmiş, işlemlerin yapılış ve hükümleri yönünden açıklık sağ
lanmıştır. işlemler yönünden getirilen ve pul yapıştırma usulünü kaldıran hükümler ise bu konuda 
ortaya çıkan zorlukları bertaraf edici nitelikte bulunmuş ve takdirle karşılanmıştır. 

Tasarı gerek dili, gerekse sistematiği bakımından Anayasaya ve modern kanun yapma tekniğine 
uygun bürünmüş ve noterlik müessesesine uzun zamandan beri arzulanan bir şekil ve muhteva kazan
dırabilecek nitelikte görülmüştür. 

Komisyonumuz tasarıyı bu hüviyeti içinde prensipleri itibariyle benimsemiş, ancak bâzı hüküm
lerde, gerekçesi aşağı'da izah olunacağı üzere, zorunlu bulduğu değişiklikleri yapmıştır. 

Dört maddeyi kapsıyan birinci kısımda noterliğin tarifi yapıldıktan sonra, noterliklerin yetki 
çevresi, birden çok noterlik açılması, birden fazla noterliklerden birinin hangi hallerde kapatılabile
ceği ve noterliklerin sınıflandırılması ile ilgili hükümler yer almıştır. Bu maddelerden 2 nci maddo 
aynen, 1, 3 ve 4 ncü maddeler de ufak redaksiyon değişiklikleri yapılarak kabul olunmuştur. 

ikinci kısım 5 ilâ 21 nci maddeleri kapsamaktadır. Bu kısım, noterlik meslekine kabul şartları, 
stajyerlik'için başvurma usulü ve stajla ilgili diğer hususları düzenlemektedir. Bu kısımdaki 7 nci 
madde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun buna paralel maddesi de nazara alınarak tamamen yeni
den kaleme alınmıştır. 5, 11, 15, 17, 18, 19 ve 21 nci maddeler aynen, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 
ve 20 nci maddeler de ufak bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım, noterliğin meslek haline getirilmesi bakımından, terfian veya naklen atamalarda 
uyulması zorunlu objektif kurallar koyan maddelerle, ilân ve başvurma usullerini düzenliyen hü
kümleri kapsamaktadır. Bu kısımdaki maddelerden 28 ve 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
25 ve 26 nci maddelere, bâzı kamu görevlerinde çalışan noter belgesini haiz kimselerin, mağdur 
olmalarını önleyici birer fıkra ilâvesi uygun görülmüştür. 27 nci maddeye yapılan ilâve ile 
atamalarda, noterler hakkında Adalet müfettişleri tarafından düzenlenen hal kâğıtlarmdatki ye-
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terlik konusunda belirtilecek kanının esas alınması öngörülmüştür. Diğer maddeler ufak değişik
liklerle kabul olunmuşlardır. 

33 ncü maddeden 36 ncı maddeye kadar devam eden dördüncü kısımda, notere vekâlet müesse
sesi düzenlenmektedir. Bu hükümlerde meri karnına göre en büyük yenilik, notere vekâlet ede
cek kimisenin, öncelikle o dairede çalışan altı ayını doldurmuş noter stajyeri, yoksa aynı dunumda 
başka noterlikte çalışan bir noter stajyeri, oda yoksa noterlik başkâtibi veya kâtibi arasından 
seçilmeısidir. Meri hükümlere göre notere vekâlet behemehal bir adalet memuruna verilmekte
dir. Tasarıya göne, yukarıda anılan kimselerden hiç birinin bulunmaması halinde, vekil, adalet 
'memurları arasından seçilecektir. No'ter vekiline ayrıca, kendi maaş veya ücretinden az olmamak 
ve noterlik safi gelirinin yarısını geçim emek üzere bir ücret, noterlik gelirlinden ödenecektir. Ve
kilin maaş veya ücreti noterlik safi gelirinden fazla ise, konulan hükme göne, ancak ve en fazla, 
noterlik safi gelirinin yarısı vekile ücret olarak ödenelbilir. Noter 36 ncı maddede sayılan kimse
lerden birine veya bir kaçma imza yetkisi verebilir. Noterlikte birden fazla imzaya yetkili kim
se varsa, belgelerinde hangisinin öncelikle imzaya yetkili, olduklarınım ibelıintiimesi zonunludur. 
36 ncı maddenin aynen kabulü kararlaştırılmıştır. 

(Noterlerin göreve başlamadan önce and içmeleri gerektiğine dair, beşinci kısmın ilk maddesi 
ufak ilâvelerle kabul edilmiştir. Noterlerin teminat yatırmalarına ilişteki 38 nci maddedeki ilk 
taminat % 10 dan % 5 e, her yıl yatırılacak teminatta % 3 ten %' 1 e indirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. Teminatlın gayrimenkul ipoteği ve banka mektubu olması yolunda ileri sürülen istek
ler, yapılan görüşmeler sonunda Komisyonumuzca da mümkün görülmemiştin. 39 ncu maddeye, 
noterlikte imzaya yetkili kimselerin imza Örneklerinin de valiliğe gönderilmesine dair bir fıkra 
eklenmiştir. 

lAltıncı kısımda noterlik dairesinin ve noterlik personelinin niteliği açıkça gösterilmiş olup, 
bu kısım hükümleri meni mevzuata göne tamamen yenilik arz ekmektedir. Bu maddelerden 40, 43, 
44 ve 46 ncı maddeler aynen, 41, 42, 45, 47, 48 ve 49 ncu maddeler ise bâzı ilâvelerle kabul edil
miştir. Noter personelinin işe alınması, sözleşme şekli, adaylık süresi, feshi ihbar hakkı, izinleri 
ve bu kanunda yer alan hükümler dışında genel iş kanunlarına tabi olmaları konusunda getirilen 
hükümler, bu kişiler bakımımdan birer teminat olarak görülmüş ve Komisyonumuzca takdire şa
yan bulunmuştur. 

Noterlerin yükümlülük ve hakları başlığını taşıyan yedinci kışımın birinci bölümünün ilk 
maddesinde noterlerin yapamıyacakları işler gösterilmiştir. Anılan 50 nci maddede tasarıya, no
terlerin siyasi partilere üye olabilecekleri hükmü konulmuş olmasına rağmen, Komisyonumuzca 
noterlerin siyasetle uğraşmaları mahzurlu görülerek bu hüküm değiştirilmiştir. Bölümün bundan 
sonraki maddelerinde sırasıiyle tatil gün ve saatlerinde iş yapmak yasaklığı, emredici hükümlere 
uymak zorumhığu, meslek sırrı, evrak ve defterlerin gizliliği ile noterlerin yaş tahdidine taibi tu-
talmalarıma ilişkin hususlar düzenlenmiştir. «İzin ve hastalık» başlığına taşıyan ikinci bölüm ise 
Devlet Personel Kanunu hükümlerine paralel olarak getirilmiş ve noterlerin izinleri ile hastalıkla
rı halinde yapılacak işlemleri düzenlemekte olup 54. 58 ve 59 ncu maddeler aynen, diğer madde
ler de ufak değişikliklerle kabul olunmuştur. 

ISekizinci kısım «noterlerin görevleri» başlığını taşımaktadır. Birinci bölümde yer alan 60 ncı 
maddede genel olarak noterlerin yapacakları işler 9 kalem halinde sıralanmıştır, ikinci bölümde 
yer alıp emanet işleri, tesb'it, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla tdbliğ işlemlerini ve noter
lerin Verecekleri aylık ve yıllık iş cetvelleri konularını düzenliyen 61 ve £4 ilâ 71 nci maddeler 
hiçbir değişiklik yapılmadan aynen kabul ediln.işlendir. Noterlerin gayrimenkul işleri ile uğraş
maları, yeninde ve noterlik sıfatiyle bağdaşabilecek nitelikte görülmediğinden 62 nei madde me
tinden çıkarılmış ve 63 ncü madde 2 ayrı başlık altında 62 ve 63 ncü maddeler olarak kabul edil
miştir. 

-Noterlik işlemlerinin şekli başlığını taşıyan dokuzuncu kısmın birinci bölümünde, her türlü 
noterlik işlemlerinde uyulması gerekli genel hükümler yer almaktadır. Meselâ, noterlik işlemle-
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riııin ilgilisinin tarifi, ilgilinin sağır, kör, dilsiz olması, ilgilinin Türkçe bilmemesi, noter, tanık, 
tercüman ve bilirkişilerin yasaklılık halleri, başkaları adına işlem yaptırılması, hangi işlemlerde 
fotoğraf yapıştırılacağı, fesih, iptal, düzeltme, değiştirmenin nasıl yapılacağı, noterlik işlemlerinin 
hukuki niteliği, görevin daire dışında yapılması halleri düzenlenmiş ve bu maddeler aynen kabul 
edilmişltir. Yalnız 81 nci maddenin görüşülmesi sırasında, maddeye «vekilin azli» hususununda ko
nulup konulmaması tartışılmış ise de, azlin bir işlem olmayıp, vekâlet afetinin feshi sonucu orta
ya çıkan bir durumdan ibaret olması karşısında böyle bir ibareye lüzum görülmemiştir. 82 nci 
ü'iadidc değişlik olarak kabul edilmiştir. 

'Bıı kışımın ikinci bölümü «düzenleme» başlığın taşımaktadır. Düzenleme, meri kanunda yer 
alan re'sen senet tanzimi karşılığı kullanılmıştır. Komisyonumuz bir ara, hukukumuzda alışılagel
miş re'sen senet tanzimli deyiminin kullanılması konusunu düşünmüş ise de, «re'sen» kelimesinin 
anlamı karşısında, «düzenleme» kelimesinin karıma geçmesinin daha uygun olacağı sonucuna 
varılmış'tır. Çünkü, «re'sen» kendiliğinden demek olup, noter kendiliğinden hiçbir işlem yapmaz. 
ilgililerin başvurması üzerine isteklerini yerine getirir, arzu ettikleri evrak veya kâğıtları düzen-
L.'i' veya onaylar. Bu sebeple «re'sen senet» yerine «düzenleme» deyimi Komisyonumuzca da uygun 
göıülmiüştür. Bundan böyle yürürlükteki diğer kanunlarda geçen re'sen tanzim edikıuiş senet ve 
benzeri deyimler de Noterlik Kanunundaki düzenleme bölümü içinde yer alan işlemleri ifade ede
cektir. Bu bölüm 84 ve 87 nei maddeye yapılan ufak bir ilâve, 89 ncu maddedeki «tesis» keli
mesinin «vakıf» olarak düzeltilmesi ve yine bu maddedeki «zilyetliğin devri» deyiminin çıkar
tılması suretiyle aynen kalbul olunmuşitur. 

Onaylama, örmek verme ve diğer işlemler başlığını taşıyan üçüncü ve dördüncü ve beşinci bö
lümlerde 91, 92, 95 99, 101, 102, 104 ve 106 nci maddelerdeki esasa değinmiyen ufak değişiklik
lerle ıkalbful 'olunmuşlardır. 

Üç ımaddeyi kapsıyan onuncu Ikısumda meslek için tamamen yeni hükümler yer almaktadır. Bu 
kısımda, harca talbi değeri ibir .milyon lira ve daha fazla olan noterlik işlemlerinin, Adalet Ba
kanlığınca teslbit edilecek nöbetçi noterliklerde yapılması, ıbu işlemlerden elde edilecek gelirin 
aynı belediye sınırı içindeki noterlikler arasınd ^ bölüşülmesi öngörülmektedir. Bu suretle aynı 
belediye 'hudutları içindeki noterlikler arasında gelir farkınım azalacağı ve 'halen noterler arasın
da mevcut 'gizli rekalbetin 'büyük ölçüde önleneceği umulmaktadır. Komisyonumuz, tasarının 109 
ncu (maddesinde yaptığı değişiklikle 'görevlendir menin ısınırını genişletmiş ve bir (belediye hududu 
içinde birden çioik asliye hukuk yargı çevresinin:yer aldığı mahallerde görevlendirme sınırının bu 
mahkemelerin yargı çevresi değil, /belediye sınırları olarak teslbit etmiştir. 

Onlbirinci kısmın birinci Ibölüımünde yer alam .maddelerde ücret tarifesi, giderin alımına şekli 
ve fazla alman ücretler 'hakkında yapılacak işlemler düzenlenmekte olup, 112 nci ımaddede yer 
alan, «Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası» deyimi yerine, «Türkiye Noterler Birliğinin müta
lâası» deyimi konulmuş, 114, 116 ve 117 nci maddeler aynen, diğer maddeler ufak değişiklikle, 
kabul edilmiştir. 

Bu kısım ikinci ıbölümü de mıeslek için yeni ve Komisyonumuzca da çok yerinde görülen hü
kümleri kapsamaktadır. Bu hükümlere göre artık noterler, Harç, Daomga Vergisi ve sair resim
leri makbuz karşılığı tahsil edeceklerdir. Bu suretle pul sebebiyle yapılan suiistimallerin ve yan
lışlıkların tamamen önleneceği mulhakkaktır. Maddelerde kolaylık sağlıyan, pnl bedellerinim ilgili 
dairelere 'banka veya posta havalesi ile gönderi leb ilmesi gibi ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Onilkinei kısım noterlerin sorumlulukları başlığını taşımaktadır. Bu kışımın birinci bölümü, 
noterlerin Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi altında bulunduğunu ıbelirttikten sonra, tef
tiş, işten el çektirme ve soıruşturıma şeklini düzenliyen hükümleri getirmiştir. 122 nci maddeye, 
hal kâğıtlarının (muhtevası konusunda, 123 ncü maddeye de işten el çektirmeyi kısıtlıyan ilâve
ler yapılmıştır. 

Bu kısmın ikinci bölümü disiplin cezaları başlığını taşımaktadır. Yürürlükteki kanunun uy
gulanmasında ortaya çıkan güçlükler ve Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun kuruluş 
ye çalışma tarzı ıgöz önünde tutularak bu bölüm 'hükümleri ayrıntılı olarak kaleme alınmıştır. 
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130, 131, 140 141 ve 142 nci maddelerde 'bâzı değişiklikler yapılmış, 138 ve 139 ncu maddeler ta
mamen değiştirilmiş olup, diğer maddeler Hükümet tasarısındaki şekilleri ile kabul edilmişler
dir. 

Noter stajyerlerinin disiplin cezaları başlığını taşıyan üçüncü bölümün 147 nci maddesi ile 
noter kâtipleri ve kâtip adaylarının disiplin cezaları 'başlığını taşıyan dördüncü 'bölümün 150 nci 
maddesi aynen, diğer maddeleri değişik kalbııl edilmiştir. 

Beşinci 'bölümde noter, geçici yetkili noter yardumcıları, noter vekilleri ile noterlik kâtip ve 
kâtip adaylarınım, görevleri sırasında veya görevleri sebelbiyle işliyecekleri suçlarda, Türk Ce
za Kanununun Devlet ımemurlarma ait .hükümleri uyarınca cezalandırılacakları, görevleri sırasın
da veya ^gör evleri sebelbiyle ıbunlara karşı işlenecek suçların da, memurlara karşı işlenimiş gibi mü
talâa edileceği, nloıterlerin görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarımdan dolayı kovuş
turma yapılabilmesinin Bakanlığın iznine tâbi olduğu hükme bağlandıktan sonra, bu kovuşturma
nın usulünü gösteren ve özel ceza hükümleri getiren (maddelere yer verilmiş, holümün son mad
desinde ^le bu hükümlerden bir kısmının uygulanmayacağı kimseler gösterilmiştir. Bu bölümde, 
tasarının şevkinden sonra kahul olunan 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan yararlanılarak, 154, 
155 ve 156 nci maddeler tamamen yeniden tedvin olmnmuşlaDdır. İleride işaret lolunacağı üzere, 
166 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle, 157 nci maddeye yeni bir fıkra ilâvesi zıorunluğun-
da kalınmış ve ıbu maddedeki para cezaları artırılmış, 151, 153 ve 160 nci maddeler aynen diğer 
maddeler ufak değişikliklerle Ikaibul edilmişlerdir. 

Altıncı 'bölüm tek maddeyi kapsamakta olup, Borçlar Kanunuımuzdaki sisteme uygun olması 
bakımımdan, her iki fıikradaki, «kusurlu olarak» deyimleri çılkarılmaik suretiyle madde kabul 
olunmuştur. 

Onüçüncü kısım tamamen yeni hir müessese getirmektedir. Tasarının kanunlaşması 'halinde, 
noterler de, avukatlar gibi bir birlik kuracaklardır. Yukarda bir ara işaret olunduğu gibi, bu
güne kadar Adalet Bakanlığına aidolan birçok yetki ve görevler, bu hükümlerle Türkiye No
terler Birliğine veya birliğin organlarına devre "lilme'fctedir. Bu kısımdaki (hükümlerde de, 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun değişen hükümlerine paralel lolarak, meslekin özelliği de göz önün
de bulundurulmak suretiyle değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler müessesenin sistemini etki-

,1er nitelikte olmayıp, Türkiye Noterler Birliği ve or-gaınlarınım daha rasyonel çalışmasını sağ
lamak amaciyle yapılan ilâvalerden ibaret bulun maktadır. 166, 180, 181, 183, 186 ve 190 nci mad
deler aynen kalbul edilmişlerdir. Diğer maddeler, bazan tamamen yeniden tedvin 'olunmak suretiy
le, değişik kabul edilmişleridir. 

Yabancı memleketlerdeki noterlik işlerini düzenliyen ondördünoü kısım, 192 ve 193 ncü mad
de ayrık olmak üzere, aynen kabul olunmuştur. 

Onlbeşinei kısım, «Çeşitli hükümler» başlığını taşımaktadır. Noterlerin görevine hangi haller
de som verileceği hususunu düzenliyen 196 nci maddeye yapılan ilâve ile, muhtemel haksızlıkların 
tamamen önleneceği umulmaktadır. 197 ve 198 nci maddeler çok ufak iki ilâve ile 199 ve 200 ncü 
maddeler ise aynen kabul edilmişleridir. 

(Bundan sonra 201 den 206 ya kaldar numara taşıyan altı yeni madde eklenmiştir. Bu maddeler 
avukatlara paraleli olarak noterlerin de topluluk sigortalarına zorunlu olarak girmelerini ve emek
liliğe tafbi hir göreve atanan noterin geçmiş noterlik hizmetinin kıdemine eklenmesini sağlıyan hü
kümler olup, esasları 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan alınmıştır. Noterliği Ibir meslek haline 
getiren bir kanunda, zamanın şartları da nazara alınırsa, hu hükümlerin yer almasından ta/biî bir 
şey olmıyacağı muhakkaktır. Bu sebeple, komisyonumuz ıbu maddelerin ilâvesiyle sosyal teminat 
yönünden 'zorunlu olan bir ihtiyaca cevap verildiği kanısındadır. Bundan böyle gerek avukatlık, 
gerekse noterlik mesleki, prensip itibariyle topluluk sigortasına .girmek yükümlülüğünü taşımakta 
olduğundan, bir meslekten diğerine geçiş halin de sigortalılık durumunda ortaya çıkabilecek muh
temel tereddütleri önlemek maksadiyle, iki kanun arasında Ibu bakımdan irtibat sağlıyan 206 nci 
madde hükmünün tasarıya eklenmesi gerekli .görülmüştür. 
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Tasarıdaki 201 ve 202 nci maddeler ise, 207 ve 208 nci maddeler olarak aynen kabul olunmuş
lardır. 

Tasarının son kısmını teşkil eden geçici maddelerde, intikal hükümleri yer almaktadır. Geçici 
maddelerden 4, 6, 8, 9, 11 ve 13 ncü maddeleri matlapları çıkartılarak aynen kabul olunmuştur. 
Bunlardan geçici 11 nci madde Noter Yardım Sandığının tasfiyesini hedef tutmakta olup, tasarı
nın getirdiği yeni" sosyal sigorta sisteminin talbiî bir sonucudur. Gerçekten, mevcut Noter Yardım 
Sandığı 3456 sayılı Kanunun hazırlandığı tarihte moterler gibi serbest meslek: sahiplerinin, bir 
kamu hizımeiti görmelerine rağmen, genel sosyal sigortadan faydalanmaları imkânsızlığı karşısın
da, bu kimselere, yeterli olmasa dahi, bir sosyal dayanışma imkânı sağlamak için kurulmuştur. San
dık üyelerinin sayısının azalması ve bu sebeple sandığa yüksek aidat ödemek zorunda olmaları 
vakıası yanımda, belli bir süre /tamamlanmadıkça sandıktan gerekli derecede yardım görememe mah
zuru, uzun zamanidan beri bu kuruluşun yetersizliğine sebelbolarak ileri sürülmektedir. Bu itibarla 
avukatlar gibi noterlerin de modern sosyal sigorta anlayışına uygun bir mecburi sigorta temina
tından faydalandırılmaları ve sigorta prensipleri uyarınca ilki sandığa birden mecburi şekilde si
gortalı olma durumunu önlemek için Noter Yardım Sandığımın tasfiyesi gerekmiştir. Ancak, no
terlerin sandıktaki alacakları bakımından kazanıl mış haklarının korunması ve sosyal sigortadan fay
dalanmadan ölen veya malûl durumuna gelen noterlere munzam bir yardım yapılmasını öngören 
geçici 12 ve 17 nci maddeler sevk edilmiş, noter memurlarının kazanılmış hakları noktasından da 
geçici 13 ncü madde hükmü öngörülmüştür. 1, 2, 3, 6 ve 7 nci maddeleri bâzı ilâvelerle kabul olun
muştur. Geçici 10 ncu maddeye, noterlerin, Noter Yardım Sandığından alacaklı oldukları mikta
rın % 50 oranında bir kısmını en kısa süre için de almalarını mümkün kılan bir büküm konulmuş-' 
tur. Yeniden tedvin olunan geçici 14, 15 ve 16 nci maddeler gerekli intikal hükümlerini kapsamak
ta olup, fbu maddeler dahi 1136 sayılı Avukatlık Kanununa paralel hükümleri taşımaktadırlar. Ge
çici 18 nci madde, bu kanunun yürürlüğe girme sinden önce Siyasal Bilgiler Okulundan veya Fa^ 
kültesinden mezun olup da fark sınavını vermiş olanların kazanılmış haklarını mahfuz tutmakta, 
19 ve 20 nci maddeler de atama ile ilgili iki intikal hükmünü taşımaktadırlar. 

Yürürlük maddeleri, madde numaraları teselsül ettirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı, yukarıda sırasiyle izah olunan değişikliklerle bitlikte, Geçici Koımisıyonıuimuzca 

ittifaken kalbüıl edilmiişitir. 
Gen'el Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere, rapor Yüksek Başkanlığa 

saiygiyle sunulur. 
Geçici Komisyo'nBaşlkanı Sözcü Kâtip 

Zonguldak Sinop Malatya 
Kevni Nedimoğlu Hilmi Biçer Mustafa Kaftan 

Bursa Çankırı Çorum 
Ertuğrul Mat Hazım Dağlı Abdurnüıman Güle) 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Elâzığ Erzurum Hatay 

ö. Faruk Sanaç Selçuk Erverdi Talât Köseoğlu 
imzada bulunamadı. 

îzmir Kayseri Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur. Enver Turgut Tevfik Komitan 

Talât Orhon imzada bulunamadı. 

Afyaaı 
ilamdı Hamamcıoğlu 

Diyarbakır 
Behzat Egilli 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Coşkun Karagözoğlu 
Sivas 

Vahit Bozatlı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

NOTERLİK KANUNU TASARISI 

BÎRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Noterlik mesleki 

MADDE 1. — Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaş-
mazMdlan önlemek için işlemleri belgelendirirler, G-erek bu ve gerekse diğer kanunlarla verilen 
başka görevleri yaparlar. 

Noterliklerin kurulması ve yetki çevresi 

MADDE 2. — Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin 
yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere 'bir noterlik kurulur. 

Şu kaJdar ki, bir ilin belediye sınırları içinde birden fazla noterlik bulunduğu takdirde, her 
noterlik, bağlı olduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın, il belediyesi sınır
ları içindeki bütün noterlik işlerini görmeye yetkilidir. 

Onuncu kısım hükümleri sakilidir. 

Birden çok noterlik açılması ve noterliğin kapatılması 

MADDE 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen ve nüfusu otuz binden fazla 
olan yerlerde iki, nüfusu elli biniden yüz bine kadar olanlarda üç, nüfusu yüz biniden yukarı olan
larda her elli bin ve küsuru için bir noterlik olmak üzere birden çok noterlik açabilir. 

Adalet Bakanlığı bir yerdeki noterliklerin gayrisafi gelirleri toplamı ile iş hayatındaki geliş
me ve gerilemeleri göz önünde bulundurmak sureciyle yukarıdaki fıkrada yazılı sayılardan fazla 
noterlik açmaya veya mevcut noterliklerden birlen fazlasını kapatmaya yetkilidir. 

Adalet Bakanlığı birinci ve ikinci fıkradaki birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden 
fazlasını kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliğinin mütalâasını alir. 

Noterliklerin sınıflandırılması 
MADDE 4. — Noterlikler dört sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alınarak 

Adalet Bakanlığınca suııflaüduıhr. 
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içimdeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri 

esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. 
Adalet Bakanlığı her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceliyerek, yeniden yapacağı sı

nıflandırmayı Resmî Gazete ile ilân eder, 
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi bek

lenmeden ikinci ve üçüncü fıkralara göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de göz önünde tutulmak 
suretiyle sınıflandırılarak, Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dör
düncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tesbit edile
rek ilân olunur. 

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

NOTERLİK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler 

Noterlik mesleki 

MADDE 1. — Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmaz
lıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 

Noterliklerin kurulması ve yetki çevresi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Birden çok noterlik açılmadı ve noterliğin kapatılması 

MADDE 3. — Adalet Bakanlığı, iş yoğunluğunda artış görülen ve nüfusu otuz binden fazla 
olan yerlerde iki, nüfusu elli binden yüz bine kadar olanlarda üç, nüfusu yüz binden yukarı olan
larda her elli bin ve küsuru için bir noterlik olmak üzere birden çok noterlik açabilir. 

Adalet Bakanlığı, bir yerdeki noterliklerin gayrisâfi gelirleri toplamı ile iş hayatındaki geliş
me ve gerilemeleri göz önünde bulundurmak suretiyle yukardaki fıkrada yazılı sayılardan fazla 
noterlik açmaya veya mevcut noterliklerden birden fazlasını, boşalmış bulunmak kaydiyle, kapat
maya yetkilidir. 

Adalet Bakanlığı birinci ve ikinci fıkradaki birden çok noterlik açma ve noterliklerden birden 
fazlasını kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birliğinin mütalâasını alır. 

Noterliklerin sınıflandırılması 

MADDE 4, — Noterlikler dört sınıfa ayrılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâası alınarak Ada

let Bakanlığınca sınıflandırılır. 
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik ge

liri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır. 
Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceliyerek, yeniden yapacağı sı

nıflandırmayı Resmî Gazete ile ilân eder. 
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi bek

lenmeden ikinci fıkraya ^öre ve tahminî gayrisâfi gelirleri de göz önünde tutulmak suretiyle sı
nıflandırılarak, Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dör
düncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tesbit edile
rek ilân olunur. 

Yeni sınıflandırma ilân olununcaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ KISIM 

Noterlik mıê Md'ne kabul 

Noterliğe kabul şartlan 

MADDE 5. — Noter olabilmek için, bu kısım hükümlerine göre noterlik stajını tamamkyarak, 
noterlik belgesini almış olmak şarttır. 

İstisnalar 

MADDE 6. — Adli veya askerî hâkimlik yahut Cumhuriyet Savcılığına atanmış veya avukat 
unvanını kazanmış olan, veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından ba-
ğışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tabi değildir
ler. 

Bu gibilerin 9 ncu maddenin (a) ve (b) bendiride gösterilen belgeleri iliştirmek suretiyle Ada
let Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmaları üzerine, Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgelerin 
de getirtilmesi suretiyle yapılan inceleme sonunda, noter olmaya engel teşkil eden bir durumu bu
lunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgiliye 17 nci maddenin 3 ncü fırkasında yazılı belge verilir ve 
18 nci maddede gösterilen deftere kaydı yapılır. 

Stajiyerlik şarttan 

MADDE 7. — Noterlik stajını yapabilmek için : 
1. Türk olmak, 
2. Medeni ve siyasi haklara sahibolmak, 
3. 23 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış olmak, 
4. Türk Hukuk Fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fa

kültesinden mezun olup da, Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden sınav vermiş veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup da, bu fakültede okutulmıyan 
derslerden, her üniversite senatosunca hazırlanacak yönetmeliğe göre fark sınavını vermiş bulun
mak, 

5. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
6. Görevini gereği gibi yapmaya engel olabilecek vücut veya akılca bir arızası veya hastalığı 

bulunmamak, 
7. Yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak surette, yahut 

kasdi bir cürümden altı ay veya daha yukarı hapis cezası ile hüküm giymiş veya bu kabîl suçlar
dan dolayı ceza kovuşturması altında bulunmamak, 

Suçun ve cezanın affa uğraması veya cezanın tecili veya mahkemece hapis cezasının para ce
zasına çevrilmiş olması yukardaki fıkra hükmünün uygulanmasına engel olamaz, 

8. Cezai veya inzibati bir karar sonucunda hâlrim, savcı, avukat veya memur olmak yetene
ğini kaybetmiş bulunmamak, 

9. İflâs etmiş ise iadei itibar etmiş olmak, (hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiş 
olsa bile kabul olunamazlar), 

10. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak, 
11. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, ahlâkça veya noterliğe yaraşmıyacak bir hal 

ile dile gelmiş bulunmamak ve ailece kötü şöhrete sahibolmamak, 
12. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşmesi caiz olmıyan bir işle uğraşmamak, 
13. Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulunmak. 
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İKİNCİ KISIM 

Noterlik meslekine kabul 

Noterliğe kabul şartları 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ayrık haller 
MADDE 6. — Adlî veya askerî hâkimlik yahut savcılıklara atanmış veya avukat unvanını 

kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı 
olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tabi değildirler. 

Bu gibilerin 9 ncu maddenin (a), (b) ve (d) bendlerinde gösterilen belgeleri iliştirmek sure
tiyle Adalet Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmaları, üzerine, Bakanlıkça gerekli görülen diğer 
belgeler de getirtilerek yapılan inceleme sonunda, noter olmaya, engel teşkil eden bir durumları 
bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ilgiliye 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı belge verilir ve 
18 nci maddede gösterilen deftere kaydı yapılır. 

Stajiyerlik şartları 
MADDE 7. — Noterlik stajına kabul edilebilmek için : 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 23 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış olmak, 
3. Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fa

kültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden başarılı sınav vermiş bulunmak, 

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

5. Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mutlak olarak, yahut kasdî bir cürümden bir sene veya daJha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş 
olmamak, 

6. .Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hâkim, savcı, memur yahut avukat 
olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak, 

7. Noterlik meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş oümamak, 
8. Noterlikle ve noter stajiyerliği ile birleşemiyen bir işle uğraşmamak, 
9. Malhkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak, 
10. İflâs etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak, (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edil

miş olsa bile kabul olunmazlar.) 
11. Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak, 
12. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malûl olma

mak, 
13. Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulunmak, gerektir. 
Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız

lık, dolandırıcılık, sahtecilik, înancı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile besin 
olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da noterlik stajına kabul edilemezler. 

Staj isteminde bulunanın, birinci fıkranın 5 nci bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren 
bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, stajiyerliğe alınma isteği hakkındaki kararın 
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Stajiy erlikle birleşmiyen i§ler 

MADDE 8. — Bu kanunun 50 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri, stajiyerler 
hakkında da uygulanır. 

Stajiyerlik için başvunna 

MADDE 9. — Stajiyerlik için başvurma, staj yapılacak yerdeki noterlerin bağlı bulunduğu 
noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartlarına ilişkin belgelerin onanmış ikişer örneği, 
b) Yedinci maddenin 7, 9, 10 ve 12 nci bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulun

madığına dair bir beyanname, 
c) O noter odasında üye olan bir noter tarafından staj isteminde bulunan kimsenin ahlâki 

gidişatı hakkında düzenlenecek tanıtma kâğıdı, 
d) Tebligata salih ikametgâh adresi, 
Bu belgelerin birer örneği Oda Başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 

gönderilir. Diğer örnek veya asılları odadaki dosyasında saklanır. 
Staj istemlinde bulunan taraftan verilen beyannamenin gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı tak

dirde,, bu kimse hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı ceza kovuş
turması yapılır. 

Stajın ilâm 

MADDE 10. — Staj için başvuranın istemi yukardaki maddede yazılı hususlarla birlikte 
istem tarihinden itibaren ongun içinde o yerin belediye ve adliye dairesinin münasip bir yerin
de onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilân olunur. 

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

Rapor 

MADDE 11. — Oda başkanı, istemin ilânından önce odaya bağlı noterlerden birini, istemde 
bulunanın mânevi nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve noter stajiyerliği ile birleşmiyen bir işle uğ
raşıp uğraşmadığım araştırarak bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir. 

Staja kabul veya ret karart 

MADDE 12. — Oda yönetim kurulu itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, onbi-
rinci maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajiyer listesine kabul edilip edilme
mesi hakkında gerekçeli bir karar verir. 

Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararın verildiği yer Cumhuriyet savcısı ve 
alâkalı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Noterler Birliğine itirazda buluna
bilir. 
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bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir. Başvuran hakkında kamu görev
lerinden yasaklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, 
stajiyerliğe kabul isteği yerine getdrilmeyip, dâva sonucunun beklenilmesi zorunludur. 

Şu kadar M, ceza kovuşturmasının) sonucu ne olursa olsun, stajyerliğe kabul isteğinin geri 
çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır. 

Stajiyerlikle birle§emiyen işler 

MADDE 8. — Bu kanunun 50 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ve aynı 
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ticaret yapma yasağı ile ilgili hüküm stajiyerler hakkında 
da uygulanır. 

Stajiyerlik için başvurma 

MADDE 9. — Stajiyerlik için başvurma, staj yapılacak yerdeki noterlerin bağlı (bulunduğu 
noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Yedinci maddedeki stajiyerlik şartlarına ilişkin belgelerin onanmış ikişer örneği, 
b) Yedinci maddenin 5, 8, 10 ve 11 nci Trendlerinde gösterilen «Agellerin kendisinde bulunma

dığına dair bir beyanname, 
c) O noter odasında üye olan bir nioter tarafından staj isteminde bulunan kimsenin ahlâki 

durumu hakkında düzenlenecek tanıtma kâğıdı, 
d) Tebligata salih ikametgâh adresi, 
Bu belgelerin birer örneği oda başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Noterler Birliğine 

gönderilir. Diğer örtnek veya asılları odadaki dosyasında saklanır. 
Staj isteminde bulunan tarafından verilen beyannamenin gerçeğe aykırılığı ortaya çıktığı tak

dirde, bu kimse hakkında resmî mercilere yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı ceza kovuş
turması yapılır. 

Stajın İlânı 

MADDE 10. —• Staj için başvurma istemi yukardaM maddede yazılı hususlarla birlikte istem 
tarihinden itibaren on gün içinde o yerin belediye ve adliye dairesinin münasip bir yerinde on-
beş gün süre ile asılmak suretiyle ilân olunur. 

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

Rapor 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

'Staja kabul, ret veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi kararı 

MADDE 12. — Oda yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 11 nci 
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajiyer listesine kabul edilip edilmemesi 
veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi hakkında gerekçeli bir karar verir. 

Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararın verildiği yer Cumhuriyet savcısı ve 
alâkalı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Noterler Birliğine itirazda bulunabilir. 
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Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayı
lır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, staj isteminde bulunan, 
Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının 
onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığı kararı aleyhine staj isteminde bulunan ve Türkiye Noterler 
Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

Stajın başlangıcı 

MADDE 13. — Noterlik stajı listeye kayıt tarihinden itibaren başlar. 
itiraz kaydın yapılmasını durdurur. 

Stajiyer adedinin tesbiti ve stajın hangi noter yanında yapılacağı 

MADDE 14. — Adalet Bakanlığı her yılın Aralık ayı içinde, açık, veya boşalmış bulunan ve 
açılacak veya boşalacak noterliklerin sayısını göz önünde tutmak ve Türkiye Noterler Birliği-
ninde mütalâasını almak suretiyle, gelecek yıl içinde kaç Kişinin staja kabul edilebileceğini tesbit 
eder ve keyfiyeti Eesmî Gazete ve stajın yapılabileceği yerlerde çıkan birer gazete ile birer de
fa yıl sonuna kadar yayınlar. Türkiye Noterler Birliği, Bakanlığın bu karan aleyhine Danışta
ya başvurabilir. 

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

Noterliğin boşalması, kapanması veya noterin iki aydan fazla süreli bir engeli sebebiyle işin
den ayrılması hallerinde oda yönetim kurulu tarafından stajiyerin başka bir noter yanında sta
jını tamamlamasına derhal karar verilir. Şu kadar ki, stajının üç ayını doldurmuş stajiyer hak
kında bu hüküm uygulanmaz. 

Staj süresi ve stajiyerin görevleri 

MADDE 15. — Staj süresi bir yıldır. 
Staj,, kesintisiz olarak yapılır. Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak devam edemediği günler, 

engelin kalkmasını izliyen bir ay içerisinde başvurduğu takdirde, oda yönetim kurulunca tamam-
lattınlır. 

Oda başkanı, haklı engeller halinde, stajiyere 15 günü geçmemek üzere izin verebilir. 
Stajiyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, bu kanun ve yönetmeliğin gösterdiği işleri yapmak

la yükümlüdür. 

Staja ait raporlar 

MADDE 16. — Stajiyer hakkında, yanında staj yaptığı noter tarafından her iki ayda bir, sta
jiyerin ahlâki gidişi ve meslekî ehliyetine dair verilecek rapor, noterin bağlı bulunduğu, odaya gön
derilir. 

Bu raporlardan sonuncusu, stajiyerin noter olup olamıyacağına veya stajın altı ay daha uzatıl
ması lüzumuna dair kesin kanıyı da kapsar. 

14 ncü maddenin son fıkrası gereğince staj yapılan noterliğin değiştirilmesi halinde eksik 
kalan iki aylık rapor, yeni noter yanında geçirilen iki aylık devrenin sonunda, dört ay için tan
zim edilir. 14 ncü maddenin aynı fıkrası gereğince staj yerinin değiştirilmemesi veya stajiyerin 
33, 34 ve 35 nci maddeler uyannca başka bir noterlikte vekâlet ile görevlendirilmesi hallerinde 
iki aylık raporlar ve stajın bitimine kadar noterin görevine dönememesi halinde son rapor, oda baş-
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Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayı
lır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, staj isteminde bulunan, 
Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir. 

Oda yönetim kurulunun kabul kararı ve Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun itiraz 
üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığı kararı aleyhine 
staj isteminde bulunan veya Türlüye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 

Siajm başlangıcı 

MADDE 13. — Noterlik stajı, listeye kayıt tarihinden itibaren başlar. 
İtiraz, kaydın yapılmasını durdurur. 

Stajiyer adedinin tesbiti ve stajım hangi noter yanında yapılacağı 

MADDE 14. — Adalet Bakanlığı her yılın Aralık ayı içinde, açık veya boşalmış bulunan ve 
açılacak veya boşalacak noterliklerin sayısını göz önünde tutmak ve Türkiye Noterler Birliğinin 
de mütalâasını almak suretiyle, gelecek yıl içinde kaç kişinin staja kabul edilebileceğini tesbit 
eder ve keyfiyeti Resmî Gazete ve stajın yapılabileceği yerlerde çıkan birer gazete ile birer defa 
yıl sonuna kadar yayınlar. Türkiye Noterler Birliği, Bakanlığın bu kararı aleyhine Danıştaya 
başvurabilir. 

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

Noterliğin, boşalması veya noterin iki aydan fazla süreli bir engeli sebebiyle işinden ayrılması 
hallerinde oda yönetim kurulu tarafından, stajiyerin başka bir noter yanında stajını tamamlama
sına derhal karar verilir. Şu kadar ki, stajının altı ayım doldurmuş stajiyer hakkında, noterliğin 
kapanması, dışındaki, hallerde, bu hüküm uygulanmaz. 

Staj süresi ve stajiyerin görevleri 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Staja ait raporlar 
MADDE 16. — Stajiyerin ahlâki gidişi ve meslekî ehliyeti hakkında, yanında staj yaptığı noter 

tarafından her üç ayda bir verilecek rapor, noterin bağb. bulunduğu odaya gönderilir. 
Bu raporlardan sonuncusu, stajiyerin noter olup olamıyacağına veya stajın altı ay daha uza

tılması lüzumuna dair kesin kanıyı da kapsar. 
14 ncü maddenin son fıkrası gereğince staj yapılan noterliğin değiştirilmesi halinde, eksik kalan 

üç aylık rapor, yeni noter yanında geçirilen ilk üç aylık devreye ait raporla birlikte tanzim 
edilir. 14 ncü maddenin aynı fıkrası gereğince staj yerinin değiştirilmemesi veya stajiyerin 
33, 34 ve 35 nci maddeler uyarınca başka bir noterlikte vekâlet ile görevlendirilmesi yahut sta
jın son üç aylık devresi içinde noterliğin değiştirilmesi hallerinde üç aylık raporlar ve stajın biti
mine kadar noterin görevine dönememesi halinde son rapor, eski raporlar göz önünde tutulmak 
ve gerekli bilgi toplamak suretiyle oda başkanı veya vekili tarafından düzenlenir. 
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kanı veya vekili tarafından eski raporlar göz önünde tutulmak ve gerekli bilgi toplanmak suretiy
le düzenlenir. 

Noter odası başkanı, kendi görüşünü de yazarak stajiyerin dosyasını, ikâmetgâh adresi ile bir
likte Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına gönderir. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı varsa itirazını da ilâve etmek suretiyle, dosyayı Adalet Ba
kanlığına yollar. 

Adalet Bakanlığının kararı 

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

Stajdan beklenen maksat hâsıl olmamışsa, bu karar noter yanındaki stajın altı ay daha uza
tılması veya stajiyerlikten çıkarma şeklinde olabilir. 

Stajdan beklenen maksat hâsıl olmuşsa Adalet Bakanlığı tarafından stajiyere bir noterlik bel
gesi verilir. Bu belge,, açık bulunan üçüncü sınıf noterliklerden birine atanma hakkı verir. 

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

Noterlik belgesine sahibolanların defteri 

MADDE 18. — Adalet Bakanlığında tutulacak bir deftere, noterlik belgesine sahibolanlar, 
belge sıra numaralarına göre kaydedilir. 

Defterdeki kaydı silinmiş olanların başvurmaları üzerine yeniden kayıtları, 25 nci maddenin 
ikinci fıkrası gereğince tesbit edilecek başvurma tarihlerine göre yapılır. Bu durumda olup aynı 
gün başvuran birden çok istekli arasında sıralama, belge sıra numaralarına göre, yapılır. Aynı 
gün kayıtları yapılacaklar arasında, birinci fıkraya göre kaydı gerekenler de varsa, birinci fık
raya göre yapılacak kayıt öncelik kazanır. 

Deftere ilgilinin durumunu gösteren ve yönetmelikte belirtilecek diğer hususlar da yazılır. 
ilgilinin noterliğe atanması, ölümü, noterliğe atanma şartlarını daimi olarak kaybetmesi ve bu 

kanunda gösterilen diğer hallerde defterdeki kaydın silinmesi şekli yönetmelikte gösterilir. 

Adres bildirme yükünilülüğü 

MADDE 19. — Noterlik belgesine sahibolup, 18 nci maddede gösterilen deftere kayıtlı bu
lunanlar, 9 ncu maddeye göre noter odasına verdikleri tebligata salih adreslerinde meydana gelen 
değişiklikleri de, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde Adalet Bakanlığına bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Stajda ücret 

MADDE 20. — Noterlik stajı ücretlidir. 
Staj ücreti, Adalet Bakanlığının da mütalâası alınmak suretiyle Türkiye Noterlek Birliğince 

tesbit olunur ve stajın başlangıç tarihinden, Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin verildiği 
tarihe kadar olmak üzere, birlik bütçesinden ödenir. 

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

Stajın 17 nci maddeye göre uzatılması halinde, uzatılan büre için stajiyere ücret ödenmez. 
Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık ol

mak üzere, stajı terketmesi veya stajiyerlikten çıkartılması yahut da noterlik belgesine sahip 
bir kimsenin noterliğe atanmak için Adalet Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini reddet-
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Noter odası başkanı, stajiyerin dosyasını, kendi görüşünü de yazarak, ikâmetgâh adresi ile 
birlikte Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına gönderir. 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, varsa itirazım da ilâve etmek suretiyle dosyayı Adalet 
Bakanlığına yollar. 

Adalet Bakanlığının kararı 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noterlik belgesine sahibolanların defteri 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Adres bildirme yükümlülüğü 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Stajda ücret 

MADDE 20. — Noterlik stajı ücretlidir. 
Staj ücreti, Adalet Bakanlığının da mütalâası alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliğince 

tesbit olunur ve stajın başlangıç tarihinde Adalet Bakanlığınca noterlik belgesinin verildiği tarihe 
kadar olmak üzere, Birlik bütçesinden ödenir. 

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

Stajın 17 nci maddeye göre uzatılması halinde, uzatılan süre için stajiyere ücret ödenmez. 
Stajiyerin, stajiyerlik şartlarından birini kendi elinde olmaksızın kaybetmesi hali ayrık olmak 

üzere, stajı terk etmesi veya stajiyerlikten çıkartılması yahut da noterlik belgesine sahip bir kim
senin noterliğe atanmak için Adalet Bakanlığınca yapılacak tekliflerden ikisini reddetmesi veya 
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mesi veya ilân edilen noterliğe başvurması üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi sa
yılması yahut ilk defa atandığı noterlikte en az iki yıl hizmet etmeden kendi arzusu ile meslek
ten ayrılması hallerinde stajiyeriik ücreti olarak kendisine ödenen paranın tutarı, ödeme süre
sine karşılık olan kanuni faizi ile birlikte icra ve iflas Kanunun rai ilâmların icrasına ilişkin hü
kümleri uyarınca Türkiye Noterler Birliği tarafından kendisinden tahsil olunur. Türkiye Noter
ler Birliğinin bu alacağı, yukarıdaki ödeme sebeplerinin vukuu tarihinden itibaren bir yıl ve her 
halde noterlik belgesinin verildiği tarihten itibaren beş yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar. 

S t ajiy e rin s o ı 'umluluğu 

MADDE 21. — Stajiyerler, staj süresi içinde bu kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca 
yaptıkları bütün işlerden dolayı, o işin asıl görevlisi gibi sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Noterliğe atama 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Boşalan veya açılan noterliğin ilânı ve başvurma usulü 

İlân 

MADDE 22. — Boşalan ve açılan noterlikler ile dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noter
likler, boşalma, açılma ve sınıf değiştirme tarihmdsn itibaren en geç bir ay içinde o yerde, istanbul 
ve Ankara'da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ile 
Eesmî Gazetede birer defa ilân olunur. 

Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulacağı 
tarihten iki ay evvel ilânı sorunludur. 

Yapılacak ilânda boşalan noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisâfi geliri, açılan noterliğin ise 
emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisâfi geliri ve isteklilerin hangi belge
lerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir. 

Başvurma usulü 

MADDE 23. — Yukarıki maddeye göre ilân edilen noterliğe başvuranlar, 7 nci maddenin 
1, 2, 6 ve sonraki bendlerinde yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir belgeleri Adalet Bakanlı
ğına veya Bakanlığa gönderilmek üzere bulundukları, yer Cumhuriyet Savcılığına verecekleri dilek
çelerine iliştirmek zorunluiuğundadırlar. 

Adalet Bakanlığınca verilen süre içerisinde, noksan belgelerini tamamlamıyan kişilerin istemi 
nazara alınmaz. 

Başvurma tarihinde noter bulunanlar hakkında yukarıki fıkralar hükmü uygulanmaz, 
9 ncu maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üçüncü sınıf noterliğe atama 

İlân üzerine atama 

MADDE 24. — 22 nci maddeye göre ilân edilen üçüncü sınıf noterliğe, ancak noterlik belgesini 
almış olan bir kimse atanabilir. 
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ilân edilen noterliğe başvurması üzerine atandığı görevine başlamıyarak müstafi sayılması yahut 
ilk defa atandığı noterlikte en az iki yıl hizmet etmeden kendi arzusu ile meslekten ayrılması 
hallerinde stajiyerlik ücreti olarak kendisine ödenen paranın tutan, ödeme süresine karşılık olan 
kanuni faizi ile birlikte icra ve iflâs Kanununun ilâmların icrasına ilişkin hükümleri uyarınca 
Türkiye Noterler Birliği tarafından kendisinden tahsil olunur. Türkiye Noterler Birliğinin bu 
alacağı, yukardaM ödeme sebeplerinin vukuu tarihinden itibaren bir yıl ve her halde noterlik bel
gesinin verildiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Stajiyerin sorumluluğu 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Noterliğe atama 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İlân ve başvurma usulü ilân 

MADDE 22. — Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o 
yerde, istanbul ve Ankara'da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer 
gazete ve Resmî Gazetede birer defa ilân olunur. 

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

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

Başvurma usulü 

MADDE 23. — ilân edilen noterliğe başvuranlar, 7 nci maddenin 1, 5 ve sonraki bendlerin-
de yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir belgeleri Adalet Bakanlığına veya Bakanlığa gönde
rilmek üzere bulunduklan yer Cumhuriyet Savcılığına verecekleri dilekçelerine iliştirmek zorun-
luğundadırlar. 

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

Başvurma tarihinde noter bulunanlar hakkında yukanki fıkralar hükmü uygulanmaz. 
9 ncu maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 

iMNOi BÖLÜM 

Üçüncü sınıf noterliğe atama 

İlân üzerine atama 

MADDE 24. — 22 nci maddeye göre ilân edilen üçüncü sınıf noterliğe, ancak noterlik bel
gesini almış olan bir kimse atanabilir. 
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Adalet Bakanlığı, son ilân tarihinden itibaren bir ay tamamlandıktan sonra 15 gün içinde, istek
lilerden 18 nci maddede gösterilen defterdeki sırada en önde bulunan istekliyi, engel bir hali 
olmamak şartı ile, noterliğe atar. 

Teklif üzerine atama 

MADDE 25. — Yukariki maddeye göre atama mümkün olmadığı takdirde, Adalet Bakanlığı 
18 nci maddede gösterilen defterin başında bulunan noterlik belgesine sahip kimseye yazılı olarak 
atama teklifinde bulunur. Bu teklife, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili tarafından 
cevap verilmediği takdirde, teklif reddedilmiş sayılır. 

Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap yazısının postaya verildiği, Cumhuriyet savcılığı 
aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık kaleminde, Bakanlığa verilmiş ise Bakanlıkta kaydedildiği 
tarihe göre tesbit edilir. 

Teklifin açıkça veya süresinde cevap verilmemek suretiyle reddi halinde defterde daha sonraki 
sırada bulunana aynı yoldan teklif yapılır. 

Adalet Bakanlığında bulunan adresine tebligat yapılması mümkün olmıyan kimse teklifi reddet
miş sayılır. Şu kadar ki, tebligatın yapılamaması ilgilinin kusurundan doğmamışsa, o noterliğe 
atanma hakkı ortadan kalkmakla beraber, kendisine teklif yapılmamış sayılır. 

Teklifin raddolunmasının sonucu 

MADDE 26. — Adalet Bakanlığınca yukariki maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden veya 
reddetmiş sayılan kimse, 20 nci maddedeki tazmin yükümlülüğü saklı kalmak üzere, 18 nci maddede 
gösterilen defterden silinir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birinci ve ikinci sınıf noterliklere atama 

Atama usulü 

MADDE 27. — Birinci sınıf bir noterliğe ancak ikinci sınıf noterler arasından ve ikinci sınıf 
noterliğe de üçüncü sınıf noterler arasından, 22 nci maddeye göre yapılan ilân üzerine başvuran 
isteklilerden biri atanır. 

Atama yapılırken, noterlerin meslekteki kıdemleri ve sicillerine nazaran yeterlikleri göz önünde 
bulundurulur. Aynı kıdem ve yeterlikte olanlardan Almanca, Fransızca, ingilizce veya italyanca 
dillerinden en az birini bildiğini Yönetmelikte gösterilecek şekilde belgelendirenler diğer istekli
lere, bu dillerden biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakültelerinden birini bitirmiş olanlar 
diğerlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. 
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Adalet Bakanlığı, son ilân tarihinden itibaren bir ay tamamlandıktan ve her halde 23 ncü mad
denin 2 nci fıkrasına göre verilen sürenin bitiminden sonra isteklilerden 18 nci maddede gösteri
len defterdeki sırada en önde bulunanı, engel bir hali olmamak şartiyle, noterliğe atar. 

Teklif üzerine atama 

MADDE 25. — YukarıM maddeye göre atama mümkün olmadığı takdirde, Adalet Bakanlı
ğı, 18 nci maddede gösterilen defterin başında bulunan noterlik belgesine sahip kimseye yazılı 
olarak atama teklifinde bulunur. Bu teklife, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili ta
rafından cevap verilmediği takdirde, teklif reddedilmiş sayılır. 

Cevabın süresi içinde olup olmadığı, cevap yazısının postaya verildiği, Cumhuriyet Savcılığı 
aracılığı ile gönderilmiş ise savcılık kaleminde, Bakanlığa verilmiş ise Bakanlıkta kaydedildiği 
tarihe göre tesbit edilir. 

Teklifin açıkça veya süresinde cevap verilmemek suretiyle reddi halinde defterde daha sonra
ki sırada bulunana aynı yoldan teklif yapılır. 

Adalet Bakanlığında bulunan adresine tebligat yapılması mümkün olmıyan kimse teklifi red
detmiş sayılır. Ancak, tebligatın yapılamaması ilgilinin kusurundan doğmamışsa, o noterliğe atan
ma hakkı ortadan kalkmakla beraber, kendisine teklif yapılmamış sayılır. 

Şu kadar ki, belli süreli geçici bir kamu görev veya hizmetinde bulunan noterlik belgesine sa
hip kimselere bu görev veya himzetleri süresince, kendi istekleri olmadan teklif yapılmaz. 

Teklifin reddolunmasının, sonucu 

MADDE 26. — Adalet Bakanlığınca 25 nci maddeye göre yapılan iki teklifi reddeden veya 
reddetmiş sayılan kimse, 20 nci maddedeki tazmin yükümlülüğü saklı kalmak üzere, 18 nci mad
dede gösterilen defterden silinir. 

25 nci maddenin son fıkrası kapsamına giren kimselere kendi istekleri olmaksızın teklif ya
pılması halinde yukarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNÖÜüBÖDÜM 

Birinci ve ikinci sınıf noterliklere atama 

Atama usulü 

MADDE 27. — Birinci sınıf bir noterliğe ancak ikinci sınıf noterler arasından ve ikinci sınıf 
noterliğe de üçüncü sınıf noterler arasından, 22 nci maddeye göre yapılan ilân üzerine başvuran 
isteklilerden biri atanır. Adalet müfettişi tarafından düzenlenen son hâl kâğıdında yukarı sınıfa 
atanmaya yeteneği bulunmadığı belirtilen noterlerin atama isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken, noterlerin, meslekteki kıdemleri, kıdemde eşitlik halinde sicillerine naza
ran yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem ve yeterlikte olanlardan Almanca, Fransızca, 
ingilizce veya İtalyanca dillerinden en az birini bildiğini yönetmelikte gösterilecek şekilde bel
gelendirenler diğer isteklilere, bu .dillerden biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakültelerinden 
birini bitirmiş olanlar diğerlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Nakil yolu ile atama 

MADDE 28. — Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklere atamada, aynı sınıftan olanların 
nakil yolu ile atama isteği diğerlerine tercih edilir. Bu çeşit istekliler birden çok ise 27 nci mad
denin 2 nci fıkrası hükmüne göre tercih yapılır. 

Noterliğin kapatılması veya istifa yolu ile 
noterlikten ayrılanların atanma isteği 

MADDE 29. — Noterliğin kapatılması sonucu noterlikten ayrılmış bir kimse, ilân üzerine sü
resinde başvurmuş ve noter olma yeterliğini de kaybetmenıiş bulunursa, 27 nci maddenin birinci 
fıkrasındaki sıra saklı kalmak üzere, nakil yolu ilo atanma talebedenler de dâhil diğer bütün is
teklilere tercihan atanır. 

İstifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ilâ,n üzerine başvurması halinde ve noter olma yeter
liğini kaybetmediğini de belgelendirmesi şartı ile, ancak ayrıldığı sınıftaki bir noterliğe atanabilir. 
Şu kadar ki, bu kimsenin üçüncü sınıf bir noterliğe atanabilmesi, 18 nci maddede gösterilen def
tere kayıtlı başka bir istekli bulunmamasına bağlıdır. 

Yukarıki fikralar hükümlerine göre atanabilecek isteklilerin birden çok olması halinde, 27 nci 
maddenin 2 nci fıkrası hükmü uyarınca tercih yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı, olarak atanmış bulunanlar, yukarıki fıkralar 
hükümlerinden faydalanamazlar. Bu kimseler, noterlikten ayrıldıktan sonra,, 7 nci maddedeki nite
lik ve yeterliklere sahübolmadıkçja, yeniden noterliğe atanamazlar. 

Göreve başlama ve istifa etmiş sayılıda 
MADDE 30, — Bir noterliğe atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararının teb

liğinden itibaren bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zorunluluğundadırlar. Atanan veya nak
ledilen kimsenin bu süre içinde, haklı bir sebep olmaksızın göreve başlamaması veya atanma ya
hut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil kararının kendisine tebliğinden 
sonra Bakanlığa ve C. Savcılığına verilmesi yahut gelmesi halinde, bu kimse noterlik meslekinden 
istifa etmiş sayılır. Vazgeçme dilekçesinin, atama veya nakil kararı ilgiliye töbliğ edilmeden önce 
Bakanlığa veya G. Savcılığına verilmesi yahut gelmesi halinde ise, ilgili, atandığı veya sadece nak
ledildiği noterlikten istifa etmiş sayılır. 

Şu kadar ki, naklen atananlar devir ve teslim işlerini bitirinceye kadar görevlerine devam 
ederler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek hükümler 

Nakil yolu ile atama 

MADDE 28. — Tasarının ,28 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noterliğin kapatılması veya istifa yolu ile noterlikten ayrılanların atanma isteği 

MADDE 29. — Boşalan veya açılan bir noterliğe yapılan atama tasarrufunun yargı organı ta
rafından iptali halinde, açıkta kalan noter, atanmadan önceki noterlik görevine döner; önceki 
noterliğe başkası atanmış ise, bu sınıftan boşalaoak veya açılacak ilk noterliğe, nakil yolu ile 
atama talebedenler de dâhil, diğer bütün isteklilere tercihan atanır. Açıkta kalan noter mesleke 
ilk defa atanmış ise, 18 nci maddede gösterilen defterde yazılı olanların hepsine tercihan atanır. 

istifa yolu ile meslekten ayrılan bir noter, ilân üzerine başvurması halinde ve noter olma 
yeterliğini kaybetmediğini de belgelendirmesi şartiyle, ancak ayrıldığı sınıftaki bir noterliğe ata
nabilir. Şu kadar ki, bu kimsenin üçüncü sınıf bir noterliğe atanabilmesi, 18 nci maddede gös
terilen deftere kayıtlı başka bir istekli bulunmamasına bağlıdır. 

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

Bu kanunun yürürlüğünden önce noter yardımcısı olarak atanmış bulunanlar, bu maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinden faydalanamazlar; bu kimseler, istifa yoluyla noterlik
ten ayrıldıktan sonra, 7 nci maddedeki nitelik ve yeterliklere sahibolmadıkça yeniden noterliğe 
atanamazlar. 

Göreve haşlama ve istifa etmiş sayılma 

MADDE 30. — Noter sıfatı, noterliğe atama kararının tebellüğü ile kazanılır. Kendi sınıfın
da veya yukarı sınıfta başka bir noterliğe atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledil
me kararını tebellüğ ettiği tarihte yeni noterlik sıfatını kazanmakla beraber eski noterlik sıfatı 
da sona erer. 

Bir noterliğe atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme kararının tebliğinden itibaren 
bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zorunluğundadırlar. Atanan veya nakledilen kimsenin bu 
süre içinde, haklı bir sebebolmaksızın göreve başlamaması veya atanma yahut nakledilme istemin
den vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil kararının kendisine tebliğinden sonra Bakanlığa veya 
Cumhuriyet Savcılığına verilmesi halinde, bu kimse noterlik meslekinden istifa etmiş sayılır. 
ilgili, vazgeçme dilekçesini atama veya nakil kararını tebellüğ etmeden Bakanlığa veya Cumhu
riyet Savcılığına verirse, atama veya nakil isteğinde bulunmamış sayılır ve yeniden ilân yapıl
maksızın mevcut isteklilerden biri, o noterliğe nakledilir veya atanır. 

Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin devir ve 
teslim işlerinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM, 

Dördüncü sınıf noterlikler 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme 

MADDE 31. — Açık bulunan üçüncü sınıf bir noterliğe, noter atanması mümkün olamaz veya 
gelirinin azlığı sebebiyle Adalet Bakanlığınca noter atanmasına lüzum olmadığı kanaatine varı
lırsa, bu noterlik dördüncü maddedeki sınıflandırma ve ilân hakkındaki hüküm uygulanmaksızın 
Adalet Bakanlığınca dördüncü sınıfa indirilir. 

Dördüncü sınıf noterliklerin yönetirdi 

MADDE 32. — Dördüncü sınıf noterlikler, o yerin bağlı bulunduğu Adalet Komisyonunun inhası 
üzerine, Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek kâtip sınıfından bir adalet memuru tarafından 
geçici olarak yönetilir. 

Bu gibilere, geçici yetkili noter yardımcısı adı verilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Boşalan noterliğin vekaleten yönetimi 

MADDE 33. — Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir no
terliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının üç ayını tamamla
mış olan stajiyer, bu durumdaki stajiyerler birden fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda 
stajiyer yoksa Noter Odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajiyer, bun
lardan hiçbirisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkâtibi, onun da engelli bulunduğu hallerde en 
kıdemli kâtibi vekâleten yönetir. 

Noterlikte (bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi 
üzerine, Adalet Komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. 

Yukarıki fıkralar gereğince noterliği vekâleten yürüten görevliye, kendi aylık veya ücretini çfeç-
memek üzere, Noter Odası tarafından tâyin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. 

Noterliğin aylık gayrisâfi gelirinden, noterlik aidatı, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri 
ayrıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesiyle birlikte vekil tarafından Türkiye 
Noterler Birliğine gönderilir. 

Geçici olarak işten ayrılmalarda vekâlet 
MADDE 34. — Noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve işten çıkarma gibi sebeplerden do

layı geçici olarak işlerinden ayrılmaları halinde görevleri 33 ncü madde uyarınca gördürülür. 
Bu takdirde, noterlik aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin noter vekiline verilen ücretten artan 

kısmının üçte biri Türkiye Noterler Birliğine verilir. Geri kalanın yarısı notere verilip diğer yarısı 
zimmeti çıktığı takdirde mahsubedilmek, aksi takdirde notere iade olunmak üzere yargılama so
nuna kadar alıkonulur. 

Geçici yetkili noter yardımcısının 1 nci fıkrada gösterilen sebeplerle işinden ayrılması halinde 
33 ncü maddedeki usule göre yerine bir vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını alır. 
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BEŞİNÖI BÖLÜM 

Dördüncü sınıf noterlikler 

Dördüncü sınıf noterliğe indirme 

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

Dördüncü sınıf noterliklerin yönetimi 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi ko nisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Notere vekâlet ve imza yetkisi 

Boşalan noterliğin vekâleten yönetimi 

MADDE 33. — Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf bir no
terliği, atanan noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ayını tamam
lamış olan stajiyer, bu durumdaki stajiyerler birlen fazla ise kıdemlisi, o noterlikte bu durumda 
stajiyer yoksa noter odasının uygun bulacağı ve görevlendireceği aynı durumdaki stajiyer, bun
lardan hiç birisi bulunmadığı takdirde o noterliğin başkâtibi, onun da engelli bulunduğu haller
de en kıdemli kâtibi vekâleten yönetir. 

Noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde, Cumhuriyet Savcılığının bildirmesi üze
rine, Adalet Komisyonu tarafından atanacak yeterli bir adalet memuruna bu iş gördürülür. 

Yukarıki fıkralar gereğince noterliği yürüten görevliye, kendi aylık veya ücretinden az olma
mak üzere, noter odası tarafından tâyin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. Ancak, bu üc
ret noterliğin aylık safi gelirinin yarısından fazla olamaz. 

Noterliğin aylık safi gelirinden, noterlik aidatı, vekilin ücreti ve noterliğin diğer giderleri ay
rıldıktan sonra kalanı, gelir ve giderin müfredatlı listesiyle birlikte vekil tarafından Türkiye No
terler Birliğine gönderilir. 

Geçici olarak işten ayrılmalarda vekâlet 

MADDE 34. — Noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve işten çıkarma gibi sebeplerden 
dolayı geçici olarak işlerinden ayrılmaları halinde görevleri 33 ncü madde uyarınca gördürülür. 

Bu takdirde, işten çıkarma hali ayrık olmak üzere diğer hallerde, noterlik aidatı ayrıldıktan 
sonra safi gelirin noter vekiline verilen ücretten artan kısmının yarısı notere verilip, diğer yarı
sı zimmeti çıktığı takdirde mahsubedilmek, aksi takdirde notere iade olunmak üzere, soruşturma 
ve kovuşturma kesin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulur, işten çıkarma halinde noter 
aidatı ve vekile verilen ücretten artan noterlik safi geliri Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. 

Geçici yetkili noter yardımcısının 1 nci fıkrada gösterilen sebeplerle işinden ayrılması halinde 
32 nci maddedeki usule göre yerine bir vekil seçilir. Vekil noterlik gelirinin tamamını alır, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130)-



— 34 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Engel halinde vekalet 

MADDE 35. — Hastalık ve izin gibi haklı engeller sebebiyle işlerinden ayrılan noterlere, o 
noterlikte öncelikle imzaya yetkili kimse vekâlet eder. 

İmzaya yetkili kimse bulunmaması halinde, stajının üç ayını doldurmuş bulunan o noterlikteki 
stajiyer, bu durumda stajiyer yoksa başkâtip veya kıdemli noterlik kâtibi, o noterlikte vekâlet 
görevinin verilebileceği bir kimse bulunmadığı takdirde, Noter Odasının uygun bulacağı yukarıda 
anılan nitelikte başka bir stajiyer bu işi görür. 

Bunlardan birisinin bulunmadığı hallerde noterin Cumhuriyet Savcılığına başvurması üzerine 
bu görev, Adalet Komisyonunca yeterli bulunan bir adalet memuruna 34 ncü maddenin 2 nci fık
rası uyarınca takdir edilecek ücret karşılığında gördürülür. 

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

İmza yetkisi 

MADDE 36. — Noter, kendisine yardım etmek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan 
stajiyerine, başkâtibine veya diğer bir kâtibine imza yetkisi verebilir. 

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

imza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceği yönetmelikte gösterilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Noterlerin and içmesi, teminatı, imza ve mühür örnekleri 

Noterlerin and içmesi 

MADDE 37. — îlk defa noterliğe atananlar işe başlamadan önce bağlı bulundukları Asliye Hu
kuk Mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vic
dan ve namusları üzerine and içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir nüshası Adalet Bakanlığı
na gönderilir. Diğer nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılığında, öbürü de noterlikteki dosyasında 
saklanır. 

Teminat 

MADDE 38. — Noterler, göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde noterliğin bir yıllık 
gayrisâfi gelirinin % 10 u nisbetinde teminat verirler. Teminat yalnız para olabilir. 

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

Noterler ilk yılı takibeden yıllarda da bir evvelki yıla ait fiilî gayrisâfi gelirlerinin % 3 nü 
o yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. 

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

Teminat parası, noterlerin görevleri dolayısiyle sebebolabilecekleri zararlara ve bu yüzden hak
larında verilebilecek para cezasına karşılık teşkil eder. Bu paralar başkasına temlik ve terhin edi
lemez. Haciz, 49 ncu madde gereğince, devir işlemi sırasında alıkonulacak miktardan arta kalanı 
için mümkündür. 

Teminat paralarını süresi içinde yatırmıyan veya noksan yatıran notere, Adalet Bakanlığınca 
teminatını tamamlaması için bir ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre içinde de 
teminatını tamamlaımıyan noter istifa etmiş sayılır. 
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Engel halinde vekâlet 

MADDE 35. — Hastalık ve izin gibi haklı engeller sebebiyle işlerinden ayrılan noterlere, o no
terlikte öncelikle imzaya yetkili kimse vekâlet eder. 

İmzaya yetkili! kimse bulunmaması halinde, s ıjmm altı 'ayını doldurmuş bulunan o noterlikteki 
stajiyer, bu durumda stajiyer yoksa başkâtip veya kıdemli noterlik kâtibi, o noterlikte vekâlet 
görevinin verilebileceği bir kimse bulunmadığı takdirde noter odasının uygun bulacağı yukarıda 
anılan nitelikte başka bir stajiyer bu işi görür. 

Bunlardan birisinin bulunmadığı hallerde, not srin Cumhuriyet «avcılığına başvurması üzerine 
bu (görev, adalet komisyonunca yeterli bulunan bir adalet memuruna, 33 ncü maddenin 3 ncü fık
rası uyarınca takdir edilecek ücret karşılığında gördürülür. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının 1 nci fık ada gösterilen engelleri hallinde 34 ncü maddenin 
son fıkrası hükmü uygulanır. 

İmza yetkisi 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Noterlerin and içmesi, tcnıinalı, imza ve mühür örmekleri 

Noterlerin and içmesi ' 

MADDE 37. — İlk defa noterliğe atananlar, işe başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye 
hukuk veya münferit suQı.h mahkemesinde, kendileıine verilen 'bu görevi doğru ve tarafsız olarak 
yapacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine and içerler. Tutulacak üç nüsha tutanağın bir 
nüshası Adalet Bakanlığına gönderilir. Diğ-er nüshalardan biri Cumhuriyet Savcılığında, öbürü de 
noterlikteki dosyasında saklanır. 

Teminat 

MADDE 38. — Noterlik meslekine girenler, göreve başOadıkları tarihten itibaren iki ay içinde, 
noterliğin bir yıllık gayrisâfi gelirinin % 5'i nisbtinde teminat verirler. Teminat yalnız para ola
bilir. 

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

Noterler, ilk yılı takibeden yıllarda da bir ev ve? ki yıla ait fiilî gayrisâfi gelirlerinin % l'ini o 
yıim Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. 

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

Teminat parası noterlerin görevleri dolayısiyla sebebolabilecekleri zararlara ve bu yüzden hak
larında verilebilecek para cezasına karşılık teşkil eder. Bu paralar başkasına temlik ve terhin 
edilemez. Haciz, 49 ncıı madde gereğince, devir işlemi sırasında alıkonulacak miktardan artaka
lanı için mümkündür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



— 36 — 

(Hükümetin Teklifi) 

İmza ve mühür örnekleri 

MADDE 39. — Noterler, göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, noterlik mührü 
ile imzalarının üçer örneğini, bulundukları yer valiliğine göndermekle yükümlüdür. 

ALTINCI KISIM 

Noterlik Dairesi 

Dairenin niteliği ve kiralanması 

MADDE 40. — Noterlik dairesi, resmî daire sayılır. Kira sözleşmesi daire adına noter tarafın
dan yapılır. 

Noterlik dairesinin her türlü gideri notere aittir. 

Evrak ve defterlerin temini ve imhası 

MADDE 41. — Noterliklerde ve Türkiye Noterler Birliği organlarında kullanılan evrak ve 
defterlerle sair büro malzemesinin temini ve evrak ve belgelerin imhası, Devlet daireleri hakkın
daki hükümlere tabidir. 

Personel 

MADDE 42. — Noterlik dairesi personeli, noterin emri altında işe yeter sayıda kâtip ve hiz
metliden meydana gelir. 

En az iki kâtip bulunan noterliklerde, bunlardan biri başkâtiplik görevini yapan 

Başkâtip 

MADDE 43. — Başkâtip noterlik dairesi personelinin şefidir. 
Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbaş eşyadan noterle birlikte başkâtip so

rumludur. 

Noter kâtibi olabilme şartları 

MADDE 44. — Noter kâtibi olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda yazılı şartlara sa
hip bulunmak, ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak, altı aylık adaylık sü
resini geçirmek ve yeterliği noter tarafından onaylanmak şarttır. 

Yeterliği onaylanmıyan aday altı ay daha çalıştırılabilir. Yine başarı gösteremezse o noterlik
te çalıştırılamaz. 

Türkiye Noterler Birliği veya odalar tarafından açılacak kursları bitirenler, adaylığa öncelik
le alınırlar. 

Sözleşme yapma zorunluluğu 

MADDE 45. — Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede 
açıkça yazılmasa bile noterin, adaylık süresinin bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yeter-
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Teminat paralarını süresi içinde yatırmıyan veya noksan yatıran notere, Adalet Bakanlığınca 
teminatını tamamlaması için bir ayı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre içinde de 
teminatını tamamlamıyan noter istifa etmiş sayıLr. 

•İmza ve mühür örnekleri 

MADDE 39. — Noterler, göreve başladıkları tarihten İtibaren 15 tgün içinde, noterdik mühürü 
ile imzalarının üçer Örneğini, bulundukları yer val ü iğine göndermekle yükümlüdür. 

imza yetkisi verilenlerin imzalarının birer örneği de, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten 
itibaren 15 ıgün içinde valiliğe gönderilir. 

ALTINCI KISIM 

Noterlik Dairesi 

Dairenin niteliği ve kiralanması 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi Ko iisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Evrak ve defterlerin temini ve imhası 

(MADDE 41. — Noterliklerde ye Türkiye Not.erler Birliği organlarında kullanılan evrak ve 
defterlerle sair büro malzemesinin temini ve ev: ak ve belgelerin imhası, Yönetmelikte gösterilen 
usullere göre, Devlet daireleri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Personel 

MADDE 42. — Noterlik dairesi personeli, noteıin emri altında ıbulunan işe yeter sayıdaki kâ
tip rve hizmetliden meydana gelir. 

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

' Başkâtip 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabufl. edilmiştir. 

Noter kâtibi olabilme şartları 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme yapma zorunluğu 
MADDE 45. — Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar. Sözleşmede 

açıkça yazılmasa bile noterin, adaylık süresinin bitimini takibeden 15 gün içinde, adayın yeter-
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sizliği sebebiyle feshi ihbar hakkı saklıdır. Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı hüküm 
uygulanır. 

Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedilmez veya adaylık uzatılmamış bulunursa, bu sürenin 
sonundan itibaren sözleşme kâtiplik sözleşmesi halinde devam eder. 

Noter kâtibi ve adayı ile yapılacak sözleşme üç nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği ta-
irhten itibaren onbeş gün içinde bir nüshası noter odasına gönderilir. Diğer nüshalardan biri 
noterde diğeri kâtip veya adayda kalır. 

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

Kâtip adayı ile yapılan sözleşmenin ikinci fıkra uyarınca kâtiplik sözleşmesi haline geldiği ve
ya sözleşmenin her hangi bir sebeple ortadan kalktığı hususları da, bu durumların ortaya çık
tığı tarihten itibaren 15 gün içinde noter tarafından odaya bildirilir. 

Yukarıki fıkralara aykırı hareket eden noterlere, kusursuz oldukları anlaşılamadığı takdirde, 
ilk defasında en çok kınama cezası verilir. 

44 ncü madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 
Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde kâtip

lik veya adaylık sözleşmesi kesinleşme tarihinde kendiliğinden münfesih olur. Kâtip ve adayın 
bu sebeple noterden her hangi bir tazminat talebetmesi mümkün değildir. 

Hizmetlilerin yapamıyacağı görevler 

MADDE 46. — Hizmetliler, kâtip görevinde kullanılamaz. 

Yıllık izin 

MADDE 47. — Noter tarafından, noterlikte en az 1 yıl hizmeti bulunan kâtip ve hizmetlilere 
aşağıdaki esaslara göre izin verilir. 

A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmeti bulunanlara 15 gün, 
B) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dâhil) hizmeti bulunanlara 20 gün, 
0) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 ay. 
Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, gidiş ve dö

nüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 5 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur. 
Birinci fıkradaki bir yıllık hizmet süresinin hesabında kâtiplerin adaylık süresi de nazara alı

nır. 
Haklı bir engeli bulunmak şartı ile kâtip .ve hizmetlilere, noter tarafından gidiş - geliş dâhil 

olmak üzere, yılda en çok on gün izin verilebilir. Bu şekilde alman izinler toplamı on günü aştığı 
takdirde, aşan miktar yıllık izinden düşülür. 

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

İş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması 

MADDE 48. — Kâtip ve hizmetlilerle yapılacak sözleşme, bu kanun hükümleri saklı kalmak 
üzere, iş sözleşmesi hükümlerine tabidir. 
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sizliği sebebiyle feshi ihbar hakkı saklıdır. Adaylık süresinin uzatılması halinde de aynı hüküm 
uygulanır. 

Feshi ihbar süresi içinde sözleşme feshedilmemiş veya adaylık uzatılmamış bulunursa, bu sü
renin 'sonundan itibaren sözleşme, kâtiplik sözleş.uesi halinde devam eder. 

Noter kâtibi ve adayı ile yapılacak sözleşm • dört nüsha olarak düzenlenir ve düzenlendiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde bir nüshası noter odasına, ikinci nüshası bölge çalışma müdürlü
ğüne gönderilir. Diğer nüshalardan biri noterde, diğeri kâtip veya adayda kalır. 

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

Kâitip adayı dle yapılan sözleşmenin ikinci fıkra, uyarınca kâtiplik sözleşmeisi haline geldiği 
veya sözleşmenin her hangi bir sebeple ortadan kalktığı hususlan da, bu durumların ortaya çık
tığı tarihten itibaren 15 ıgün içinde noter tarafından odaya bildirilir. 

Yukarıki fıkralara aykırı hareket eden noteri &re, kusursuz oldukları anlaşılamadığı takdirde, 
ilk defasında en az kınama cezası verilir. 

44 ncü madde (hükmüne aykırı hareket edenler (hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Noter kâtibi ve adayına verilmiş olan mesleklen çıkarma cezasının kesinleşmesi halinde, kâ
tiplik veya adaylık 'sözleşmesi, kesinleşme tarihi ide kendiliğinden .münfesih olur. Kâtip ve ada
yın bu sdbepüe noterden her hangi bir tazminat talebetmesi mümkün değildir. 

Hizmet lil erin yapa Duyacağı görevler 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Ko isyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yıllık izin ve mazeret izni . • 

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

A) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhili) hiz neti bulunanlara 15 gün, 
B) 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dâhil) hiz ıeti bulunanlara 20 gün, 
C) 15 yıldan fazla hizmeti bulunanlara 1 ay. 
Yıllık izinlerini noterliğin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, gidiş ve dö

nüşlerinde yokla geoeoak süreleri karşılamak üze.e 7 güne kadar ek bir izin verilmesi zorunludur. 
Bininci fıkradaki 'bir yıllık hizmet süresinin hesabında kâtiplerin adaylık süresi 'de nazarla 

alınıi'. 
Haklı bir mazereti bulunmak şartiyle 'kâtip ve hizmetlilere, noter tarafından, gidiş geliş dâhil 

olanak üzere, yılda en çok on gün izin verilebilir. Bu şekilde alman izinler topJamı on günü aştığı 
takdirde, iaşan miktar yıllık izinden düşülür. 

Yukarıki fıkralara göre irinli bulundulkları sure içinde kâtip ve hizmetliler ücretlerimi tam ola
nak alırlar. 

Bu süreler toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hakkın
dan vazgeçilemez. 

Is mevzuatı hükümlerinin uygulanması 

MADDE 48. — Kâtip ve hikmetlilerle noter arasındaki hizmet akdinden doğan münasebet
ler, bu jkıanunda aksine hüküm bulunmadıkça iş m svzuatına tâbidir. 
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Noterlik dairesinin devri 

MADDE 49. — Her ne sebeple olursa olsun bir noterliğin boşalması halinde, durum, o noter 
veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafından derhal Cumhuriyet Savcılığına yazı ile bildirilir. 
Cumhuriyet Savcısı, keyfiyeti Adalet Bakanlığına, noter odasına ve noter ölmüşse bilinen miras
çılarına bildirmekle beraber, hesap ve işlemlerini en çok iki aylık bir süre içinde inceliyerek ev
rak, defter, belge ve emanetleri bir tutanakla vekile devreder ve düzenliyecği raporu tutanağın 
bir örneği ile birlikte Adalet Bakanlığına yollar. Noterin bir lilişiği çıkmadığı takdirde, teminat 
parası Adalet Bakanlığınca notere veya mirasçılarına iade ettirilir, ilişiği çıktığı takdirde, bunu 
karşılıyabilecek miktar alıkonularak, kanunen yetkili makamların incelemesi sonucuna göre 
işlem yapılır. 

Noter dairesindeki notere ait eşya, Cumhuriyet savcısı ve noter veya hazır bulunan mirasçıları 
tarafından tesbit olunarak, noter odası tarafından takdir edilecek ücret karşılığında, yeni noter gö
revine başlayıncaya kadar, vekil tarafından kullanılmaya devam olunur. 

Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve emanetlerin vekile devri hakkındaki hükümleri, noterlik 
dairesinin, noterden notere, vekilden notere ve vekilden diğer bir vekile devri hallerinde de uygu
lanır. 

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

Noterliğin devri işinde hazır bulunan Cumhuriyet savcısına, Harçlar Kanununa göre tesbit edi
len yol tazminatı, Türkiye Noterler Birliği tarafından ödenir. Şu kadar ki, devir işinin süresi ne 
olursa olsun beş günden fazlası için yol tazminatı verilmez. 

YEDİNCİ KISIM 

Noterlerin; yükümlülük ve hakları 

BİRİNCt BÖLÜM 

Noterlerin yükümlülükleri 

Noterlik görevi ile birleşmiyen ve "noterlerin yapmaktan yasaklı oldukları işler 

MADDE 50. — Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez, Yargı mercilerinin vereceği işler
le, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ayrıktır. 

Noterler siyasi partilere üye olabilirler. Ancak, bu partilerin organlarında ücretsiz de olsa bir 
görev alamazlar. 

Noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddenin 1 nci 
fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, kefil olmak, kendilerine ait ücretlerden her hangi (bir şekilde 
indirim yapmak, aracı kullanmak, reklâm ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak ve her ne 
suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaşma yapmak
tan yasaklıdırlar. 

Noterlerin tatil günü iş yapmak yasaklılığı ve istisnası 

MADDE 51. — Noterler tatil günlerinde iş yapamazlar. Ancak, vasiyetname tanzim ve tasdiki 
ile gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gününde iş yapılması sebebi
nin evrakta gösterilmesi zorunludur. 
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Noterlik dairesinin devri 

MADDE 49. — Her ne sebeple olursa olsun bir noterliğin boşıaflanası halinde, durum, o noter 
veya noterlikte imzaya yetkili kimse tarafından derhal Cumhuriyet Savcılığına yazı ile bildirilir. 
Cumhuriyet Savcısı, keyfiyeti Adalet Bakanlığına, noter odasına ve noter ölmüşse bilinen miras
çılarına bildirmekle beraber, hesap ve işlemlerini en çok iki aylık bir süre içinde incel'iyerek ev
rak, defter, belge ve emanetleri bir tutanajkla vekile devreder ve düzenliyeceği raporu tutanağın 
bir örneği ile birlikte Adalet Bakanlığına yolar. Noterin bir ilişiği çıkmadığı takdirde, teminat 
parası Adalet Bakanlığınca notere veya mirasçılarına iade ettirilir. İlişiği çıktığı takdirde, bunu 
karşılıyaMecek mıijktar aJlıkonularak, kanunen yetkili makamllann incelemesi sonucuna gör© işlem 
yapılır. 

Noter dairesindeki notere ait eşya, Cumhuriyet Savcısı ve noter veya nazır bulunan mirasçıları 
tarafından tesbit olunarak, noter odası tarafından takdir edilecek ücret karşılığında, yeni noter 
görevine başlayıncaya kadar, vekil tarafından {kullanılmaya devam olunur. 

Birinci fıkranın evrak, defter, belge ve emanetlerin vekille devri hakkındaki hükümleri, noter
lik dairesinin, noterden notere, vekilden notere ve vekilliden diğer bir vekille devri hallerinde de 
uygulanır. 

Noter dairesinde mevcut notere lait eşya ve tesislerin, yeni notere devri halinde, ödenecek mik
tar üzerinde taraflar anlaşamamışisa, bu miktar oda tarafından tesbit edilir. 

Noterliğin devir işinde hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı ile bu işte kendisine yardım etmek 
üzere görevlendirdiği adalet memurlarına, Harçlar Kanununa göre tesbit edilen yol tazminatı. Tür
kiye Noterler Birliği tarafından ödenir. Şu kadar ki, devir işinin süresi ne olursa olsun beş gün
den fazlası için yol tazminatı verilmez. 

YEDİNCİ KISIM 

Noterlerin yükümlülük ve hakları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin yükümlülükleri 

Noterlik görevi ile birleşmiyen ve noterlerin, yapmaktan yasaklı oldukları işler 

MADDE 50. — Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği 
işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyeli lıleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ay
rıktır. 

Noterler siyasi partilere üye olamazlar . 
Noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı De vlet Memurları Kanununun 28 nci maddesinin 

1 nci fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, kef il olmak, kendilerine ait ücretlerden her har<gi bir 
şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, reklâ m ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak 
ve her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaş
ma yapmaktan yasaklıdırlar. 
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Noterlerin çalışma saatleri 

MADDE 52. — Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki resmî dairelerle birlikte başlar. 
'Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin gündük çalışma ve tatil saatini, odanın her yıl-

ki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tesbit eder ve Türkiye No
terler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki günlük çalışma 
süresi o yerdeki resmî dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. 

Emredici hükümlere uyma zorunluluğu 

MADDE 53. — Noterler, kanunların emredici hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamazlar. 
Bu hüküm imza onaylaması yapılan işlemlerin münderecatı hakkında da uygulanır. 

Meslek sırrı 

MADDE 54. — Noter ve noterlik kâtipleri, görevleri dolayısiyle öğrendikleri sırdan, kanunların 
emrettiği haller dışında açıklıyamazlar. 

Evrak ve defterlerin gizliliği 

MADDE 55. — Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcılık
ları ile soruşturma yetkisi bulunan kişiler tarafından incelenebilir. 

Noterdik evrak ve defterlerin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hâkiminin 
'kararı ile mümkündür. 

Mahkeme veya sorgu hâkimi evrakın dâva sonuna Ikadar dosyada kalmasına karar verirse, bu 
takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saklanmak 
üzere notere verilir. 

Noterin bulunduğu yerde inceleme imkânı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gön
derilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hukuk hâkimliğinin onaydıyacağı örnek, aynı şekil
de saklanır. 

Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle, Cumhuriyet savcılarının istiyecekleri örnekler noterlik 
ücretine tabi değildir. Diğer resmî mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. 

Yaş tahdidi 

MADDE 56. — Noterler 65 yaşını tamamladıklarında, yaş tahdidine tabi tutudurlar. Bu hususta, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Devlet memurlarının yaş tahdidi ile ilgili hüküm
leri uygulanır. 
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Noterlerin çalışma saatleri 

MADDE 51. — Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmî dairelerle birlikte baş
lar. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yıl-
ki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tesbit eder ve Türkiye Noter
ler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. Şu ka dar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o 
yerdeki diğer resmî dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, günlük çalışma süre
leri dışında iş kabul edemez. 52 nci madde hükümleri saklıdır. 

Noterlerin tatilde i§ yapmak yasaklığı ve ayrık haller 

MADDE 52. — Noterler tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname 
tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve 
saatlerinde iş yapılması sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden 
sonraki ilk numarasına kaydedilmedi zorunludur. 

Emredici hükümlere uyma zorunluğu 

MADDE 53. — Noterler, kanunların emredici hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamazlar. 
Bu hüküm, imza onaylaması yapılan işlemlerin münderecatı hakkında da uygulanır. 

« 
Meslek sırrı 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Evrak ve defterlerin gizliliği 
MADDE 55. — Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hâkimliği ve Cumhuriyet savcı

lıklarınca veya resmî daireler tarafından, konura da belirtilmek suretiyle, noterlikte soruştur
maya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. 

Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hâkimi
nin ıkarariyîe mümkündür. 

Mahkeme veya sorgu hâkimi evrakın dâva sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, 
bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp «sima uygunluğu onaylanarak, aslının, yerinde saklanmak 
üzer o notere verilir. 

Noterin bulunduğu yerde inceleme i nikâhı bıuunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gön
derilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu, yer hu >uk hâkimliğinin onaylıyacağı örnek, aynı şekilde 
saklamı*. 

Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının istiyecekleri örnekler noterlik üc
retine tâbi değildir. Diğer resmî mercilere verilecek örneklerden yalnız- yazı ücreti alınır. 

Yaş tahdidi 

MADDE 56. — Noterler 65 yaşını tamamladı I darında, yaş tahdidine tabi tutulurlar. Yaşın hesa
bında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka nunuııım hükümleri kıyasen uygulanır. 
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İKİNCİ IBİÖLÜM 

îzin ve hastalık 

Noterlerin izni 

MADDE 57. — Noterlerin yıllık izin süresi, hizmeti altı aydan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) 
olanlar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreden 
dâhildir. Yıllık izin Adalet Bakanlığı tarafından verilir. 

Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılma
mış izin haklan düşer. 

Haklı bir engelli bulunmak şartiyle noterlere, noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısı ta
rafından gidiş geliş dâhil olmak ve 10 günü geçmemek üzere izin verilebilir. Bu şekilde alman 
izinler toplamı 20 günü aştığı takdirde aşan miktar yıllık izinden düşülür. 

Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliği veya odalar genett kurul toplantılanna katılmak, yahut 
Türkiye Noterler Birliği veya Adalet Bakanlığınca verilen görevler dolayısiyle işinin basından 
aynlmak zorunluluğunda kalan noter, Cumhuriyet savcısına haber vermek şartiyle işin gerekli kıl-
dığı süre için izinli sayılır. Bu izinller hiçbir suretle yıllık izinden indirilemez. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar hükmüne göre verilen izinler derhal Adalet Bakanlığına bildiri
lir. 

îzin süresinin geçirilmesi 

MADDE 58. — Haklı bir engeli olmaksızın, iznini 15 gün geçirenler istifa etmiş sayılırlar. îzni-
ni bu süreden az geçirmiş veya görevinden izinsiz olarak aynlmış olanlar hakkında disiplin cezası 
uygulanır. Şu kadar ki, bu sebeple ilk defasında en çolk kınama cezası verilebilir. 

Noterlerin hastalıkları halinde yapılacak işlem 

MADDE 59. — Hasta noterler Cumhuriyet savcılığı kanalı ile Hükümet tabiplerinden veya 
Devlet hastanesi doktorlarından alacakları rapor üzerine, hizmet sürelerine göre aşağıdaki esaslar 
dâhilinde izinli sayılırlar : . 

1. Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
2. Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlara altı aya kadar, 
İ3. On yıldan daha çok hizmeti olanlara bir yıla kadar izin verilir. 
Bu süreler sonunda hastalıklannın devam ettiği, resmî sağlık kurullarının raporu ile belgelendi

rilen noterlerin izinleri, iki katı kadar daha uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyileşemiyen no
terlerin görevlerine Adalet Bakanlığınca son verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Noterlerin görevleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

(lenel (olarak 

Noterlerin genel olarak yapacakları işler 

MADDE 60. — Noterlerin görevleri : 
1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukukî iş

lemleri düzenlemek, 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İzin ve hastalık 

Noterlerin izni 

MADDE 57. — Noterlik yıllık izin süresi, hizmeti altı aydan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) olan
lar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dâ
hildir. Yıllık izin Adalet Bakanlığı tarafından veıiln1. 

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılma
mış izin hakları düşer. 

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

Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliği organlarında çalışmak, yahut Türkiye Noterler Birliği 
veya Adalet Bakanlığınca verilen görevler dolayısiyle işinin başından ayrılmak zorunluğunda 
kalan noter, Cumhuriyet savcısına haber vermek şartı ile işin gerekli kıldığı süre için izinli sa
yılır. Bu izinler hiçbir suretle yıllık izinden indirilemez. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar hükmüne göre verilen izinler derhal Adalet Bakanlığına bildi
rilir. 

İzin süresinin geçirilmesi 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noterlerin hastalıkları halinde yapılacak işlem 

MADD 59. — Tasarının 59 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Noterlerdin gör evle m 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel olarak 

Noterlerin genel olarak yapacakları işler 

MADDE 60. — Noterlerin görevleri : 
1. Yapılması kanunla başka bir makam, mevci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukukî 

işlemleri düzenlemek, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



— 46 — 

('Hükümetin Teklifi) 

2. Kanunlarda resmî olarak yapılmaları gösteriden ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hu
kukî işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 

3. Gayrimenkul satış vadi sözleşmesi yapmak, 
4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya 

her hangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya 

getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek, 
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, , 
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. , 

İKtNüI (BÖLÜM 

Özel olar'alk 

Tesbit işleri 

MADDE 61. — Noterler bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini, kıymetini, illgili şahısların kim
lik ve ifadelerini teslbit ederler ve davet edildiklerinde piyango ve özel kuruluşların kur'a, seçim 
ve toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler. 

Gayrimenkullerin yönetimi ve kiraya verilmesi 

MADDE 62. — Noterler, ilgilinin istemi üzerine, gayrimenkulleri yönetir ve kiraya verirler. 
Tutanakta aksi belirtilmedikçe gayrimenkulleri yönetmek veya kiraya vermek yetkisi, bu işle

rin görülmesi sebebiyle doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesi amaciyle başkasını tevkili yetkisini 
de içine alır. 

Emanet işleri 

MADDE 63. — Noterler, saklanmak veya bir şahsa verilmek üzere getirilen emanetleri, aşağı
daki hükümlere göre muhafaza ederler. 

Tutanağın bir örneğini emaneti veren alır, bir örneği de emanet kimin için yatırılmışsa ona teb
liğ olunur. 

Emanetler, noter tarafından uygun şekilde saklanır. 
İlgili isterse emanet 'bir muhafazaya konulup, kendisi ile noter tarafından mühürlenerek millî 

bir bankada, banka bulunmıyan yerlerde demir kasa veya sağlam bir dolapta saklanır. 

Emanetin para olması 

MADDE 64. — Emanet para olduğu takdirde, noter bu parayı en geç ertesi gün bankadaki no
terlik emanet cari hesaibına hak sahibinin adı, soyadı, ve adresini de göstermek suretiyle yatırır. 

Emanet paranın tahsil ve ödenmesinde makbuz kullanılır. Tahsilat makbuzu iki, ödeme makbuzu 
bir nüsha olarak düzenlenir. Tahsilat makbuzunun ilk nüshası emaneti yatırana verilir. 
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2. Kanunlarda resmî olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmiş olan bütün hukukî 
işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 

3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak, 
4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kâğıtların üzerindeki imza, mühür veya 

her hangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya 

getirilen kâğıtlardan örnek çıkarıp vermek, 
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname gönder melk, 
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak, 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel olarak 

Tesbit işleri 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emanet işleri 

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

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

E man etin saklanması 

MADDE 63. — Emanetler, noter tarafından uygun şekilde saklanır. 
ilgili isterse, emanet bir muhafazaya konulup, kendisi ile noter tarafından mühürlenerek millî 

bir bankada, banka bulunmıyan yerlerde demir kasa veya sağlam bir dolapta saklanır. 

Emanetin para olması 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Para hak sahibine, noterlikçe verilecek çek karşılığında bankaca ödenir. 
Noter, emanet paraya ait giderler ödendikçe, bankaya ihbarda bulunur, Bu halde zamanaşımı 

kesilir. 

Emanetlerin zamanında alınmaması veya giderlerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem 

MADDE 65. — Emanetin, saklanma süresinin sonunu takibeden bir yıl içinde alınmaması veya 
hare ve giderlerin ödenmemesi halinde noter, emanetin alınmasını veya hare ve giderlerin ödenme
sini tevdi edene, ona tebligat mümkün değilse kanuni hatteflerine yahut varsa emanet lehine yatırıl
mış olan kimseye tebliğ eder. 

Tebliğden itibaren bir ay içinde ilgilisi notere başvurarak hare ve giderleri vermediği takdirde, 
noter, emaneti belediye müzayede yerinde, belediye veya müzayede yeri yoksa elverişli bir yerde 
satarak durumu bir tutanakla teisfbit eder. Satış tutarından, emanet selbebiyle o güne kadar işli-
yen noterlik giderleri ile satış giderleri tutarları alıkonulduktan sonra kalanı bankaya yatırılır. 

Emanetin Hazineye intikali 

MADDE 66. — Emanet, değersiz veya satış masrafını korumıyacak ise, 65 nci maddenin birinci 
fıkrası uyarınca yapılan tebliğin semeresiz kalması halinde Hazineye devredilir. 

Noterler tarafından emanet olarak veya 65 nci maddenin son fıkrası hükmünün uygulanması so
nunda bankaya yatırılan para zamanaşımının dolmasından sonra Hazineye aktarılır. 

Emanetlerde hak sahihi 

MADDE 67. — Emanetlerin tutanakta yazılı şartlar dışında bir kimseye verilebilmesi, tarafla
rın muvafakatine veya mahkeme kararına bağlıdır. 

Defter onaylamak 

MADDE 68. — Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması 
gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar. 

Yukarıki fıkrada anılan defterlerin onaylanm£ism<dan sonra noter, onayladığı defterin nevini, 
aidolduğu yılı, sayfa sayısını, sözü geçen kanuniarm (emrettiği şekilde mercilerine, tek tek veya 
liste halinde taaJhhütlü 'mlektupla 'bildirir. 

Bunun için noter, iücret tarifesinde gösterilen yazı ücretini ve kanunumun tek tek ^bildirmeyi 
zorunlu kıldığı (hallerde ayrıca posta giderini de ilgilisinden alır. 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla 
ilgili işler 

MADDE 69. — Noterler açık veya kapalı olarak verilen vaîsiyetnameleri saklarlar ve buna 
dan bir tutank düzenlerler. Gerek bu suretle saklanan 'vasiyetnameleri, igerek noterler tarafın
dan düzenllenen sair iölüme bağlı tasarrufları yapanların ölümü halinde ibiiOlgi verilmesi için, du
nunu bunların kayıtlı loldukları nüfus dairelerine yazı ile 'bildirirler. 

Noterler, nüfus idaresi Itarafından ölümün ihbarı veya resmî Tair Ibelge ille islbatı halinde, 
yetkili sulh hâkimine verilmek 'üzere, dairelerinde saklı bulunan vaziyetnıamelerin ve noterlikçe 
düzenlenmiş ölüme 'bağlı Italsarruf senetlerinin onaylı örneklerini Cumlhuriyet Savcılığına tevdi 
ederfer. 

Birinci fıkra uyarınca nüfus dairelerine yazf.aeak yazı 'için ücret tarifesinde gösterilen yazı 
ücreti ile posta gideri ilgilisinden alınır. 
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Emanetlerin zamanında alınmaması veya giderlerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emanetin Hazineye intikali 

MADDE 66. — Tasarının 66 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emanetlerde hak sahibi 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Defter onaylamak 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



— 50 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Tebligat işleri 

MADDE 70. — Tebliği istenen her nevi kâğıt, Töbligait Kanunu hükümlerine göre muhatabına 
tebliğ olunur. Tebliğ tutanağı dairedeki nüshaya bağlanır. 'Tebliğin yapıldığı veya yapılamadığı 
ilgilisine verilecek nüshasına yazılıp onaylanır. 

Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi 

MADDE 71. — Noterler, her ayın en geç onuna kadar, bir evvelki ay içinde dairelerine gelen 
ve acıkan işlerin niteliğini ve 'sayısını ve bunlardan aldıkları ücret, 'ham, vergi ve diğer resimlerin 
miktarını ve giderlerini gösterir bir cetvel düzenliyerek Türkiye Noterler Birliğine gönderirler. 

Notere vekâlet halinde vekil, birinci fıkrada gösterilen nususlardan başka, kendisine ödenen 
ücret tutarı ile S4 ncü madde gereğince noterlik gelirinden lalıkoyduğu ve notere ödediği kısım
ları ve alıkonulan parayı yatırdığı bankanın isim ve hesap numarasını da cetvelde gösterir. 

Noterler layrıca her yılın Mart ıayı sonuna kadar, (geçen yıla ait ^gelir, gider ve teminat tuta
rını gösteren (bir cetvel düzenliyerek, Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noterler Birliğine gönde
rirler. 

DOKUZUNCU KISIM 

Noterliik işlemlerinin şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli genel 
hükümler 

Hukukî işlemler ve ilgilileri 

MADDE 72. — Noterller ilgililerin istemi üzerine, (hukuki işlemleri belgelendirirler. Belgelen
dirme, bu kısım hükümleri ile diğer kanunlar ve yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır. 

ilgili, belgelendirme isteminde bulunan kişidir. 
Noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, adres ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tamamen öğ

renmekle yükümlüdür. 

İlgilinin sağır, kör veya dilsiz olması 

'MADDE 73. — Noter, ilgilinin sağır veya kör yahut dilsiz (olduğunu ianlarsa, işlem iki tanık 
huzurunda yapılır. 

ilgilinin dilişiz ve yazı ile anlaşması imkânsız olması halinde, andlı tercüman bulundurulur. 

İlgilinin Türkçe bilmemesi 

MADDE 74. — ilgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur. 

İmza yerme işaret, mühür veya parmak izi 
kullanılması 

MADDE 75. — ilgililerlle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen 
bir «1 işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa 
diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. 
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Tebligat işleri 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aylık ve yıllık i§ cetvelleri verilmesi 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Noterlik işlemlerinin şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlik işlemlerinde uyul ması gerekli .genel hükümler 

Hukukî işlemler ve ilgilileri 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlgilinin sağır kör veya dilsiz olması 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ilgilinin Türkçe bilmemesi 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İmza yerine işaret, mühür veya parmak izi kullanılması 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı •: 130) 



— 52 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Bir noterlik işleminde imza atıilımış veya imza yerine igeçen el işareti yapılmış olmasına rağ
men, ilgilisi lister veya noter, işlemin niteliği, imzayı altan veya el işaretini yapan şahsın durumu 
ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıki fıkradaki uısul dairesinde ilgili, tanik, tercüman 
veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorun
ludur. 

Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter tarafından Hukuk Yargılama Usulü 'Kanunu uya
rınca yaptrnlır. 

Yasaklılık 

MADDE 76. — Noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine 
katılamazlar: 

1. Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili onun vekili olarak hareket ediyorsa, 
2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise, 
3." ilgililerden biri ile aralarında sihri dahi olsa uısul veya füru veya kan (hısımlılığında 

üçüncü, sihri hısımlıkta ikinci derecede (bu dereceler dâhil) civar hısımlığı veyahut evlâd edin
me ilişkisi varsa, 

4. ilgililerden biri noterin kâtip veya hizmetlisi ise, 
ı5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir şah

sın vekili olarak hareket «diyorsa, 
6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı 

ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa, 

Noterlik işlemini hukuk hükminin yapması 

MADDE 77. — Yukarıki madde uyarınca noterin yapamadığı noterlik işlemi o yerde başka 
bir noter yoksa bu kanun hükümlerine göre Asliye Hukuk Hâkimi, o yerde Asliye Hukuk Hâ
kimliği mevcut değilse Sulh Hukuk Hâkimi tarafından yapılır. 

Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri 

MADDE 78. — Aşağıdaki kimseler tanık olamazlar : 
1. Reşit olmıyanlar, 
2. Mahcurlar, 
3. Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre andlı tanık olarak dinlenmeleri mümkün olmı

yanlar, 
4. Noterin kâtip Ve hizmetlileri. 

Başkaları adına işlem yaptıracaklardan aranacak 
belge 

MADDE 79. — Vekil, veli, vasi, kayyım, mümessil ve mirasçı sıfatiyle veya şirket ve dernek 
gibi tüzel kişiler adlarına noterlik işlemi yaptırmak istiyenler, sıfat ve yetkilerini ve işlemi yap-
mıya izinli olduklarını bildirir belge göstermekle yükümlüdürler. 

Belgenin gösterdiği iş kâğıdına yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden han
gi tarilh ve numara ille verilmiş olduğunu gösteren, birer örneğ-i harçsız ve vergisiz olarak gerek 
ilgilisine verilecek ve gerekse dairede saklanacak asıl ve örneklerine bağlanır. 
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Yasaklılık 

MADDE 76. — Tasarının 76 neı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noterlik işlemini hukuk hâkiminin yapması 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkaları adına işlem yaptıracaklardan aranacak belge 

MADDE 79. — Tasarının 79 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Fotoğraf yapıştırılması 

MADDE 80. — İlgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte göste
rilir. 

Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliğini, ilgilinin durumu ve kim
liği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o işleme ait kâğıtlara da ilgilinin fotoğrafını ya
pıştırabilir. 

Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve düzeltme 

MADDE 81. — Noterlik işlemlerinde, ilgilinin imzasını ve noterin onayını taşımıyan çıkıntılar 
geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz. 

Tamamlanmasından sonra bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih ve iptali veyahut ev
velki işin nitelik ve değeri değişmemek şartiyle düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde ye
ni bir işlemle yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme 
ait kâğıda yazılır. 

Şu kadar ki, yeni işlem başka bir noterlikte yapılırsa, bu noterlik, yeni işleme ait kâğıdın bir 
nüshasını, gerekli açıklama yapılarak ilk işleme ait kâğıda bağlanması için o işlemi yapan noter
liğe gönderir. 

Noterlik işlemlerinin hükümleri 

MADDE 82. — Noterler tarafından bu kısmın ikinci bölümünün hükümlerine göre düzenlenmiş 
olan hukukî işlemler, sahteliği tesbit edilinceye kadar geçerlidir. 

Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine göre noter tarafından yapılan imza onaylaması, onay
lanan imzanın ilgiliye aidoluşunu belgelendirme niteliğinde bulunup, hukukî işlemlerin içindekile
ri kapsamaz. Bu işlemler de imza ve tarih sahteliği isbat edilinceye kadar geçerlidir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri aksi isbat edilinceye kadar 
geçerlidir. 

Görevin daire dışında yapılması 

MADDE 83. — Noterler, noterlik işlemlerini dairelerinde yaparlar. Şu kadar ki, işlemin daire
de yapılması gecikmeye sebebolur veya başka bir zorluk arz ederse, sebebi iş kâğıtlarında göste
rilmek suretiyle daire dışında da işlem yapılabilir. 

Aynı yetkiyi, işlemin yapıldığı tarihte öncelikle imzaya yetkili bulunan kimse de taşır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Düzenleme 

Şekil 

MADDE 84. — Hukukî işlemlerin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde yapılır, 
Bu tutanağın : 
1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismini, 
2. İşlemin yapıldığı yer ve tarihi, 
3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adreslerini, 
4. İlgilinin hakiki arzusu hakkındaki beyanını, 
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Fotoğraf yapıştırılması 

MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve düzeltme 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi Komisyonumuzca aynien kabul edilmiştir. 

Noterlik işlemlerinin hükümleri 

MADDE 82. — Bu kanun hükümlerine göre belgelendirilen işlemler resmî sayılır. 
Noterler tarafından bu kısmın ikinci bölümünün hükümlerine göre düzenlenmiş olan hukukî 

işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. 
Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine göre noter tarafından yapılan imza onaylaması, onay

lanan imzanın ilgiliye ait oluşunu belgelendirme niteliğinde bulunup, hukuki işlemlerin içindekile
ri kapsamaz. Bu işlemlerde imza ve tarilh, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya kadar 
geçerlidir. 

Görevin daire dışında yapılması 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Düzenleme 

Şekil 

MADDE 84. — Hukukî işlemlerin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak şeklinde yapılır. 
Bu tutanağın : 
1. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismini, 
2. İşlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve yazı ile), 
3. İlgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilirkişinin kimlik ve adreslerini, 
4. İlgilinin hakikî arzusu hakkındaki beyanını, 
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5. İşleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü, 
Taşıması gereklidir. 
Bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslı noterlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine verilir. 

Tutanakta bulunacak diğer kayıtlar 

MADDE 85. — Tutanak, noterin ilgiliyi tanıyıp tanımadığını, tanımıyorsa ilgilinin kişiliği 
hakkında ne yoldan kanı sahibi olduğunu gösterir kayıtları taşır. Noter böyle bir kanıya ulaşa
maz ve işlemin yapılması da istenirse, keyfiyet ve kimliğin tesbiti için getirilen isbat vasıtası tu
tanağa yazılır. 

Tutanağın okunması 

MADDE 86. — Tutanağa, ilgilinin gerçek isteği hakkındaki beyanı yazıldıktan sonra okunması 
için kendisine verilir. 

İlgili tutanağı okur, içindekiler isteğine uygun ise, bu husus da yazıldıktan sonra altını im
zalar. 

İlgilinin okuma ve yazmayı bilmemesi 

MADDE 87. — İlgili okuma ve yazmayı bilmiyorsa hazır bulundurulacak iki tanık huzurun
da maksadını notere beyan eder. Noter, bu beyam yazdıktan sonra tutanak okunur, Ancak, işle
min tanık huzurunda yapılmasını emreden diğer kanunların hükümleri saklıdır. 

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

Tutanağa eklenecek belgelerin hükmü 

MADDE 88. — İlgili, beyanında bir belgeye dayanır ve bu, tutanağa bağlanırsa, o belgeye tu
tanağın ayrılmaz bir parçası sayılır. Şu kadar ki, 84 ncü maddenin son fıkrası gereğince tutanak 
örneğinin ilgililere verilmesi sırasında, bu belgenin de örneğinin çıkartılması ilgilinin isteğine 
bağlıdır. 

Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

MADDE 89. — Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâlet
namelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vadi, tesis senedi, 
evlenme mukavelesi, evlât edinme ve tanıma, zilyedliğin devri, mirasın taksimi sözleşmesi ve di
ğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Onaylama 

Şekil 

MADDE 90. — Hukukî işlemlerin altındaki imzanın onaylanması imzayı atan şahsa aidoldu-
ğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır. 

İmzası onaylanan iş kâğıdının aslı ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır. Bu 
örnek harca tabi değildir. 
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5. işleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mühürünü, 
Taşıması gereklidir. 
Bu şekilde düzenlenen iş kâğıdının aslı noterlik dairesinde saklanır ve örneği ilgilisine verilir. 

Tutanakta bulunacak diğer kayıtlar 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi Komisyonumuzca -aynen kabul edilmiştir. 

Tutanağın okunması 

MADDE 86. — Tasarının 86 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İlgilinin okuma ve yazma imkânına sahip olmaması 

MADDE 87. -— İlgili okuma ve yazma imkânına sahip değilse, hazır bulundurulacak iki tanık 
huzurunda maksadını notere beyan eder. Noter, bu beyanı yazdıktan sonra tutanak okunur. An
cak, işlemin tanık huzurunda yapılmasını emreden diğer kanunların hükümleri sakilidir. 

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

Tutanağa eklenecek belgelerin hükmü 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler 

MADDE 89. — Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâlet
namelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış va'di, vakıf senedi, 
evlenme mukavelesi, evlât edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda ön
görülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Onaylatma 

Şekil 

MADDE 90. — Tasarının 90 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
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Onaylamanın şartlan 

MADDE 91. — İmzanın noter tarafından onaylanması, imzanın noter huzurunda atılması veya 
kendisine aidolduğunun kabulü ile kabildir. 

Onaylama .şerhinin ihtiva edeceği hususlar 

MADDE 92. — Onaylama şerhinin : 
1. işlemin yapıldığı yer ve tarihi., 
2. İlgilinin kimliğini ve adresini, 
3. Noter, ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hakkında gösterilen isbat belgesini, 
4. İmza huzurda atılmışsa bu hususu, imza dışarda atılıp da huzurda ilgili, imzanın kendisi

ne aidolduğunu kabul etmişse bu husustaki beyanı, 
5. İşleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü, 
Taşıması gereklidir. 

Mühür, tarih, parmak izi ve işaretin onaylanması 

MADDE 93. — Bu bölümdeki hükümler mühür, tarih, parmak izi veya imza yerine geçen el 
işaretinin noter tarafından onaylanmasında da kıyasen uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Örnek verme 

Kimlere örnek verilebileceği 

MADDE 94. — Noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni 
mümessil veya vekillerine yahut da mirasçılarına verilir. 

Bu örnek, masrafı verilmek suretiyle o yerdeki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlikten de 
getirtilebilir. 

Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya bu ko
nuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten onaylı vekâletnameyi taşıyan vekilinden başkasına, va
siyetnamelerin örneği verilemez. 

Hâkimin izni ile örnek verilmesi 

MADDE 95. — Yukarıki maddede sayılanlardan başkasına örnek verilmesi, noterliğin bağlı 
bulunduğu aynı şehirdeki asliye hukuk hâkiminin, o yerde asliye hukuk hâkimliği yoksa sulh 
hâkiminin iznine bağlıdır. 

Birinci fıkraya göre verilecek örneklerin, konsolosluklarda düzenlenen evraka aidolması halin
de izin, örneği talebeden şahsın Türkiye'deki son ikametgâhı mahkemesince, son ikametgâhı tes-
bit edilemiyen hallerde ise, Ankara asliye hukuk mahkemesince verilir. 

Bu izin hiçbir hare ve vergiye tabi değildir. 

Belirli bir kısmın örneğini vermek 

MADDE 96. — İlgili, getirdiği her çeşit kâğıdın tamamının veya bir kısmının örneğinin çıka
rılmasını istediği takdirde, noter aslındaki şekli korumak şartı ile tamamını veya istenilen kısmı 
aynen yazar ve iş sahibine istediği kadar örnek verir. 
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Onaylama şartları 

MADDE 91. — Onaylama, imzanın noter huzurunda atılması veya kendisine aidolduğunun 
ilgili tarafından kabulü ile kabildir. 

Onaylama şerhinin ihtiva edeceği hususlar 

MADDE 92. — Onaylama şerhinin : 
1. işlemin yapıldığı yer ve tarihi (rakam ve yazı ile), 
2. ilgilinin kimliğini ve adresini, 
3. Noter, ilgiliyi tanımıyorsa, kimliği hakkında gösterilen ispat belgesini, 
4. imza huzurda atılmışsa bu hususu, imza dişarda atılıp da huzurda ilgili, imzanın kendisine 

aidolduğunu kabul etmişse bu husustaki beyanı, 
5. işleme katılanların imzalarını ve noterin imza ve mührünü, 
Taşıması gereklidir. 

Mühür, tarih, parmak izi ve işaretin onaylanması 

MADDE 93. — Tasarının 93 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Örnek verme 

Kimlere örnek verilebileceği 

MADDE 94. — Tasarının 94 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hâkimin izni ile örnek verilmesi 
MADDE 95. — Yukardaki maddede sayılanlardan başkasına örnek verilmesi, noterliğin bağlı 

bulunduğu asliye hukuk veya münferit sulh hâkiminin iznine bağlıdır. 
Birinci fıkraya göre verilecek örneklerin, konsolosluklarda düzenlenen evraka aidolması halinde 

izin, örneği talebeden şahsın Türkiye'deki son ikametgâhı makkemesince, son ikametgâhı tesbit 
edilemiyen hallerde ise Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince verilir. 

Bu izin hiçbir hare ve vergiye tâbi değildir. 

Belirli bir kısmın örneğini vermek 

MADDE 96. — Tasarının 96 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Örneğin dairede saklanması 

MADDE 97. — Çıkarılan örneklerden biri ilgiliye imza ettirilerek noter dairesinde saklanır. 
İlgilisine verilecek örneklere, bir örneğin dairede saklandığı yazılmakla beraber, geriverilen 

aslına da bu yolda ayrıca şerh verilerek mühürlenir. 

Fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarma 

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

Yabancı dildeki kâğıdın örneği 

MADDE 99. — Örneği verilmesi istenen yazılı kâğıt yabancı dilde yazılmışsa, evvelâ tercüme 
edilir. Sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu 
yolda şerh verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer işlemler 

Bölümün kapsamı 

MADDE 100. — ikinci, üçüncü, dördüncü bölüm hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri, 
bu bölüm hükümlerine göre yapılır. 

Tutanak 

MADDE 101. — Noter tarafından düzenlenecak tutanak : 
1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi, 
2. İlgilinin kimliği ve adresini, 
3. ilgili, noter tarafından tanınmıyorsa, kimliği hakkında getirilen isbat belgesini, 
4. Tutanağın konusunu, 
5. ilgilinin, varsa tercüman, bilirkişi ve tanıkların imzalariyle noterin imza ve mührünü, 
Kapsar. 
Şu kadar ki, emanet tutanağında, emaneti alma ve verme şartlan da gösterilir. 

Tutanak şeklinde yapılacak işlemler 

MADDE 102. — Bu kanunun 61, 62 ve 63 n cü maddelerinde yazılan işlemler tutanak şeklinde 
yapıhr. 

Çevirme işlemi 

MADDE 103. — Bir dilden diğer dile veye bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter 
tarafından metnin altına bir şerh verilir. 

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmış sa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi 
ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzala narak mühürlenmesi gereklidir. 

Çevirmenin diğer bir şehirde yaptırılması 

MADDE 104. — ilgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracı
lığı ile diğer bir şehirdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir. 
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Örneğin dairede saklanması 

MADDE 97. — Tasarının 97 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fotokopi ve benzeri usullerle örnek çıkarma 

MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yabana dildeki kâğıdın örneği 

MADDE 99. — örneği verilmesi istenen kâğıt yabancı dilde yazılmışsa, evvelâ tercüme edilir; 
sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda 
şerh verilir. 

'BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer işlemler 

Bölümün kapsamı 

MADDE 100. — Tasarının 100 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tutanak 

MADDE 101. — Noter tarafından düzenlenecek tutanak: 
1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi, (rakam ve yazı ile), 
2. İlgilinin kimliği ve adresi, 
3. ilgili noter tarafından tanınmıyorsa, kimliği hakkında getirilen isbat belgesini, 
4. Tutanağın konusunu, 
5. ilgilinin, varsa tercüman, bilirkişi ve tanıkların imzalariyle noterin imza ve mührünü, 
Kapsar. 
Şu kadar ki, emanet tutanağında, emaneti alma ve verme şartları da gösterilir. 

Tutanak .şeklinde yapılacak işlemler 

MADDE 102. — Bu kanunun 61 ve 62 nci maddelerinde yazılan işlemler tutanak şeklinde yapılır. 

Çevirine işlemi 

MADDE 103. — Tasarının 103 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Çevirmenin başka yerde yaptırılması 

MADDE 104. — ilgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracı
lığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir. 
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Ticari protesto 

MADDE 105. — Kabul etmeme ve ödememe protestosu Türk Ticaret Kanununda yazılı hüküm
lere göre yapılır. 

İhtarname ve ihbarname 

MADDE 106. — Her türlü hakukî işlemlere ait ihtarname ve ihbarname : 
1. İstemde bulunanın ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, 
2. ihtar ve ihbar konusunu, 
3. İstemde bulunanın imzasını, 
4. Tebliğ şerhini ve noterin imza ve mühürünü, kapsar. 
İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, note

re de yazdırılabilir. 

Defter onaylaması 

MADDE 107. — Noterler, defter onaylamasını özel kamnda gösterilen şekilde yaparlar. 
Özel kanununda hüküm bulunmıyan hallerde defter onaylaması, defterin baş ve son sayfası

na kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve her sayfası numaralanıp mühürlenmek suretiyle ya
pılır. 

Tescil 

MADDE 108. — Kanunen tescili gereken işlemler, sicil defterine, sıra numarası altında, işlemin 
tarih ve numarası, ilgililerin ad ve soyadları ve işlemin niteliği yazılmak suretiyle tescil edilir. 

ONUNCU KISIM 

Belirli noterliklerde yaptırılması gereken işlemler 

Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilânı 

MADDE 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması 
halinde, harca tabi değeri bir milyon lira ve daha fazla olan noterlik işlemleri, aşağıdaki madde
ler hükümlerine göre bir takvim yılı için görevlendirilecek noterliklerde yapılır. 

Adalet Bakanlığı, yukardaki fıikrada gösterilen yerlerde, görevlendirilecek noterlikleri en geç 
bir evvelki takvim yılman Kasım ayı içinde, Türkiye Noterler Birliğinin ve gerekli gördüğü diğer 
kuruluşların düşüncelerini almak suretiyle tesbit eder. Bakanlığın bildirmesi üzerine keyfiyet Tür
kiye Noterler Biriiğince Resmî Gazete ile Ticaret Sicili Gazetesinde ve Ankara, İstanbul, İzmir 
ile mahallinde yayınlanan birer günlük gazetede en geç 15 Aralık tarihinde ilân edilir. 

Görevlendirilecek noterliklerin sayısı, o yerin nüfusu ve iş yoğunluğu ile ulaştırma durumu 
göz önünde tutularak tesbit olunur. Aynı mahkemenin yargı çevresi içindeki bütün noterliklerin 
sonu alınmadıkça bir noterlik üst üste görevlendirilemez. 

Görevlendirilecek noterliklerin isimleri en geç 31 Aralık tarihinde aynı yargı çevresi içindeki 
diğer noterlik dairelerinin giriş kısmına göze çarpacak şekilde asılacak bir levhada gösterilir. 

Birinci fıikrada gösterilen işleri, görevlendirilen noterliklerden başka bir noterlik yapamaz. 
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Ticari protesto 

MADDE 105. — Tasarının 105 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İhtarname ve ihbarname 

MADDE 106. — Her türlü hukukî işlemlere ait ihtarname ve ihbarname : 
1. istemde bulunan ve diğer tarafın ad ve so yadlar?, ile açık adreslerini, 
2. ihtar ve ihbar konusunu, 
3. istemde bulunanın imzasını, 
4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mülıürünü ve tarihi (yazı ve rakam ile), 
Kapsar. 
ihtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirilebileceği gibi, 

notere de yazdırılabilir. 

Defter onaylaması 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tescil 

MADDE 108. — Tasarının 108 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Belirli noterliklerde yaptırılması gereken işlemler 

Noterliklerin görevlendirilmesi ve ilânı 

MADDE 109. — Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması 
veya bir belediye hudutları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çevresinin yer alması halin
de, harca tabi değeri bir milyon lira ve daha fazla olan noterlik işlemleri, aşağıdaki maddeler hü
kümlerine göre bir takvim yılı için görevlendirilecek noterliklerde yapılır. 

Adalet Bakanlığı, yükarıki fıkrada gösterilen yerlerde, görevlendirilecek noterlikleri, en geç 
bir evvelki takvim yıhnın Kasım ayı içinde, Türkiye Noterler Birliğinin ve gerekli gördüğü diğer 
kuruluşların düşüncelerini almak suretiyle tesbit eder. Bakanlığın bildirmesi üzerine keyfiyet Tür
kiye Noterler Birliğince Resmî Gazete ile Ticaret Sicili Gazetesinde ve Ankara, istanbul, izmir ile 
mahallinde yayınlanan birer günlük gazetede en geç 15 Aralık tarihinde ilân edilir. 

Görevlendirilecek noterliklerin sayısı, o yerin nüfusu ve iş yoğunluğu ile ulaştırma durumu 
göz önünde tutularak tesbit olunur. Aynı mahkemenin yargı çevresi içindeki bütün noterliklerin 
sonu alınmadıkça bir noterlik üst üste görevlendirilemez. 

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

Birinci fıkrada gösterilen işleri, görevlendirilen noterliklerden başka bir noterlik yapamaz. 
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Noterlikler ortak cari hesabı 

MADDE 110. — 109 ncu maddede yazılı noterlik işlemlerinin yapılmasından elde edilecek her 
çeşit ücret ve noter hissesi tutarı, işlemi yapan görevli noterlikçe, millî bir bankada açtırılan (No
terlikler ortak cari hesabı) na en geç işlemin yapıldığı günü takibeden üç iş günü içinde yatırılır. 
Grörevli noterliklerin ilk masraflarına karşılık olarak, bütün noterlerce eşit miktarda ödenecek 
avans da, açılmasını izliyen 15 gün içinde aynı hesaba yatırılır. Noterlikler ortak cari hesabı, yıl 
başından önce, o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda yönetim kurulunca açtırılır ve aynı 
kurul tarafından tesbit edilecek avans miktarı ile birlikte Adalet Bakanlığına ve Türkiye Noter
ler Birliğine bildirilir. 

Görevli noterin, bu görevin yerine getirilmesi sebebiyle yaptığı ve yapacağı bütün masrafları 
karşılamak üzere, ortak hesapta toplanan gelirden gerekli miktar kendisine ödenir. Ödenecek bu 
miktar, ödemenin zamanı ve şekli oda genel kurulunun yıllık olağan toplantısında tesbit olunur. 
Şu kadar ki, bu masraflar ödeme tarihinde toplanmış olan ortak gelirin yüzde onbeşini geçemez. 

Gelirin dağıtımı 

MADDE 111. — Yukardaki madde uyarınca yapılacak ödemelerden sonra, ortak cari hesapta 
kalan miktardan birinci fıkrada gösterilen avans tutarı ayrıldıktan sonra gerisi, her üç ayda bir 
ilgili noterlere veya bu kânuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa, vekile eşit miktarda öde
nir. Ödemenin şekli, oda genel kurulunun yıllık olağan toplantısında tesbit edilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen üç aylık süre dol madan evvel, her hangi bir sebeple noterlik mes
lekinden ayrılan veya başka bir noterliğe naklen atanan noterin hissesi, sürenin sonu beklenil-
meksizin kendisine veya mirasçılarına derhal ödenir. 

ONBÎRİNC1 KISIM 

Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve resimlerin tahsil şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin alacakları ücretler 

Ücret tarifesi 

MADDE 112. — Noterlerin yaptıkları işlemle re ait hare üzerinden hesaplanacak ücretleri ile 
vasiyetname ve tesis senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya 
bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması, gayrimenkulle-
rin idaresi ve kiraya verilmesi ve kanunlarında hare, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı 
işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacak
ları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekilleri nin yol ödeneğinin miktarı Maliye Bakanlığının 
olumlu mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakan lığı tarafından' düzenlenecek bir tarife ile tesbit 
olunur. 

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

Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 
Tarifede gerekli görülecek değişiklikler dört yılda bir yapılır. Yeni tarife yürürlüğe girince

ye kadar esM tarife uygulanır. 
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Noterlikler ortak cari hesabı 

MADDE 110. — Tasarının 110 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirin dağıtımı 

MADDE 111. — Tasarının 111 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ONBÎRİNCÎ KISIM 

Noterlerin alacağı ücret, vergi, hare ve resimlerin tahsil şekli 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin alacakları ücretler 

Ücret tarifesi 

MADDE 112. — Noterlerin yaptıkları işlemlere ait hare üzerinden hesaplanacak ücretleri ille 
vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya 
bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, eman'etlerin saklanması ve kanunlarında 
hare, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun 
ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekille
rinin yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliği mütalâası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı 
tarafından düzenlenecek bir tarife ile tesbit olunur. 

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

Tanıklık ve onaylama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 
Tarifede gereMi görülecek değişiklikler dört yılda bir yapılır. Yeni tarife yürürlüğe girinceye 

kadar eski tarife uygulanır. 
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Sayfa hesabı 

MADDE 113. — Ücretlerin alınmasında sayfa hesabı 2 Temmuz 1964 tarih ve 492 sayılı Harç
lar Kanunundaki esaslara güre yapılır. 

Giderin avans olarak alınması 

MADDE 114. — Noterlik işleminin gerektirdiği gider ilgilisinden avans olarak alınır, tahak
kuk edecek miktara mahsubedilir. İşlemin derhal bitirilmesi mümkün olmıyan hallerde, alınan 
avansıa karşılık; ilgilisine pulsuz bir makbuz verilir. 

Kesin giderin alınması 

MADDE 115. — Kesin giderin dökümü, işleme ait kâğıtların dairede kalan asıl ve örnekleri ile 
ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen örneklerden birine yazılır 
ve Maliye Bakanlığınca fbastınlacak seri numaralı özel makbuzdan üç nüsha düzenlenir. Gider 
dökümü asıl ve örnekler için ayrı ayrı gösterilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen ilgilisine verilir, ikinci nüshası dairede saklanır, 
üçüncü nüshasi ise hare, vergi ve resimlerin ilgili daireye yatırılmasına verilmek üzere noterlik 
dairesinde alıkonulur. 

Giderin paylaştırılma şekli 

MADDE 116. — Aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmadığı 
takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer arasında eşidolarak paylaştırılır. 

Fazla alman ücretler 

MADDE 117. — Noterler tarafından fazla ücret alındığı, harçlara ait zamanaşımı süresi için
de anlaşılırsa, beher şahıstan fazla alınan on lira yi aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından ilgi
lisine iade ettirilir ve bakanlık, ödeme için notere yapılacak tebligattan birliğe bilgi verir. 
Masrafı noter tarafından verilmek suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay içinde pa
rasını almaz veya fazla alınmış olan ücretten beher şahsa düşen kısmı on lira veya daha az olur
sa, Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderilmediği takdirde Birlik bu husustaki ka
rarını İcra ve iflâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine getirtir. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin uygulanma sı, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel değil
dir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hare, vergi ve resimlerin tahsil şekli 

Pul yapıştırılma/ması ve noter hissesi 

MADDE 118. — Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar dolayısiyle özel kanun
ları uyarınca ödenmesi gereken vergi, hare ve resimler, makbuz karşılığında tahsil olunur. 

Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve hare tutarları üzerinden yüzde iki ora
nında noter hissesi alırlar. 

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

MADDE 113. — Ücretlerin alınmasında sayfa hesabı Harçlar Kanunundaki esaslara göre yapı-

(liderin avans olarak alınması 

MADDE 114. — Tasarının 114 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kesin giderin alınması 

(MADDE 115. — Kesin giderin dökümü, işleme ait kâğıtların dairede kalan asıl ve örnekleri 
ile ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen örneklerden birine yazılır 
ve Maliye Bakanlığınca bastırılacak seri numaralı özel makbuzdan üç nüsha düzenlenir. Gider dö
kümü asil ve örnekler için ayrı ayrı gösterilir. 

Makbuzun birinci nüshası masrafı ödiyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası dairede saklanır; üçün
cü nüshası ise hare, vergi ve resimlerin ilgili daireye yatırılmasında verilmek üzere noterlik daire
sinde alıkonulur. 

(liderin paylaştırılma şekli 

MADDE 116. — Tasarının 116 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Fazla alınan ücretler 

MADDE 117. — Tasarının 117 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

iKL\ci BÖLCM 

JLai'c, verin ve resmilerin tahsil sekli 

Makbuz karşılığında tahsil ve noter hissesi 

MADDE 118. — Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar dolay isiyle özel kanun
ları uyarınca ödenmesi gereken vergi, hare ve resimler, makbuz karşılığında tahsil olunur. 

Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve hare tutarları üzerinden yüzde üç oranın
da noter hissesi alırlar. 

Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidatlarının ödenmesine ilişkin hükümler dairesinde ya
pılır. 
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Hare, vergi ve resmi bedellerinin yatırılması 

MADDE 119. — Noterler, 118 nci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları, 
aşağıda yazılı süreler içinde ilgili vergi dairesine ve belediyeye bir beyanname ile bildirmekten 
ve aynı süre içinde yatırmaktan sorumludurlar. 

Beyannameler her ayın 1 ilâ 15 nci ve 16 ilâ sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanır. 
Ve her ayın 15 nci ve son gününü talcibeden iki iş günü içinde ilgili dairelere verilir. 

Vergi, resim ve harçlar için ayrı ayrı ikişer nüsha olarak düzenlenecek bu beyannamelerde, 
aidolduğu önemlere ilişkin bütün işlemlerin müfredatı ile yevmiye numaralarının gösterilmesi ve 
118 nci maddeye göre düzenlenen makbuzların birer örneğinin bu beyannamelere eklenmesi zo 
runludur. 

Birden fazla daireye beyanname verilmesi gereken hallerde makbuzun asıl nüshası vergi dai
resine, noterlikçe onanmış örneği ilgili diğer dairelere verilecek beyannameye eklenir. 

Noterlerin ilgili dairelere vereceği İM nüsha beyannameden bir nüshası ve eki makbuz nüs
haları o dairede kalır. Diğer nüshaya (kapsadığı para vezneye yatırılmıştır) şerhi verilerek, res
mî mühür ve imza ile onaylandıktan sonra, notere geriverilir. Noter bu nüshayı 71 nci madde 
uyarınca vereceği aylık cetvel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine gönderir. Yatırdığı para 
için ilgili daireden alacağı makbuzu noterlikte saklar. 

Beyanname ile bu maddenin uygulama şekli, Adalet ve Maliye bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Zamlı yatırma 
MADDE 120. — Noterler 119 ncu maddede gösterilen süre içinde hare, vergi ve resim be

dellerini ilgili daireye yatırmadıkları takdirde yüzde 25 oranında bir zam öderler. Bu zam Tür
kiye Noterler Birliğinin göstereceği millî bir bankadaki hesaba yatırılarak alınacak iki nüsha 
makbuzdan biri ilgili daireye ibraz edilmek suretiyle vaktinde yatırılmıyan hare, vergi ve re
sim bedelleri yatırılır. Noterin, bu makbuzu ibraz edememesi halinde, tahsilatı yapan memur 
keyfiyeti Türkiye Noterler Birliğine bildirir. 

Hare, vergi ve resmin ilgili daireye geç yatırılması veya hiç yatırılmaması hallerine ilişkin 
diğer kanunlar hükümleri saklıdır. 

ONİKİNCİ KLÜIM 

Noterlerin sorumlulukları 

BİRİNCİ BÖLOM 

'Genel Hükümler 

(rozetim ve denetim yetkisi 

MADDE 121. — Noterlikler. Adalet Bakanlığının ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve 
denetimi altındadır. 
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Hare vergi ve resim bedellerinin yatırılması 

MADDE 119. — Noterler, 118 nci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşa
ğıda yazılı süreler içinde ilgili vergi dairesine ve belediyeye bir beyanname ile bildirmek ve aynı 
süre içinde yatırmakla yükümlüdürler. 

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

Vergi, resim ve harçlar için ayrı ayrı ikişer nüsha olarak düzenlenecek bu beyannamelerde, 
aidolduğu dönemlere ilişkin bütün işlemlerin müfredatı ile yevmiye numaralarının gösterilmesi 
ve 118 nci maddeye göre düzenlenen makbuzların birer örneğinin bu beyannamelere eklenmesi 
zorunludur. 

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

Noter, yatırmakla yükümlü olduğu parayı, ikinci fıkradaki süreler içinde posta veya banka ha
valesi ile ilgili daireye gönderebilir. Bu halde, havale makbuzu da beyanname nüshaları ile bir
likte ilgili daireye ibraz edilir. 

Noterlerin ilgili dairelere vereceği iki nüsha beyannameden bir nüshası ve eki makbuz nüs
haları o dairede kalır. Diğer nüshaya (Kapsadığı para vezneye yatırilmıştır) veya (Kapsadığı 
paranın posta veya banka havalesi ile gönderildiğine dair makbuz ibraz edilmiştir) şerhleri veri
lerek, resmî mühür ve imza ile onaylandıktan sonra, notere geriverilir. Noter bu nüshayı 71 nci 
madde uyannea vereceği aylık cetvel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine gönderir. Yatırdığı 
para için ilgili daireden alacağı makbuz noterlikte saklanır." 

Beyannamenin şekli ve düzenleme tarzı ile bu maddenin uygulama şekli, Adalet ve Maliye ba
kanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Zamili yatırma 

MADDE 120. — Noterler 119 ncu maddede gösterilen süre içinde harç, vergi ve resim bedelle
rini ilgili daireye yatırmadıkları veya bu süre içinde posta veya banka aracılığı ile ilgili daireye 
havale etmedikleri takdirde, yatırma için tanınan son günü izliyen ilk 30 gün içindeki yatırmalar
da % 10, mütaakıp her 30 gün için ise ayrıca % 2 gecikme zammı öderler. Bu zam Türkiye Noter
ler Birliğinin göstereceği millî bir bankadaki hesaba ödenerek ahnacak 2 nüsha makbuzdan biri 
ilgili daireye ibraz edilmek suretiyle gecikmiş hare, vergi ve resim bedelleri yatırılır. Noterin, 
bu makbuzu ibraz edememesi halinde, tahsilatı yapan mamur keyfiyeti Türkiye Noterler Birliği
ne bildirir. 

Harç, vergi ve resmin ilgili daireye geç yatırıl naşı veya hiç yatırılmaması hallerine ilişkin di
ğer kanunlar hükümleri saklıdır. 

ONtKÎNCt KISIM 

Noterlerin sorumlulukları 

IURİNTİ BÖLÜM 

(leııel hükümler 

(lözdim ve denetim yetkisi 

MADDE 121. — Tasarının 121 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Noterliklerin teftişi 

MADDE 122. — Noterlikler, Cumhuriyet Savcılarının devamlı denetimi altında olup, yılda en az 
bir defa teftiş olunurlar. Münferit Sulh Mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahkemenin bağlı bu
lunduğu Asliye Mahkemesinin Cumhuriyet Savcılığı tarafından teftiş olunurlar. 

Noterlikler adalet müfettişlerinin de teftişine tabidir. 
Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet Savcıları, lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerinde

ki evrak, defter ve ciltbendleri daire içinde muhafaza altına alabilirler. 

İşten el çektirme 

MADDE 123. — Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet Sav
cısı, sorgu hâkimi veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noter
lerin, Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma ke
sin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar elleri işten çektirilir. 

Şu kadar ki, meslekten çıkarma cezasını gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkında 
Cumhuriyet Savcısı yahut sorgu hâkimi tarafından soruşturma veya ceza mahkemesince kovuş
turma yapılmakta ise işten el çektirilmesi zorunludur. Soruşturma sonunda noterin böyle bir su
çunun sabit olması halinde, işten el çektirme durumu hükümlülük sebebiyle verilen meslekten çı
karma cezasının kesinleşmesine kadar devam eder. 

Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş olup, ko
vuşturma sonunda 2 nci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen noter, hükmün kesinleşmesi bek-
lenilmeksizin işten el çektirilir, ikinci fıkranın ikinci cümlesi hükmü bu halde de uygulanır. 

Soruşturma şekli 

MADDE 124. — Adalet Bakanlığı, bir noter hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren hal
lerde, soruşturmayı adalet müfettişlerine veya Cumhuriyet savcılarına yaptırır. 

Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılıklarına her hangi bir şikâyet yapılır veya bu merci
ler, noterin yolsuz bir işleminden haberdar olurlarsa, derhal gerekli soruşturmayı yaparak dü-
zenliyecekleri evrakı Bakanlığa gönderirler. 

122 nci maddenin 3 ncü fıkrası soruşturma halinde de uygulanıp. 
Adalet Bakanlığı, yukarki fıkralar gereğince düzenlenen soruşturma evrakının suç niteliğinde 

olmayıp disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir örneğini, Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna intikal ettirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Noterlerin disiplin cezaları 

Disiplin cezalan 

MADDE 125. — Meslekin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, görevle
rini yapmıyan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareket
lerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile durumun 
niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki ma idede yazılı disiplin cezaları verilir. 
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Sotevlildcnn teftişi 

MADDE 122. — Noterliklerin, Cumhuriyet savcılarının devamlı denetimi altında olup, yılda en 
az bir defa teftiş olunurlar. Münferit sulh mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahkemenin 
bağlı bulunduğu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savcılığının teftişine tabidirler. 

Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Adalet müfettişi, düzenliyeceği 
hal kâğıdında, noterin meslekte yeterli olup olmadığı, yeterlilik derecesi, yukarı sınıftaki bir no
terliğe atanma yeteneği bulunup bulunmadığı ve ve yönetmelikte gösterilecek diğer hususlardaki 
kanisini gerekçeli olarak belirtir. Noterin yukarı sınıfa atanmaya yeterli bulunduğu kanısına 
varılabilmesi için, adalet müfettişleri tarafından yapılmış olan evvelki teftişlerden en az son iki
sinde meslekte yeterli olduğunun belirtilmiş bulunması zorunludur. 

Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerindeki 
evrak, defter ve ciltbendleri daire içinde muhafasa altına alabilirler. 

İstın el eeldirme 

MADDE 123. — Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet sav
cısı, sorgu hâkimi veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noter
ler, soruşturmanın selâmeti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, 
soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çekti
rilirler. 

Şu kadar ki, meslekten çıkarma cezasını gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkında 
ceza mahkemesince kovuşturma yapılmakta ise işten el çektirilmesi zorunludur. Kovuşturma so
nunda noterin böyle bir suçunun sabit olması halinde, işten el çektirme durumu hükümlülük 
sebebiyle verilen meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesine kadar devam eder. 

Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş olup, 
kovuşturma sonunda 2 nci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen noter, hükmün kesinleşmesi 
beklenilmeksizin işten el çektirilir, ikinci fıkranın ikinci cümlesi hükmü bu halde de uygulanır. 

tfonıştunna şeMi 

MADDE 124. — Tasarının 124 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Noterlere uygulanacak disiplin cezaları 

Genel ol torik 

MADDE 125. — Meslekin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, gö
revlerini yapmıyan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı ha
reketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile, 
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede yapılı disiplin cezaları verilir. 
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Çeşitleri 

MADDE 126. — Noterler hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Notere, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Notere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmek

tir. 
C) Para cezası : 250 liradan 5 000 liraya kadardır. 
D) Geçici olarak işten çıkarma : Noteri, sıfatı saklı kalmak şartı ile bir aydan altı aya ka

dar görevinden uzaklaştırmaktır. 
E) Meslekten çıkarma : Bir daha atamamak üzere noterlikten çıkartmaktır. 

Eski cezaların etkisi 

MADDE 127. — Notere, 157 nci maddeye göre iki defa hüküm giymesi halinde ve kanunun em
rettiği diğer hallerde «Meslekten çıkarma cezası» verilmesi zorunludur. 

Bir noter, bir disiplin cezası aldıktan sonra 5 yıl içinde, kendisine aynı disiplin cezasının veril
mesini gerektiren bir eylem ve harekette bulunursa, 126 ncı maddedeki sıraya göre daha ağır olan 
ceza verilir. 

Şu kadar ki, 2 nci fıkra dışında, Disiplin Kurulu vereceği cezayı, sıraya bağlı olmaksızın ser
bestçe takdir eder. ikinci fıkradaki halde dahi daha ağır bir cezanın verilmesi mümkündür. 

Savunma hakkı 

MADDE 128. — Noterler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnadolunan hususun 
ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istemesi ve bu savunma için en az 
on günlük bir süre tanınması zorunludur. 

Noter olmadan önceki eylem ve hareketler ve noterliklerden ayrılanların durumu 

MADDE 129. — Bir kimsenin noterliğe atanmasından önceki eylem ve hareketleri meslekten 
çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin kovuşturmasına konu olamaz. 

Noterin noterlikten ayrılması, noterliği sırasındaki eylemlerinden dolayı disiplin kovuşturması 
yapılmasına engel olamaz. 

Kovuşturma mercii ve kovuşturma karan 

MADDE 130. — Noterler hakkında disiplin kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku-
Iralu tarafından yapılır. 

Kurul başkan veya üyelerinden biri hakkında yapılmış olan şikâyetler üzerine ilgili, kurulun 
bu kovuşturmayla alâkalı çalışmalarına katılamaz. Bu yüzden açılacak üyelikler, yedekleri ta
rafından, onların da engelli olmaları halinde Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda görevli 
en kıdemli noter tarafından doldurulur. 

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

Karar üzerine yapılacak işlem 

MADDE 131. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, şikâyet veya ihbar konusunun ko
vuşturmaya değer olmadığına karar verirse, bu •kararı şikâyet olunan noterin çalıştığı yerdeki 
Cumhuriyet Savcısına ve varsa şikâyetçiye tebliğ eder. 
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Disiplin cezalan 

MADDE 126. — Noterler hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır. 
A) Uyarma : Notere, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Notere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
C) Para cezası : 250 liradan 5 000 liraya kadardır. 
D) Geçici olarak işten çıkarma : Noteri, sıfatı saklı kalmak şartiyle bir aydan altı aya kadar 

görevinden uzaklaştırmaktır. 
E) Meslekten çıkarma : Bir daha atanmamak üzere noterlikten çıkarmaktır. 

Eski cezaların etkisi 

MADDE 127. — Tasarının 127 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Savunma hakkı 

MADDE 128. — Tasarının 128 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noter olmadan önceki eylem ve hareketler ve noterliklerden ayrılanların durumu 

MADDE 129. — Tasarının 129 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kovuşturma mercii ve kovuşturma kararı 

MADDE 130. — Noterler hakkında disiplin kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin 
Kurulu tarafından yapılır. 

Kurul başkan ve üyelerinden biri hakkında yapılmış olan şikâyetler üzerine ilgili, kurulun bu 
kovuşturmayla alâkalı çalışmalarına katılamaz. Bu yüzden açılacak üyelikler yedekleri tarafından, 
onların da engelli olmaları halinde Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda görevli, engeli 
ölmıyan en kıdemli noter tarafından doldurulur. 

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

Karar üzerine yapılacak işlem 

MADDE 131. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, şikâyet veya ihbar konusunun ko
vuşturmaya değer olmadığına karar verirse, bu kararı şikâyet olunan noterin çalıştığı yerdeki 
Cumhuriyet savcısına ve varsa şikâyetçiye tebliğ eder. 
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ilgililer, tebliğden itibaren 15 gün içinde Türkiye Noterler Birliğine veya Adalet Bakanlığına 
verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilirler, itiraz üzerine Bakanlık disiplin dosyasını 
getirterek inceler ve bir karar verir. Bakanlığın bu kararı kesindir. 

Kurul, Şikâyet veya ihbar konusunda kovuşturma açılmasına karar vermiş yahut da kovuş
turma açılmasına yer olmadığına dair verilen karar, Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikâyet 
olunan noter hakkında kovuşturmaya geçilir. 

Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen kararların kesinleşmesi halinde, aynı ko
nuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden itiba
ren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır. 

Kovuşturma usulü 
MADDE 132. — Kovuşturma açılması kararından sonra Türkiye Noterler Birliği Disiplin Ku

rulu, bir üyesini işi incelemek üzere görevlendirir. 
Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikâyet 

olunanın savunmasını da aldıktan sonra dosyayı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu raporun 
en geç üç ay içinde kurula verilmesi şarttır. Ancak işin gerektirdiğine kanaat getirildiği takdir
de, bu süre kurulca iki ay daha uzatılabilir. 

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

Duruşma yapılabilmesi 

MADDE 133. — Kovuşturma yapan üyenin incelemesini tamamlayıp, raporunu Türkiye No
terler Birliği Disiplin Kuruluna vermesinden sonra, noter talebetmiş ise, kurul, incelemenin duruş-
malı olarak yapılmasına karar verir. Duruşma gizli olarak yapılır. 

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

Duruşmaya, ilk incelemeyi yapan üyenin raporunu okuması ile başlanır. 

Delili evin gösterilmesi, takdir ve karar çoğunluğu 

MADDE 134. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, delillerin ne suretle gösterileceği 
ve inceleneceğini, istek veya vazgeçmeyle yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı kalmaksızın 
takdir ve tâyin eder. 

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. 

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 

MADDE 135. — Tanık veya bilirkişilerin duruşmaya çağırılmasına veya üyelerden biri tara
fından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin okunması ile yetmilmesine Türkiye Noterler Birliği 
Disiplin Kurulu karar verir. 

Ancak, inceleme konusu olayın delili, yalnız bir tanığın kişisel bilgisinden ibaret ise, bu ta
nık her halde dinlenir. 
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Cumhuriyet savcısı veya şikâyetçi tebliğden itibaren 15 gün içinde doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler. Türkiye Noterler Birliği, kendisine verilen itiraz dilekçelerini derhal Adalet 
Bakanlığına intikal ettirir, itiraz üzerine Bakanlık disiplin dosyasını getirerek inceler ve bir ka
rar verir. Bakanlığın bu kararı kesindir. 

Kurul, şikâyet veya ihbar konusunda kovuşturma açılmasına karar vermiş yahut da kovuştur
ma açılmasına yer olmadığına dair verilen karar Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikâyet olu
nan noter hakkında kovuşturmaya geçilir. 

Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen kararların kesinleşmesi halinde, aynı ko
nuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden itiba
ren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır. 

Kovuşturma usulü 

MADDE 132. — Tasarının 132 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Buruşma yapılabilmesi 

MADDE 133. — Tasarının 133 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Delillerin gösterilmesi, takdir ve karar çoğunluğu 

MADDE 134. — Tasarının 134 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 

MADDE 135. — Tasarının 135 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Duruşma tutanağı 

MADDE 136. — Duruşma tutanağı, başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Du
ruşmadan önce veya duruşma dışında dinlenilen kimselere ait tutanakların duruşmada okunması 
zorunludur. 

İstinabe talimatının yerine getirilmesi 

MADDE 137. — İstinabe yolu ile verilen talimat, dinlenilmesi istenilen kimsenin bulunduğu 
yere en yakın noter odası başkanı veya bunun görevlendireceği bir noter tarafından yerine getirilir. 

Tanık ve bilirkişilerin çağrılması 

MADDE 138. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre çağırılıp da gelmiyen veya kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik veya yemin et

mekten çekinen tanık veya bilirkişinin, masraflarla birlikte 20 liradan 200 liraya kadar para ceza
sına hükmedilmesi, tanık veya bilirkişinin ikamet ettiği yer sulh ceza hâkiminden istenebilir. Ay
rıca tanıkların zorla getirilmeleri hakkında da en yakın sulh ceza mahkemesinden karar alınır. 

Sulh mahkemesi, düzenlenmiş tutanak örnekleri üzerine, yukarda söz konusu edilen hususlar
da bir karar verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, ça
ğı riya rağmen gelmiyen tanığın zorla getirilmesi hususunda sulh ceza hâkiminden karar istemeye 
yetkilidir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin reddi 
MADDE 139. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Ceza Yargılama

ları Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddolunabilir. Ret istemi, reddi istenen üyenin dışında 
kalan kurul üyeleri tarafından bir karara bağlanır. Ret sebebiyle kurulun toplanamaması halin
de 130 ncu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

Kurulun yukarki fıkra gereğince tamamlanmasına imkân vermiyecek sayıda üyenin reddine 
ilişkin istekler dinlenmez. 

Karar ve itiraz 

MADDE 140. — Duruşmalı veya duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda, Türkiye Noter
ler Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulunduğu 
yer Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur. 

İlgililer veya Cumhuriyet savcısı tebliğden itibaren 15 gün içinde, Türkiye Noterler Birliğine 
veya Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara karşı itiraz edebilirler. 

İtirazı inceleme mercii ve kararların onayı 

MADDE 141. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın ta
mamını Adalet Bakanlığına yollar. Kurul kararma itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Bakanlığa 
gönderilir. 

Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. 
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Duruşma tutanağı 

MADDE 136. — Tasarının 136 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstinabe talimatının yerine yetirilnusi 

MADDE 137. — Tasarının 137 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilir kişi! erin çağırılması 
MADDE 138. — Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağırılır. 
Usulüne göre çağırılıpta gelmiyen veya kanuni bir sebebolmaksızan tanıklık yahut bilirkişilik

ten veya yemin etmekten çekinen kimsenin, giderlerden başka 20 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezasına çarptırılması, bu kimsenin ikâmet ettiği yer sulh ceza mahkemesinden istenebilir. 
Ayrıca istek üzerine, tanıkların zorla getirilmesine Ankara Sulh Ceza Mahkemesi karar verir. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağırılan 
tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden çağırılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandırılır. 

Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına, gerekse zorla getirmeye Disiplin Kurulunun tutanak 
örneği üzerinden karar verir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, 
çağınya rağmen gelmiyen tanığın zorla getirilmesi hususunda sulh ceza hâkiminden karar istemeye 
yetkilidir. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başlan ve üyelerinin reddi ve istinkâf ı 

MADDE 139. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler. 

Red istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılması ile incelenir. 
Red ve istinkâf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 130 ncu maddenin 2 nci fıkrası uya

rınca işlem yapılır. 

Karar re itiraz 

MADDE 140. — Duruşmalı veya duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda Türkiye Noterler 
Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulunduğu yer 
Cumhuriyet Savcısına tebliğ olunur. 

İlgililer veya Cumhuriyet Savcısı tebliğden itibaren 15 gün içinde, doğrudan doğruya veya 
Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara 
itiraz edebilirler. 

İtirazı inceleme mercii ve kararların onayı 

MADDE 141. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın tama
mını Adalet Bakanlığına yollar, Kurul kararma itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Bakanlığa 
gönderilir. 

Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir. 
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Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliğine 
tebliğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noterler Birliğine gönderir. 

Bakanlık kararlarına karşı ilgili veya Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilir. 
Kurul, Bakanlığın bozma kararına uymak zorundadır. Bozma üzerine verilecek karardan 

sonra da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanır. Kurulun Bakanlığın bozması üzerine 
eski kararında ısrar niteliğinde bir karar vermesi halinde Bakanlık, gerekli disiplin kararını re'sen 
verir. Bu karar kesindir. Şu kadar ki, 4 ncü fıkrada gösterilenler karara karşı Danıştaya başvura
bilirler. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde disiplin dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getir
terek inceliyebilir. 

Ceza soruşturmalarının disiplin cazalarına etkisi 

MADDE 142. — Noterin bir ceza soruşturması sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş olması, 
hakkında disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ancak, disiplin işlem, ve kararına konu teşkil eden fiilinden dolayı, ceza soruşturması, açılmış 
bulunan noter hakkındaki disiplin kovuşturması, söz konusu soruşturma kesin bir karar veya 
hükümle sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 

MADDE 143. — Disiplin cezalarına dair kararlar kesinleşmedikçe uygulanmaz. 

Tanık ve bilirkişi giderleri 

MADDE 144. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından çağırılan her tanık ve bilir
kişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği çalışmaya karşılık uygun bir ücret verilebilir. Çağrıya uy
mak için seyahat etmek zorunluluğunda kalanlara yol masrafı ve yevmiye ödenir. 

Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Tür
kiye Noterler Birliği uhdesinde kalır. 

Disiplin cezalarmm yerine getirilmesi, para cezası ve sair giderlerin ödenme şekli 

MADDE 145. — Para cezaları dışındaki disiplin cezaları Adalet Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. 

Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu karar
ları, İcra ve iflâs Kanununun ilâmların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca Türkiye Noterler 
Birliği tarafından yerine getirilir. Bunlar Türkiye Noterler Birliğine gelir yazılır. 

İcra takibi, genel hükümler uyarınca Birlik Başkanının vekâlet vereceği bir avukat tarafın
dan yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ HOLÜM 

Noter stajiyerlerine ny^ulaııaca.k disiplin cezaları 

Noter slajiyerlerinin disiplin cezaları 

MADDE 146. — Noter stajiyerleri hakkında ve ı ilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Stajiyere, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Stajiyere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
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Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliğine 
tebliğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noterler Birliğine gönderir. 

Bakanlık kararlarına karşı ilgili veya Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler. 
Kurul, Bakanlığın bozma kararına uymak zorundadır. Bozma üzerine verilecek karardan sonra 

da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanır. Kurulun Bakanlığın bozması üzerine eski kara
rında ısrar niteliğinde bir karar vermesi halinde, Bakanlık gerekli disiplin kararını re'sen verir. Bu 
karar kesindir. Şu kadar M, dördüncü fıkrada gösterilenler karara karşı Danıştaya başvurabilir
ler. 164 ncü »madde hükmü saklıdır. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde disiplin dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getirterek 
inceliyebilir. 

Ceza •soruşturma ve kovuşturmaları': m disiplin cezalarına- etkisi 

MADDE 142. — Noterin bir ceza kovuşturması sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş ol
ması, hakkında disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmez 

Ancak, disiplin işlem ve kararma konu teşkil öden fiilinden dolayı ceza soruşturması açılmış 
bulunan noter hakkındaki disiplin kovuşturması, söz konusu soruşturma kesin bir karar veya hü
kümle sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 

MADDE 143. — Tasarının 143 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T an ile ve bilirkişi giderleri 

MADDE 144. — Tasarının 144 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının yerine getirilmesi, para cezası ve sair giderlerin ödenme şekli 

MADDE 145. — Tasarının 145 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

VÇVSCV BÖLÜM 

Xotoı- stajiyeHeriııe uygulanacak disiplin cezalan. 

Disiplin cezaları 

MADDE 146. — Noter stajiyerleri hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır : 
A) Uyarma : Stajiyere, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Stajiyere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
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C) Ücretten kesme : Stajyerin aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının kesilmesi
dir. 

D) Stajyerlikten çıkarma : Stajyerin, bir daha staja alınmamak veya noterlik meslekine atan
mamak üzere stajyerlikten çıkartılmasıdır. 

127 nci madde hükmü noter stajyerleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Disiplin cezasını verecek kurul ve itiraz 

MADDE 147. — Noter stajyerleri hakkındaki disiplin cezaları da Türkiye Noterler Birliği 
Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

Noterlerin disiplin işlem ve kararları ile ilgili hükümler stajyerler hakkında da aynen uygula
nır. Şu kadar ki, noterlerin meslekten çıkarma cezasını, bu bölümde stajyerlikten çıkarma cezası 
karşılar. ^ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Noter kâtipleri vo kâtip adaylarının disiplin cezaları 

Noter kâtip ve adaylarına verilecek disiplin cezaları 

MADDE 148. — Noter kâtipleri ve kâtip adayları hakkında verilecek disiplin cezalan şunlar
dır : 

A) Uyarma : Kâtip veya adaya daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Kâtip veya adaya, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı 

ile bildirmektir. 
C) Ücretten kesme : Kâtibin veya adayın, aylık net ücretinin, yarısını geçmiyen bir kısmının 

kesilmesidir. 
D) Meslekten çıkarma : Kâtibin veya adayın, bir daha noter kâtibi veya kâtip adayı atanma

mak üzere meslekten çıkartılmasıdır. 
127 nci madde hükmü noter kâtipleri ve adaylan hakkında da kıyasen uygulanır. 

Disiplin cezasını verecek merci 

MADDE 149. — Noter kâtiplerine veya adaylarına disiplin cezaları, yanında çalıştığı noter 
tarafından verilir. 

Noter karardan evvel kâtip veya adayın savunmasını almak zorundadır. 

İtiraz 

MADDE 150. — Noter, her hangi bir kâtibi veya kâtip adayı hakkında verdiği ka
ran, ilgiliye Cumhuriyet Savcısına* tebliğ eder. 

Bu karara karşı, ilgili kâtip veya aday ve Cumhuriyet Savcımı 15 gün içinde Türkiye 
Noterler Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler, itiraz yapılmasa dahi, noter, itiraz 
süresi sonunda karara ait dosyayı incelemek üzere Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna 
yollar. Kurulun vereceği kararlar kesindir. 

İlgililerin bu karar hakkında Danıştaya br şvurma hakkı saklıdır. 
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C) Ücretten kesme : Stajiyerin aylık net ücretinin yansını geçmiyen bir kısmının kesilmesidir. 
D) Stajiyerlikten çıkarma : Stajiyerin, bir daha staje alınmamak ve noterlik meslekine atan

mamak üzere stajiyerlikten çıkarılmasıdır. 
127 nci madde hükmü noter stajiyerleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Disiplin-cezasıni verecek kurul ve itiraz 

MADDE 147, — Tasarının 147 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜME 

Noter kâtipleri ve kâtip adaylarına uygulanacak disiplin cezaları 

Disiplincezalan 

MADDE 148. — Noter kâtipleri ve kâtip aday lan haikkanda verilecek disiplin cezalan şunlar
dır : 

A) Uyarma, : Kâtip veya adaya daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
B) Kınama : Kâtip veya adaya, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bil

dirmektir. 
C) ücretten kesme : Kâtibin veya adayın, aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının 

kesilmesidir. 
D) Meslekten çıkarma : Kâtibin veya adayın, bir daha noter kâtibi veya kâtip adayı atanma

mak üzere meslekten çıkartılmalıdır. 
127 nci madde hükmü noter kâtipleri ve aday lan hakkında da kıyasen uygulanır. 

Disiplin cezasını verme yetkisi 

MADDE 149; — Noter kâtiplerine veya adaylarına disiplin, cezalan, yanında çalışftığı noter 
tarafından verilir. 

Noter, karardan evvel kâtip veya adayın savunmasını almak zorundadır. 

İtiraz 

MADDE 150, — Tasarının 150 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞINCI BÖLÜM 

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile kâtiplerin ve kâtip adaylarının 
işleyecekleri ve bunlara karşı işlenecek suçlar 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 151. —Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtip
leri ve kâtip adayları noterlikteki görevleri; Türkiye Noterler Birliği organlarında görev 
alan noterler ise ayrıca bu görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suç
lardan dolayı, eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait 
hükümleri uyannca cezalandırılırlar. 

Türkiye Noterler Birliği Saymanlığına noter olmıyan bir kişinin seçilmesi halinde, yuka-
rıki fıkra hükmü bu kimse hakkında da uyguknır. 

Görevlilere karşı işlenen suçlar 

(MADDE 152. — Yukanki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri 
yerine getirmeleri sırasında işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları 
aleyhine işlenmiş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kavuşturma izni 

MADDE 153. — Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından do
layı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 

. Kovuşturma usulü 

MADDE 154. — Adalet Bakanlığınca yapılan inceleme sonunda, noter hakkında kovuşturma 
yapılması gerekli bulunduğu takdirde evrak, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en 
yakın bulunan ağır ceza mahkemelerinden birinin Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı son soruşturma
nın açılmasına veya son soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza 
mahkemesine verir. 

iddianamenin bir örneği de, hakkında kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Tebliğ 
üzerine ilgili, Ceza Yargılamaları Usulü Kanununda yazılı süre içinde istekleri varsa bildi
rir. Gerekirse başkan soruşturmayı derinleştirebilir. 

İtiraz hakla 

MADDE 155. — Yukanki maddede yazılı mercilerin tutuklama, salıverme veya son soruş
turmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısının ve sanığın 
itiraz hakkı vardır. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi dışında kalan en yakm başka bir ağır 
ceza mahkemesince incelenip karara bağlanır. 
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BEŞÎNCİ BÖLÜM 

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile kâtiplerin ve kâtip adaylarının 
işliyecekleri ve bunlara karşı işlenecek suçlar 

Görevle ilgili suçlar 

MADDE 151. — Taşanının 151 ncî maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevlilere karşı işlenen suçlar 

MADDE 152. — Yukarıki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri ye
rine getirmeleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
Devlet memurları aleyhine işlenmiş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kovuşturma izni 

MADDE 153. — Tasarının 153 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştdr. 

Kovuşturma usulü 

MADDE 154. — Adalet müfettişleri veya mahallî Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen 
«dosya, Adalet Bakanlığı Cesa İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, inceleme sonunda kovuş
turma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesine 
en yakın bulunan Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı be} gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın açıl
masına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir. 

iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında 
kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine noter, kanunda yazılı süre içinde bâzı 
delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Gerekirse so
ruşturma Başkan tarafından derinleştirilir. 

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

İtiraz hakkı 

MADDE 155. — 154 ncü maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sa
nık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi haricolmak üzere, itiraz edilen kararı ve
ren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde incelenir, 
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Suçüstü Kanununun uygulanması halinde 

HADDE 156. — Ağır cezayı gerektiren ve Suçüstü Kanununa göre işlem yapılması so
runlu bulunan hallerde, genel hükümler uygulanır. 

Yasaklara aykırı harekette bulunmak 

MADDE 157. — 50 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noter
lere ilk defasında 500 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü ha
linde. yerilecek ceza 2 000 liradan aşağı olamaz. 

Noterin yukarda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de 250 liradan '2 000 lira ya kadar 
ağır para cezaisi verilir. 

Anacı, Türk Ceaa 'Kanununun uygulamasında memur sayılan bir kimse veya noter kâtibi yahut 
kâtip adayı ise, 1 nci fılkra uyarınca cezalandırılır. 

Noterlerin işlemlerinde tahrifat yapmaları 

MADDE ,158. — Eski tarihle evrak düzenliye n, yevmiye defterinde numara layırıan, hare, dam
ga, kontrato veya s&ıür vergiler ödemelerinıa ıesa.3 olarak düzenlediği bordro yahut bunlarla eklenen 
makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtiplerine ve kâtip adaylarıma Türk Ceza Kanu
nunca daha ağır bir ceza tâyin edilmediği takdir de üç yıldan beş yıla ]kadar hapis ve 1 000 liradan 
3 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Onuncu kısım, hükümlerine aykırı eylemler 

MADDE 159. — A) 109 ncu maddenin ıson fıkrasına aykırı hareket eden noterler, birinci de
fasında 126 nci maddenin (D) bendi gereğince işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına konu olan iş
lemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi ahnaıraik, bankadaki noterlikler ortajk cari hesabına ya
tırılır. 

B) a) 110 ncu madde gereğince; noterlikler ortak cini hesabının açtırılması, yatırılması 
gereken avans miktıannın tesbit edilmesi, hesap numarası ve avans tutarının Adalet Bakanlığına 
bildirilmesine ilişkin görevlerinde kusurları görülen noter odası yönlötim (kurulu l üyeleri hakkında 
füFi'eöîıin derecesine göre T. O. Kanununun 230 ve 240 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) Noter 'odası tarafından tesbiıt edilen avan 3i ve görevli noterin ortak işlemlere aiit geOir tu
tarını, süresi içinde, noterlikler ortak cadı hesabına yarmamaları hailinde, ilgili noter, (A) fık
rası gereğince cezalandırılır. 

O) Oda Genel Kurulunca masrafların görevli notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noterlere 
bölünmek veya gereken yerlere Ödenmek üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görev-
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Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali 

MADDE 156. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. 

Yasaklara aykırı harekette bulunmak 

MADDE 157. — 50 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk 
defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde 
verilecek ceza 3 000 liradan aşağı olamaz. 

Noterlerin yukarda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de 500 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Aracı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılan bir kimse veya noter kâtibi yahut 
kâtip adayı ise, 1 nci fıkra uyarınca cezalandırılır. 

Noterler arasında rekabete sebebolacak eylem ve harekette bulunan, noterlik işlemlerini şahsına 
veya mensubolduğu resmî kuruluşa menfaat sağlıyan bir noterde yaptıran kişiler ve özellikle bu 
kanunun 166 ncı maddesinin 12 numaralı bendi uyarınca düzenlenen protokole taraf teşkil eden 
resmî ve özel kuruluşlar memur vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara aykırı eylem ve ha
rekette bulunanlarla bu suça iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri daha ağır bir cezayı gerek
tirmedikçe, bu maddenin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar. 

Noterlerin işlemlerinde tahrifat yapmaları 

MADDE 158. — Eski tarihle evrak düzenliyen, yevmiye defterindeki numara ayıran, hare, 
damga, kontrato veya sair vergiler ödemelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut 
bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtiplerine ve kâtip adaylarına 
Türk Ceza Kanununca daha ağır bir ceza tâyin edilmediği takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis 
ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cesası verilir. 

Onuncu kısım hükümlerine aykırı eylemler 

MADDE 159. — 1-109 ncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noterler, birinci defa
sında 126 ncı maddenin (D) bendi gereğince işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına konu olan iş
lemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi alınarak bankadaki noterlikler ortak cari hesabına ya
tırılır. 

II - a) 110 ncu madde gereğince noterlikler ortak cari hesabının açtırılması, yatırılması gere
ken avans miktarının tesbit edilmesi, hesap numarası ve avans tutarının Adalet Bakanlığına bildi
rilmesine ilişkin görevlerinde kusurları görülen noter odası yönetim kurulu üyeleri hakkında fiil
lerinin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

b) Noter odası tarafından tesbit edilen avansı ve görevli noterin ortak işlemlere ait gelir tu
tarını, süresi içinde noterlikler ortak cari hesabına yatırmıyan noter, (I) fıkrası gereğince ceza
landırılır. 

III - Oda genel kurulunca masrafların görevli notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noterlere 
bölünmek veya gereken yerlere ödenmek üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görevle-
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leıin yapılması hususunda görevlendirilen noterler, eylemleri diğer kanunlarca daha ağır bir ce 
zayi gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 Û00 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalanJdırılırfliar. 

Gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu 

MADDE 160. — Noterlik dairesinlde çalışan kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden do
layı işledikleri suçlara iştiraki bulunımıyan hallerde noiter, bu kimseler üzerindeki gözetim ve de
netim görevini yerine getirmediği, sabit oliduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 280 ucu maddesi 
hükmüne göre sorumludur. 

İstisnalar 

MADDE 161. — 153 -155 nci maddeler hükümleri noterlerlden gayrı görevliler hakkında uygu
lanmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Noterlerin hukukî sorumlulukları 

Noterlerin hukukî sorumlulukları 

MADDE 162. — Staj'iyer, kâtip ve kâtip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, ku
surlu olarak bir işin yapılmamasınidan veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş 
olanlara karşı sorumludurlar. 

Noiter, birinci fıkra gereğince Madiği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapıl
masına kusuru ile sebebolan staj'iyer veya noterlik personeline rücû ddebilir. 

ONÜÇÜNGÜ KISIM 
Türkiye Noterler Birliği 

Türkiye Noterler Birliği ve Merkezi 

MADDE 163. — Noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmeğini, meslekin ge
lişmesini ve mesl'ekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere Türkiye Noterler • Bir
liği kurulur. 

Birlik tüzel kişiliği haiz olup merkezi Ankara'dır. 

Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi 

MADDE 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile Birliğin mahallî organları olan 
odalar üzerinde denetim ve gözetim hakkına sahiptir. Bu sebeple birlik ve odaların hesap ve iş
lemlerini Adalet müfettişleri veya cumhuriyet savcılarına (denetletebilir. 
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rin yapılması hususunda görevlendirilen noterler, bu görevlerle ilgili kusurlu eylemleri diğer kanun-
larca daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gözetim ve denetimden doğan ceza sorumluluğu 

MADDE 160. — Tasarının 160 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ayrık hükümler* 

MADDE 161. — 153 - 155 nci maddeler hükümleri noterlerden gayri görevliler hakkında uygu
lanmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 

Noterlerin hukukî 'sorumlulukları 

Noterlerin hukukî sorumlulukları 

MADDE 162. — Stajiyer, kâtip ve kâtip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir 
işin yapılmamasmdan 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 personeline rücu edebilir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Türkiye Noterler Birliği 

Genel olarak 

MADDE 163. — Noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, meslekin geliş
mesini ve meslekdaşlar arasımda birlik ve yardım'aşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğin
de ve .tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Noterler Birliji kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz. 
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üz 3re menkul ve gayrimenkul edinebilir. 
Birlik, protokol kurullarına uygun olarak res m törenlere katılır. 
Oda Başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeli j i görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerle ilgili olan 

yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler Birlik: bütçesinden ödenir. 
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı gö

revleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Başkanlık Divanında g'örev almamış üyeleri ile disip
lin kurulu başkan ve üyelerine katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden se silenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer 
zaruri giderler birlik bütçesinden ödeiıir. Bunların miktarı kongrece belli edilir. 

Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi ve organların feshi 

MADDE 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile birliğin mahallî organları olan 
odalaı üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Bu sebeple birlik ve odaların hesap ve işlem
lerini Adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcılarına denetletebilir. 
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Üyelik 
MADDE 165. — Noterler, Türkiye Noterler Birliğinin tabiî üyeleridir. Yaş tahdidine 'tabi tutu

lan noterler birliğin faJhri üyesi olurlar. 
Birlik Yönetim 'Kurulu, mesleke yararlı olmuş kişilerin fahri üyeliğe kabulüne karar verebilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin görevleri 

MADDE 166. — Türkiye Noterler Birliğinin görevleri<şunlardıı< : 
1. Meslekda§lar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak, 
2. Meslekin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletlerarası 

toplantılara katılmak ve sair gerekli çalışmalarda bulunmak. 
3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurslar açmak, 
4. Noter ve (kâtiplerine, Yönetmelikte gösterilecek helirli bir süre ve tutarda borç para ver

mek, 
5. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair 

sosyal hikmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak, 
6. Her adlî yılın açılmasından evvel kendi vçalışmailan ve meslekin ihtiyaçları hakkınJda Ada

let Bakanlığına rapor vermek, 
7. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak te'dlbirler almak, 
8. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını işletmek, gerektiğinde her türlü şirket, 

ve kuruluşlara ortak olmak veya yenilerini kurmak, 
9. Noterlerle kâtip ve Ihizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler içlin tek tip sözleşme örneği 

hazırlamak, 
16. Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun sekide yapılmasını sağlamak amaciyle, ilgili resmî 

ye özel kuruluşlarla temas ederek, gerekirse varılan ıSonuçları bir protokole bağlamak, 
11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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Adalet Bakanlığının bu kanun gereğince Türkiye Noterler Birliği organlarının karar ve işlem
leri hakkındaki tasarruflarına birliğin görevli organları tarafından uyulması zorunludur. Bakan
lık kararı aleyhine süresi içinde Danıştay'a başvurulmamış olmaisına rağmen bu kararın birliğin 
görevli organınca, kanuni bir sebep bulunmaksızın yerine getirilmemesi veya eski kararda diren
me niteliğinde yeni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o birlik organının feshine karar veril
mesi için keyfiyeti Danıştaya bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
karar verir. Feshi istenen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. 

Danıştayın fesih karan vermesi halinde, feshıedilen organın yerine en geç bir ay içinde yenisi 
seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin suresini tamamlarlar. 

Feshedilen organın Adalet Bakanlığının karacına aykırı olarak yaptığı tasarruflar hükümsüz
dür. 

Fesih hükümleri birlik kongresi hakkında uygulanmaz. 

Üyelik 

MADDE 105. — Tasarının 165 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Noterler Birliğinin görevleri 

MADDE 166. — Türkiye Noterler Birliğinin görevleri şunlardır : 
1. Meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak, , 
2. Meslekin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletlerarası 

toplantılara katılmak ve sair gerekli çalışmalarda bulunmak, 
3. Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurslar açmak, 
4. Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzeri

ne bildirmek, 
5. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tesb'.t ve tavsiye etmek, 
6. Noter ve kâtiplerine, yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para ver

mek, 
7. üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair 

sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak, 
8. Her adlî yılın açılmasından evvel kendi çalışmaları ve meslekî ihtiyaçları hakkında Ada

let Bakanlığına rapor vermek, 
0. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak, 
10. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun şekilde yö

netmek ve işletmek, 
11. Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşıme örneği 

hazırlamak, 
12. Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve (özellikle noter

ler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmî ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse va
rılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak (ilgili resmî ve özel 
kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli tnmasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten 
kaçmamazlar.) 

13. Noterlerin genel menfaatlerini ve mesle'dn ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak, 
14. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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Türkiye Noterler Birliğinin organları 

MADDE 167. — Türkiye Noterler Birliği, görevlerini, organları vasıtasiyle yapar. 
Birliğin organları şunlardır : 
1. Başkan, 
2. Başkanlık Divanı, 
3. Yönetim Kurulu, 
4. Disiplin Kurulu, 
5. Birlik Kongresi, 
6. Noter Odaları. 

Birlik Başkanının görevleri 

MADDE 168. — Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri şunlardır : 
1. Türkiye Noterler Birliğini mahkemeler ve diğer merciler önünde ve protokolde temsil et

mek, 
2. Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve kararlarını yerine getirmek, 
3. Birlik adına iltizam ve iktisapda bulunmak, taahhütlere girişmek, bağışları kalbul etmek, 
4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Başkanlık Divanı 

MADDE 169. — Türkiye Noterler Birliği Başkamı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Say
man, Başkanlık Divanını meydana getirirler. 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun vere
ceği yetki dairesinde çalışır. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 170. — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu en az yeldi üyeden kurulur ve dört 
yıl süre ile Birlik kongresi tarafından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilenler oda yönetim kurulla
rında Ibaşkan ve üye olamazlar. 

Kongre, gereği halinde Yönetim Kurulunun üye sayısını artırmaya yetkilidir. 
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Türkiye Noterler Birliğinin organları 

MADDE 167. — Türkiye Noterler Birliği, görevlerini organları vasıtasiyle yapar. 
Birliğin organları şunlardır. 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı, 
2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı, 
3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, 
4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, 
5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi, 
6. Noter odaları, 

Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri 

MADDE 168. — Türkiye Noterler IBirliği Bas kamının görevleri şunlardır : 
1. Türkiye Noterler Birliğini mahkemeler ve diğer merciler önünde ve protokolde temsil et

mek, 
2. Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını yerine getirmek, 
8. 172 nci maddeye göre verilecek yetki dairesinde, Birlik adına iltizam ve iktisapta bulun

mak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak, 
4. Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürütmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak, 

Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı 

MADDE 169. — Birlik Başkanı, Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman, Başkanlık Di
vanını meydana getirirler. 

Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun vere
ceği yetki dairesinde çalışır. 

Sayman, dışardan ücretle tutulmuş bir kimse olabilir. 
Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrıhrsa, kalan görev süresi 

için, bir ay içinde yenisi seçilir. 
Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlığın her hangi bir sebeple boşalması halinde 

Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi Başkan Yardımcısına, onun da 
yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir. 

Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Birli
ğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir; Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin 
çalışmasını denetler. 

Birlik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararları gereğince yönetmeye 
ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. Bir
lik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Birlik Başkanı ile birlikte imza eder. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu 

MADDE 170. — Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden kurulur ve dört yıllık 
bir süre için Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından seçilir. Kurulun dört de yedek üyesi 
bulunur, 

Aynı noter Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu üyelikle 
rinden birden fazlasına seçilemez. 

Yönetim Kurulu, seçimini takibeden ilk toplantısında aralarından gizli oyla, bir başkan, bir 
.başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Seçilen başkan aynı zamanda Türkiye 
Noterler Birliği Başkanıdır. 
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Yönetim Kurulunda görev bölümü 

MADDE 171. — Yönetim Kurulu toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, 
bir genel sekreter ve bir sayman seçer. 

Seçilen başkan aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği başkanıdır. 
Sayman, dışarıdan ve ücretle tutulmuş bir kimse olabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 172. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Her odanın kendisine ait bütçe tekliflerini inceliyerek, Türkiye Noterler Birliğinin bütçesini 

düzenlemek ve bunu kongrenin onayına 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 verm'ek, 
4. Noter Odaları ve noterler üzerinde gözetim ve denetimde bulunmak, 
5.. Ndteılerin ©diyecekleri giriş paralarını ve aidatı tesbit etmek, 
6. Meslek hakkında ilgili makamlara rapor vermek, 
7. 166 ncı madde hükmü ayrık olmaik üzero, yetkili organı gösterilmeksizin Türkiye Noterler 

Birliğine verilen görevleri yapmak, 
8. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulunda karar çoğunluğu 

MADDE 173. — Yönetim Kurulunda kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ahnır. 
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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 beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla para veya geçici olarak 
işten çıkarma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

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

Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorun
ludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye 
sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 

Adaylar, aldıkları oyların sayısına göre sıralanır. En çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl 
sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tesbit edilir. Oylarda eşitlik halinde meslekte kı
demi fazla olan aday, kıdemler de eşit ise bunların daha yaşlı olanı sırada öncelik kazanır. Yedek 
üyeler aldıkları oy sırasına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 
Süresi dolan üye yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin ya

rısı iki yılda bir yenilenir. İlk seçimden iki yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. 
Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilâve 

edilir. 
Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri en çok oy almış yedek üye 

ile doldurulur ve bundan sonra yapılacak ilk kongrede bir yedek üye seçili?'. 
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu dâvası açıl

mış ise, dâva sonuna kadar bu üye Yönetim Kurulu, çalışmalarına katılamaz, yeri yedek üye ile 
doldurulur. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 172. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Her odanın kendisine ait bütçe tekliflerini inceliyerek, Türkiye Noterler Birliğinin bütçesi

ni düzenlemek ve bunu kongrenin onayına sunmak ve yürütmek, 
2. Kongreye, çalışmaları hakkında rapor vermek ve kongre kararlarını yerine getirmek, 
3. Türkiye Noterİer Birliğinin mallarını idare etmek, iktisap ve iltizam hususlarında Başkana 

yetki vermek, 
4. Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek, 
5. Birlik kongresi gündemini hazırlamak, 
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
7. Noter odaları ve noterler üzerinde gözetim ve denetimde bulunmak, 
Bf Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, 
9. Meslek hakkında ilgili makamlara rapor vermek, 

10* Yetkili organı gösterilmeksizin Türkiye Noterler Birliğine kanunla verilen görevleri yap
mak, 

11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu toplantıları ve karar yeter sayısı 

MADDE 173. — Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya Yö
netim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile Kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya 
çağırılabilir. 
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Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 
MADDE 174. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu üyeleri beşi asil ve ikisi yedek üye 

olmaik üzere Birlik kongresi tarafından seçilirler. Asil üyeler ilk toplantılarında içlerinden birini 
başkan olarak seferler. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun görevleri 

MADDE 175. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu bu Kanunla ve Yönetmelikle kendi
sine verilmiş olan işleri görür, 

Birlik Kongresi 

(MADDE 176. — Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafından seçilen ikişer no
ter ile noter odaları başkanlarımdan kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan 
fazla her 10 noter için ayrıca bir delege daha seoerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, 
Başkan ve üyeleri delege seçilemez. Anoak bunlar kongrenin, ,tabiî üyesi olup, yönetim kurulunun 
faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. 

IBirlik konigresi her sene Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. 
Toplantı günü, yeri ve gündem, Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafınldan en az bir ay önce 

gazetelerle ilân edilir. Ve ayrıca Noter Odalarına da bildirilir. 
Birlik Konigresi, Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üze

rine olağanüstü toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü halleride, Birlik 
Kongresini olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu Kanunda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsa
ması şarttır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



— 95 — 

(Geçici Komisyonun değiştiıişi) 

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

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

Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunda karar verilebilmesi için, en az 
dört üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün 
sayılır. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu 

MADDE 174. — Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, Birlik Kongresi tarafından Jcendi 
üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş üyeden kurulur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. 

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi, üyeleri arasından bir başkan seçer. 
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden 

seçilebilir. 
171 nci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygula

nır. 

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun görevleri ve toplantıları 

MADDE 175. — Türkiye Noterler Birlimi Disiplin Kurulu bu kanunla ve yönetmelikle kendisi
ne verilmiş olan işleri görür. 

Kurul ayda bir defa olağan olarak toplanır. Birlik Başkanının veya Disiplin Kurulu Başkan 
yahut üyelerinden birinin isteği ile kurul acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağırı-
labilir. 

173 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 
Disiplin Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az üç üyenin bir oyda bir

leşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Türkiye Noterler Birliği Kongresi 

MADDE 176. — Türkiye Noterler Birliğinin en yüksek organı Birlik Kongresidir. 
Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafından seçilen ikişer noter ile noter odaları 

başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter 
için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Balkan ve üyeleri delege 
seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabiî üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile il
gili kararlarda oylamaya katılamazlar. 

îmkân olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir. 
Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulunmıyan noterler, delege seçilemezler. 
Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gün

dem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilân edilir; ayrı
ca noter odalarına da bildirilir. 

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzeri
ne olağanüstü toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu kanunda yazılı görevlere uy
gun görüşme konusunu kapsaması şarttır. 
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Toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 177. — Birlik Kongresinin toplanabilmesi için, delegelerinin -çoğunluğunun hazır ol
ması lâzımıdır. Toplantı günü çoğunluk oümazsa, ertesi günü mevcut (delegelerle toplantı yapılır. 

Birlik Kongresi Başkanlık Divanı, bir başkan bir başkanvekili ve dört kâtipten teşekkül eder, 
Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının «aJltçoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, 166 

ncı maddenin 8 nci bendinde gösterilen konudaki kararlar ancak Birlik Kongresi üye tamsayısı
nın saltçoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Başkanının bulunduğu 
taraf çoğunlukta sayılır. 

Kongrenin görevleri 

MADDE 178. — Birlik Kongresinin görevleri şunlardır^ : 
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvibetmedi-

ği takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Bütçeyi görüşmek ve onaylamak, 
3. Türkiye Noterler Birliğinin görevlerine giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyele

rin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak. 
4. Yönetim Kurulunu seçmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Noter Odaları 

MADDE 179. — Üç veya daha fazla noterlik bulunan her belediye hududu içinde bir noter 
odası (kurulur. 

Adalet Bakanlığı, noter odası kurulamıyaın yerlerdeki noterliklerin hangi odaya bağlanacağını 
tâyin eder. 

Odaya kaydolma zorunluluğu 
MADDE 180. — Noter odaları, Türkiye Noterler (Birliğinin bölgesfel organlarıdır. 
Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kaydolmak zorunluğundadır. 

Noter odalarının görevleri 

MADDE 181. — Noter odalarının görevleri şunlardır : 
1) Meslekin gelişmesi için gereken tedbirlere girişmek, 
2. Noterlerle kâtip, kâtip adayı ve hizmetliler arasındaki hizmetle ilgili .anlaşmazlıkları ilgi

lilerden birinin başvurması üzerine çözümlemeye çalışmak, 
3. Açılacak noterliklerin yerinin teslbiıtinde ve mevcut bir noterliğin yerinin değişitirillmesinde 

Adalet Bakanlığına düşüncesini bildirmek, 
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Kongrenin toplantı ve karar yeter sayısı 

MADDE 177. — Birlik Kongresinin toplanabilmesi için, delegelerin çoğunluğunun hazır olması 
lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, ertesi günü mevcut deleg*elerle toplantı yapılır. Şu ka
dar ki, üyelerinin en as dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz, 

Birinci fıkrada yazılı yeter sayısının elde edilememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek üze
re başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı takdir
de, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır. 

Birlik Kongresi Başkanlık Divanı, bir başkan, bir baskanvekili ve dört kâtipten kurulur. Birlik 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Birlik Kongresi Başkanlık Divanına seçilemezler. 

Birlik Kongresi, toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, 166 
ncı maddenin 10 ncu bendinde gösterilen konudaki kadarlar ancak Birlik Kono-resi üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Başkanının bulunduğu 
taraf çoğunlukta sayılır. 

Kongrenin görevleri 

MADDE 178. — Birlik Kongresinin görevleri şunlardır : 
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvibetmediği 

takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Bütçeyi görüşmek ve onaylamak, 
3. Türkiye Noterler Birliğinin görevlerime giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyele

rin teklifi ürerine görüşüp karara bağlamak. 
4. Birlik Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek, 
5. Noterlerin ödiyeoekleri giriş paralarını ve aidatı tesbit etmek, 
6. Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanın ücretleri ile Yönetim ve 

Disiplin Kurulları üyelerine verilecek huzur haklan miktarını ve ödeme şeklini tesbit etmek, 
7. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.. 

Noter odaları 

MADDE 179. — Üç veya daha fazla noterlik bulunan her belediye hududu içinde bir noter 
odası kurulur, 

Adalet Bakanlığı, noter odası kurulamıyan yerlerdeki noterliklerin hangi odaya bağlanaca
ğını tâyin eder ve ondan az noter bulunan yerlerdeki noterleri, zorunlu gördüğü hallerde başka 
bir odaya bağlıyabilir. 

Odaya kaydolma zor unluğu 

MADDE 180. — Tasarının 180 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noter odalarının görevleri 

MADDE 181. — Tasarının 181 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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4. Noterlik dairderinin iç düzeninin Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin etmek için 
yardımlarda bulunmak, 

5. ölen noterlerin mirasçılarının haklarını korumak bakımımdan noterlik dairesinin devir ve 
tesellümünde gereken tedbirlere başvurmak, 

6. Birlik Kongresine delege göndermek, 
7. Türkiye Noterler Birliğimin vereceği görevleri yaplmak, 
8. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yerine getirmek. 

Noter Odalarının örgütü 

MADDE 182. — Noter Odaları 
1. Başkan, 
2. Yönetim Kurulu, 
3. Genel Kuruldan meydana gelir. 

Noter Odası Başkanının görevleri 

MADDE 183. — Noter Odası Başkanının görevleri şunlardır : 
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanının vereceği yetkiye dayanılarak her türlü merciler önün

de birliği temsil etmek, 
2. Protokolde Odayı temsil etmek, 
3. Noter Odası Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve verilecek kararları uygulamak. 

Noter Odası Yönetim Kurulu 

MADDE 184. — Noter Odası Yönetim Kurulu, Noter Odası Başkanı ve iki üyeden kurulur. 
Başkan ve üyeler genel kurul tarafımdan verilen oyların çoğunluğu ile ve iki sene için seçilir, 
3 den fazla noter bulunan Odalarda bir, 10 dan fazla noter bulunan Odalarda da iki yedek üye 

seçilir. 

Noter Odası Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 185. — Noter Odası Yönetimi Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Odanın gider bütçesi teklifimi düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak, 
2. Noter odası genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını 

yerine getirmek, 
3. Yetkili organı gösterilmeksizin odaya verilen görevleri, yerine getirmek, 
4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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Noter odalarının örgütü 

MADDE 182. — Noter odaları : 
1. Noter odası başkanı, 
2. Noter odası yönetim kurulu, 
3. Noter odası genel kurulundan meydana gelir. 

Noter odası başkanının görevleri 

MADDE 183. — Tasarının 183 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noter odası yönetim kurulu 

MADDE 184. — Noter odası yönetim kurulu, noter odası başkanı ile iki üyeden kurulur. 
Başkan ve üyeler genel kurul tarafından verilen oyların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçilir. 

Üçten fazla noter bulunan odalarda bir, ondan fazla noter bulunan odalarda da iki yedek üye 
seçilir. 

Başkanlığa ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için noterliğe engel bir suç
tan dolayı hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmiş bulunmamak veya beş yıl içinde 
noterlik meslekinde işten çıkarma cezası almış olmamak gereklidir. Başkan ve üyelerden birinin 
seçim devresi içinde kesinleşmiş bir işten çıkarma cezası ile tecziyesi halinde bu görevi kendili
ğinden sona erer. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanlığın her hangi bir sebeple boşalması halinde, 
başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi oda yönetim kurulunun mes
lekte en kıdemli üyesine aittir. 171 nci maddenin 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri oda yönetim 
kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Noter odası yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 185. — Noter odası yönetim kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Odanın gider bütçesi teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak, 
2. Noter odası genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını 

yerine getirmek, 
3. Yetkili mercii gösterilmeksizin odaya verilen görevleri yerine getirmek, 
4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 
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Noter odası genel kurulu 

MADDE 186. — Noter odası genel kurulu, odaya kayıtlı noterlerden ibarettir. 
G-enel kurul, her sene Mayıs ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile 

gündemi, en az bir ay önce üyelere noter odası başkanı tarafından bildirilir. 
G'enel kurul, Adalet Bakanlığının veya odaya kayıtlı- noterlerden beşte birinin yazılı istemi 

üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Şu kadar ki, toplantı isteminde bulunan noterlerin sayısı 
ikden aşağı olamaz. 

Yönetim, kurulu da gerekli gördüğü hallerde genel, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
176 ncı maddenin son fıkrası hükmü oda genel kurulu hakkında da uygulanır. 

Noter odası genel kurul toplantısı 

MADD(E 187, — Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lâzımdır. 
Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcu+, üyeler ile toplantı yapılır. 

Toplantıya katılmamış olan bir noter, gündeme gere oyunu kapalı zarf içinde taahhütlü olarak 
posta ile gönderebilir. Kararların alınmasında bu oylar da navara alınır. 

Gündem dışında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seci1 msBİ ve 188 nci maddenin ' üçüncü 
fıkrası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi, için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun 
hazır bulunması lâzımdır. 

Genel kurul başkanlık divanı, bir başkan ve iki kâtipten teşekkül eder. Şa kadar ki, üye 
sayısı (10) dan az olan odaların genel kurulunda, başkanlık divanı bir başkan ve bir kâtipten kuru
lur. 

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

Noter odası genel kurulunun görevleri 

MADDE 188. — Noter odası genel kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Noter odası yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek ve kabul etmek ve çalışmasını 

onaylamadığı, takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak, 
3. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine 

görüşüp karara bağlamak, 
4. Yönetim, kurulunu seçmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri 

MADDE 189. — Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri şunlardır : 
1. Her üyenin, vereceği giriş parası, 
2. Aylık gayrisâfi gelirin % 2 sin den aşağı olmamak üzere ödenecek aidat, 
3. Bağış, 
4. Boşalan noterliklerden elda edilen gelir, 
5. Noterlerin geçici, olarak işlerinden ayrılmaları halinde 34 ncü madde uyarınca elde edilecek 

gelir, R^İ 
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 samlar, 
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Noter odası genel kurulu 

MADDE 186. — Tasarının 186 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Noter odası genel kurul toplantısı 

MADDE 187. — Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lâzımdır. 
Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır. 

Toplantıya katılmamış olan bir noter, gündeme göre oyunu kapalı zarf içinde taahhütlü ola
rak posta ile gönderebilir. Kararlann alınmasında bu oylar da nazara alınır. Ancak, oylama ta
mamlanmadan genel kurul başkanlık divanına intikal etmemiş olan mektuplar oylamada hesaba 
katıllmaz. . 

Gündem dışında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve 188 nci maddenin üçüncü fık
rası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun hazır 
bulunması lâzımdır. 

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

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

Noter odası genel kurulunun görevleri 

MADDE 188. — Noter odası genel kurulunun görevleri şunlardır : 
1. Noter odası yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını 

onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak, 
2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak, 
3. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine gö

rüşüp karara bağlamak, 
4. Oda yönetim kurulunu seçmek, 
5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak, 

Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri 

MADDE 189. — Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri şunlardır : 
1. Her üyenin vereceği giriş parası, 
2. Aylık gayrisâfi gelirin % 1 inden aşağı olmamak üzere ödenecek aidat, 
3. Bağış, 
4. Boşalan noterliklerden elde edilen gelir, 
5. Noterlerin geçici olarak işten çıkarma cezası almaları halinde 34 ncü madde uyarınca elde 

edilecek gelir, 
6. 117 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gönderilecek paralar, 
7. Noter emanet paralarının faizleri ile bu paralarla ilgili sair gelirler, 
8. 120 nci madde uyarınca ödenecek zamlar, 
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9. 126, 146 ve 148 nci maddelerin (0) bendleri uyarınca tahsil edilecek paralar, 
10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz mallarının getireceği gelir, 
11. Türkiye Noterler Birliğinin bu kanun hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağlanacak diğer 

gelirler. 

Tebliğ usulü 

MADDE 190. — Türkiye Noterler Birliği ve odaların tebligatı, Tebligat Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılır. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Yabancı memleketlerde noterlik işleri 

Yetkili merci 

MADDE 191. — Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. 

Daire 

MADDE 192. — Yabancı memleketlerde noterlik görevi görenler, bu kanunda yazılı noterlerin 
görevlerini, noterlik işlemlerine ilişkin hükümler uyarınca konsolosluk binası içinde görürler. 

TJygulanmıyacak hükümler 

MADDE 193. — Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 68 ilâ 70, 72, ilâ 76, 78 ilâ 98, 100 ilâ 
108 113 ilâ 116 ncı maddeleri ile ondördüncü kısımdaki maddeler dışında kalan hükümleri kon
soloslar hakkında uygulanmaz. 

Noter ücretinin alınmaması 

MADDE 194. — Yabancı memleketlerde noterlik .göaievi yapanlar, noter ücreti alamazlar. 

İmza ve mühür onaylanması 

MADDE 195. — Yabancı memleketlerde usulü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki 
o memleketin yetikülâ merciinin imza ve mühürü, konsolos tarafından onanır. Özel kanun hükümleri 
saklıdır. 

ONBEŞÎNCİ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Göreve son verme 

MADDE 196. — Noterin, 7 nci maddenin 3 ncü bendi ayrık olmak üzere, bu maddede yazılı 
yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya âjki yıl içinde üçten az olmamak üzere yapılan 
bütün teftişlerde yahut dört yıl içinde yapılan teftişlerden 'dördünde, meslekte yeteri olmadı
ğının tesbıit edilmesi halinde, Adalet Bakanlığınca görevine son verilir. 
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9. 126, 146 ve 148 nci maddelerin (C) bendleri uyarınca tahsil edilecek paralar, 
10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz mallarının getireceği gelir, 
11. Türkiye Noterler Birliğinin bu kanun hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağlanacak 

diğer gelirler. 

Tebliğ usulü 

MADDE 190. — Tasarının 190 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Yabancı memleketlerde noterlik işleri 

Yetkili merci 

MADDE 191. — Tasarının 191 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daire 

MADDE 192. — Yabancı memleketlerde noterlik görevi bu kanunun noterlik işlemlerine ilişkin 
hükümleri uyarınca konsolosluk binası içinde görülür. 

Uygulanmıyacak hükümler 

MADDE 193. — Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 68 ilâ 70, 72 ilâ 76, 78 ilâ 108, 113 ilâ 116 
ncı maddeleri ile ondördüncü kısımdaki maddeler dışında kalan hükümleri, konsoloslar hakkında 
uygulanmaz. 

Noter ücretinin, alınmaması 

MADDE 194. — Tasarının 194 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İmza ve mühür onaylanması 

MADDE 195. — Tasarının 195 nci maddesi K omisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ONBEŞtNCl KISIM 

Çeşitli hükümler 

Göreve ,son verme 

MADDE 196. — Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi ayrık olmak üzere, bu maddede yazılı ye
tenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya iki yıl içinde üçten az olmamak üzere yapılan 
bütün teftişlerde yahut dört yıl içinde yapılan teftişlerden dördünde, meslekte yeterli olmadığının 
tesbit edilmesi halinde, Adalet Bakanlığınca görevine son verilir. Ancak dört yıl içinde yapılan di
ğer teftişlerde meslekte yeterli olduğu kanaati de belirtilmiş bulunursa, noterin görevine son veri
lebilmesi için, Bakanlıkça yaptırılacak yeni bir teftişte adalet müfettişinin, noterin meslekte ye
terli olmadığı kesin kanısına varması gereklidir. 
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Noterlere ait hükümlerin uygulanması 

MADDE 197. — Noterlere 'ait hükümler, aşağıdaki hususlar ve kanundaki diğer ayrıcalıklar 
saklı kalmak üzere^ bu kanun uyarınca görevlendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter 
yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Noterlerle vekâlet eden adalet memurları ile geçici yetkili noter yardımcıları hakkında no
terlik görevlerinden dolayı verilen meslekten çılkarma cezası, bunların esas görevlerinden de çıka
rılmalarını gerektirir. 

Notere vekâlet eden noter stajiyeri hakkında (143) ncı ve noter kâtibi hakkında (148) nci 
maddede yazılı disiplin cezaları uygulanı . 

Noter vekillileri, normal noteriiik işlemlerinin görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati ı!m-
madıkoa noterliğin durumuna ve noterin mamelekine tesir edecek şekilde bir tasarrufta buluna
mazlar. 

Bu kanunun noterlerin latanması, Türkiye Noterler Birliği, toplulukla sigorta, hastalık ve izne 
ilişkin hülkümleırıi adalet memurlarından tâyin e diten noter vekilleri ile geçici yetkil noıter yar
dımcıları haklarında, uygulanmaz. 

Yönetmelik 

MADDE 198. — Noterlik Kanununun uygulanması hususlarını gösteren yönetmelik ile aşağıda
ki hususlar düzenlenir. 

1. Noterlik dairesinin yerinin tesbiti ve değiştirilmesi, 
2. Noterlik dairesinin iç düzeni, 
3. Çalışma şekli, 
4. Tutulacak defterler, cilt bendler, 
5. Evrak belge ve defterlerin korunması, 
6. Noterlikte kullanılacak mühürün şekli ve kullanıma tarzı, 
7. Noterlik stajının şekli, 
8. Stajiyerlerin gör evleri, 
9. Stajiyer defteri ve defterde kaydın silinmesi, 
10. Staj iyene, başkâtibe ve kâtiplere imza yetkisinin ne şejkilde verileceği, 
11. Noterlik teminatının yatırılacağı bankalar, 
12. Kâtip ve hizmetlilerin görevleri, 
13. Noterler ortak cari hesabı ile bu hesaptaki gider ve gelirin dağıtımı, 
14. Noterlerin teftişlerinin Cumhuriyet Savcılığınca ne suretle yapılacağı, raporda nelerin bu

lunacağı ve raporun Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereken süre, 
15. Noter ve kâtiplerine borç para verilmesi, 
16. Kanunda düzenlenmesi Yönetmeliğe bırakılan diğer hususlar. 

İmza ve mühür onaylaması 

MADDE 199. — Türkiye'de usulüne uygun olarak yapılan ve yabancı bir memlekette kullanı
lacak olan işlemiş altındaki noterin imza ve mü hürünü, noterliğin bulunduğu yer valiliği onay
lar. 
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Noterlere ait hükümlerin uygulanması 

MADDE 197. — Noterlere ait hükümler, aşağıdaki hususlar ve kanundaki diğer ayrıcalıklar 
saklı kalmak üzere, bu kanun uyarınca görevlendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yar
dımcıları hakkında da uygulanır. 

Noterlere vekâlet eden adalet memurları ile geçici yetkili noter yardımcıları hakkında noterlik 
görevlerinden dolayı verilen meslekten çıkarma cezası, bunlann esas görevlerinden de çıkarılmaları
nı gerektirir. 

Notere vekâlet eden noter stajiyeri hakkında 146 ncı ve noter kâtibi hakkında 148 nci madde 
de yazılı disiplin cezaları uygulanır. 

Noter vekilleri, normal noterlik işlemlerinin görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati alın
madıkça noterliğin durumuna ve noterin mamelekine tesir edecek şekilde bir tasarrufta buluna
mazlar. 

Bu kanunun noterlerin atanması, Türkiye Noterler Birliği, topluluk sigortası, hastalık ve izne 
ilişkin hükümleri adalet memurlarından tâyin edilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yardım
cıları hakkında uygulanmaz. 

Yönetmelik 

MADDE 198. — Noterlik Kanununun uygulanması hususlarını gösteren yönetmelik ile aşağı
daki hususlar düzenlenir. 

1. Noterlik dairesinin yerinin tesbiti ve değiştirilmesi, 
2. Noterlik dairesinin iç düzeni, 
3. Noterlik dairesinin çalışma şekli, 
4. Tutulacak defterler, 
5. Evrak belge ve defterlerin korunması, 
6. Noterlikte kullanılacak mühürün şekli ve kullanma tarzı, 
7. Noterlik stajının şekli, 
8. Stajiyerlerin görevleri, 
9. S'tajiyer defteri ve defterlerden kaydın silinmesi, 
10. Stajıiyere, başkâtibe ve kâtiplere imza yetkisinin ne şekilde verileceği, 
11. Noterlik teminatının yatırılacağı bankalar, 
12. Kâtip ve hizmetlilerin görevleri, 
13. Noterler ortak cari hesabı öe bu hesaptaki gider ve gelirlerin dağıtımı, 
14. Noterlerin teftişlerinin ne" suretle yapılacağı, raporda ve hail kâğıdında nelerin bulunacağı, 

Cumhuriyet savcıları tarafından düzenlenen raporların Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereken 
süre, 

15. Noter ve kâtiplerine borç para verilmesi, 
16. Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bıralnlan veya kanun hükümlerinin uygulanmasını 

sağlamak için yönetmelikte düzenlenmesi gereken diğer hususlar. 

İmza ve mühür onaylanması 

MADDE 199. — Tasarının 199 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İşlemlerin formülleri 

MADDE 200. — Noterlik işlemlerinin formülleri noter odalarının ve Maliye Bakanlığının mü
talâası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Adalet Bakan
lığınca onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birliğince bütün noterliklere dağıtılır. 

Birinci fıkraya göre hazırlanan formüller tasdik tarihinden itibaren dört yıl süre ile geçerli 
olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile yürürlükte kalması veya değiştirilmesi, Birlik Kongresi
nin süre bitiminden önceki son toplantısında kararlaştırılır. 
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İşlemlerin formülleri 

MADDE 200. — Tasarının 200 neti maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Topluluk sigortasına girmek zorunluğu 

MADDE 201. — 202 nci maddenin kapsamı dışında kalan noterlerin topluluk sigortasına gir
meleri zorunludur. Ancak, bu zorunluk (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası) baikımından olup 
(dş kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (analık) sigortalarına girmek noterin isteğine 
bağlıdır. 

Topluluk sigortasına tabi olan noterler hakkında, bu kanundaki özel hükümlere aykırı olma
mak kaydiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5 Ocak 1961 gün ve 228 sayılı Kanun ve 
bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır. 

Topluluk sigortasına giremiyen noterler 

MADDE 202. — Bu kanunun geçici 15 nci maddesi ve 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden faydalananlar ile T. O. Emekli Sandığın
dan emeklilik veya malûllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa gö
re yaşlılık veya malûllük sigortasından yahut aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara 
uygun olarak faaliyette bulunan sandıklardan faydalanmış bulunan noterler topluluk sigortasına 
giremezler. 

Tip sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi 

MADDE 203. — Noter odalariyle Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere 
esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu arasında yapılan görüşmelerle tesbit edilir. Tip sözleşmenin değiştirilmesi de aynı usule 
tabidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan odalar da, kuruluşlarını takibeden bir 
ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu
na başvururlar. Yeni kurulan odaya kayıtlı noterler, evvelce bağlı bulundukları odada iken top-
lu'uk sigortası ile kazandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni girdikleri odanın topluluk si
gortasına girerler. 

Prim borcunu ödememenin sonucu 

MADDE 204. — Topluluk îsigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda 
ödeimiyen notere, Ibirikmiş prim borcunu sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar işten 
el çektirilir. 

Noter odası başkanı, prim borcunu süresi içinde ödemiyen noterin adını derhal Adalet Bakan
lığına bildirir. 

Topluluk sigortası primini ödememenin sonucu, prim borçlusu noterin şahsına münhasır olup, 
bu sonucun aynı topluluk sigortasına katılmış olan diğer noterlere veya noter lodasına sirayeti 
hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz. 
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Harçlar Kanununun değişen maddesi 

MADDE 201. — 2 Temmuz 1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Kon-: ol o si arca yapılacak noter işlemleri 
t 

Madde 72. — Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harçları
na ait hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 

MADDE 202. — Bu kanunun geçici maddelerindeki intikal hükümleri saklı kalmak üzere 3456 
sayılı Noterlik Kanunu ile onu değiştiren kanunlar ve 2 Temmuz 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Ka
nununun 48 ve 51. nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDELER 

Yeni noterliklerin ihdası 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun üçüncü maddesi hükmü, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde uygulanır. 

Sınıflandırma 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, Adalet Bakanlı
ğı, 4 ncü madde uyarınca noterlikleri sınıflandırarak keyfiyeti ilân eder. 

Bu sınıflandırma bir yıl süre ile geçerlidir. 

Noter Yardımcısının durumu 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 9 ncu maddesi gereğince atan
mış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan noter yardımcıları, bu kanu-
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Emekliliğe tabi görevden önceki noterliğin kıdeme sayılması 

MADDE 205. — Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden 
bir noter emekliliğe tabi bii* görev veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas 
alman noterlik süresinin üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet aylı
ğı ile emeklilik keseneğine esas ayüığı yükseltilir. 

Meslek değiştirme 

MADDE 206. — Bu kanun veya Avukatlık Kanununa göre topluluk {sigortasına taibi bulunan 
kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası aylığı bağlanmadan, Noterlik veya Avukatlık meslek
lerinin birinden ayrıllıp diğerine geçmeleri halinde, yeni girdikleri meslekteki sigortalılıkları, ay
rıldıkları meslekte geçen sigortalılıklarının devamı sayılır. Şu kadar ki, ilgili, yeni fmestteke girdi
ği tarihten itibaren, o mesleke ait topluluk sigortası sözleşmesi ıhükümlerine tabi olur. 

Yukarıki fıkra hükmü, tju kanunun geçici 14 n-öü maddesi veya Avukatlık Kanununun geçici 
İ nci maddesinden faydalanabilecek durumda olup bu maddelerdeki en ıaz sigortalılık süresini 
ve ıprim ödeme yükürdlülüğünü tamamlıyamadan meslek değiştirenler hakkında da uygulanır. 

Harçlar Kanununun değişen maddesi 

MADDE 207. — Tasarının 201 nci maddesi 207 nci madde olarak (Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 
MADDE 208. — Tasarının 202 nci maddesi 200 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen ka-

bu1 edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDELER 

' GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 3 ncü maddesi hükmü, Türkiye Noterler Birliği Yöne
tim Kurulu faaliyete başladıktan sonra uygulanır. 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, Adalet Bakan
lığı, Türkiye Noterler Birliğinin (mütalâasının akümasına dair hükmü uygulamaksızın, 4 ncü 
madde uyarınca noterlikleri sınıflandırarak keyfiyeti ilân eder. 

Bu sınıflandırma, Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasını takibeden bir yıl içinde yapılacak 
ikinci sınıflandırmaya kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 9 ncu maddesi gereğince atan
mış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan noter yardımcıları, bu kanu-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



— no — 
(Hükümetin Teklifi) 

nun yürürlük tarihinden itibaren (Noter) sıfatını kaşanırlar ve bu kanunun noterler hakkındaki 
bütün hak ve yükümlülüklerine tabidirler. 

Noter memurlarının durumu 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sözleşmeli olarak bir noterlikte 

çalışmakta olan noter memurları, bu kanunun 44 ncü maddesindeki niteliklere sahibolmasalar da
hi, noterlik personeli olarak görevlerine devam ederler. 

Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürürlük tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun 
görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik persosıelliği görevine almabilmeleri 44 ncü maddedeki 
nitelikleri kazanmış olmalarına bağlıdır. 

Birinci fıkrada gösterilenlerin noterle yaptıkları hizmet sözleşmeleri, 166 ncı maddenin 9 ncu 
bendi gereğince - hazırlanacak tek tip sözleşme örneğinin ilgili noter odasına gelişi tarihinden iti
baren altı ay içinde, bu kanunun hükümlerine uygun şekilde yeniden düzenlenir. Bu fıkra hükmü
nü yerine getirmiyen noterler hakkında 45 nci maddenin 6 ncı fıkrası uygulanır. 

Noterlik ücret tarifesinin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 5. — 112 nci maddede gösterilen tarife, bu kanunun yürürlük tarihini izli-
yen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanıncaya kadar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca ha
zırlanan son tarife ve 2 . 7 . 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanır. 

Yönetmeliğin hazırlanması 

GEÇÎCİ MADDE 6. — 201 nci maddede gösterilen yönetmelik bu kanunun yürürlük tarihini 
izliyen üç ay içinde yürürlüğe konur. 

Yönetmelik yürürlüğe girinciye kadar, yönet meliğin kapsamına giren konularda, mülga 3456 
sayılı Noterlik Kanunu hükümleri uygulanır. 

Türkiye Noterler Birliğinin Kuruluşu 

GEÇÎCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Adalet 
Bakanlığınca yapılacak bir tebliğ üzerine, Türkiye Noterler Birliği kurulur. 

Adalet Bakanlığı tebliğinde, noter odalarının kurulacağı ve birlik kongresinin ilk toplantısına 
gönderilecek delegelerin seçileceği tarih ve kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzumlu diğer hu
suslar gösterilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin organlarına ait görevler 

GEÇÎCİ MADDE 8. — Bu kanunla Türkiye Noterler Birliğine verilmiş olan görevlerden 
mülga 3456 sayılı Noterlik Kanunu gereğince Adalet Bakanlığı ve sair merci ve kurullar tarafın
dan görülenler, yetkili birlik organları göreve başlayıncaya kadar mülga kanundaki hükümlere 
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nun yürürlük tarihinden itibaren (Noter) sıfatını kazanırlar ve bu kanunun noterler hakkındaki 
bütün ihak ve yükümlülüklerine tabidirler. 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli olarak bir noterlikte 
çalışmakta olan noter memurları, bu kanunun 44 ııcü maddesindeki niteliklere saihiibolmasalar 
dahi, noterlik personeli olarak görevlerine devam ederler. 

Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürürlü1* tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun 
görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik personelliği görevine alınabilmeleri 44 ncü maddedeki 
nitelikleri kazanmış olmalarına bağlıdır. 

'Birinci fıkrada gösterilenlerin noterle yaptıkları hizmet sözleşmeleri, 166 ncı maddenin 11 nci 
bendi gereğince hazırlanacak tek tip sözleşme önergenin ilgili noter odasına gelişi tarihinden 
itibaren altı ay içinde, bu kanun hükümlerine, uy mn şekilde yeniden düzenlenir. Bu fıkra hükmü
nü yerine getirmiyen noterler hakkında 45 nci maddenin 6 ncı fıkrası uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 112 nci maddede gösterilen tarife, Türkiye Noterler Biriliği Yönetim 
Kurulumun faaliyete başladığı tarihi izliyen altı ay içinde yürürlüğe konur. 

Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanıncaya kadar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanan son tarife ve 2 . 7 . 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Kanununun 51 nci maddesinin bi
rinci fıkrası 'hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 198 nci maddede gösteren Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği tara-
fmdan hazırlanıp, Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe konur. 

Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Mülga 3456 sayıh Noterlik Kanununun hükümlerine ve 
Bakanlık genelgelerinde tesbit edilecek esaslara göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüce girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Adalet 
Bakanlığınca yapılacak tebliğ üzerine, Türkiye Ifoterler Birliği kurulur. 

Adalet Bakanlığı tebliğinde, noter odalarının kurulacağı ve Birlik Kongresinin ilk toplantı
sına gönderilecek delegelerin seçileceği tarih ve kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzumlu di
ğer hususlar gösterilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin tebliğ, ilân, kırtasiye ve baskı giderleri ile 
ilk (kongrenin toplanacağı salon kirası gibi giderlerin tamamı Noter Yardım Sandığı ihtiyat akça
sından ve Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine göre ödenir. Bu giderler Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunla Türkiye Noterler Birliğine verilmiş olan görevlerden mül
ga 3456 sayıh Noterlik Kanunu gereğince Adalet Bakanhğı ve sair merci ve kurullar tarafından 
görülenler, yetkili birlik organları göreve başlayıncaya kadar mülga kanundaki hükümlere göre 
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göre yetkili merci ve kurullarca görülmeye devam olunur. Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliği
nin ilgili organı göreve başladığı arıda, henüz tamamlanmamış bulunan işlemler de mülga kamun 
hükümlerine göre tamamlanır. 

Onuncu kısım hükümlerinin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 9 — Bu kanunun onuncu kısmı hükümleri Türkiye Hoterler Birliği Yönetim 
Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren uygulanır. 

109 ncu maddenin, ikinci fıkrasında gösterilen tesb.it ve ilân ile 110 ncu maddedeki avansın tes-
bit ve yatırılması işi, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihi izliyen 
aybaşından itibaren bir ay içinde tamamlanır vo bu görevlendirme o takvim yılıma sonuna kadar 
devam eder. 

Noter yardım sandığı h "iklimi er inin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 10. — Mülga 3456 sayılı ': .Vr.rlik Kanununun noter yardım sandığı ile 
ilgili sekizinci babında yer alan 83 ilâ 88 nci rıarldcleriyle, aynı kanunun 88 nci maddesi uyarın
ca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü h ' ::!i*nleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuru
lunun göreve başladığı tarihe kadar yürürlükto kalır. 

Şu kadar ki, bu kanunun 33, 34, 117, 126, 146, 148 nci maddeleri ile 189 ncu maddenin 7 ve 8 
numaralı bendleri gereğince Türkiye Noterler rirüğine gönderilecek paralar, yukarıki fıkradaki 
süre içinde Noter Yardım Sandığı ihtiyat akçesine gelir kaydolunur. 

Noter Yardım Sandığı mevcudunun devri 
GEÇİCİ MADDE 11. — Adalet Bakanlığı, geçici 10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki in

tikal süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde, Noter Yardım Sandığının pasif 
ve aktifini ve özellikle mevcuda göre noter ve noter yardımcılarının sandık hisseleriyle 
aidat paralan, noter memurları hesabı, ihtiyat akçesi ve malûllük fonunu gösteren bir ke-
sinhesafbı sandık muhasebecisine hazırlatarak, Bakanlık Teftiş Kurulunun denetiminden 
sonra onaylar ve sandığın bu kesinhesaba göre tesbit edilecek pasif ve aktifi, Bakanlıkça 
onaylı bir listeye bağlı sandık evrak ve defterleri ve demirbaş eşyası ile birlikte Türkiye 
Noterler Birliğine devredilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen bir aylık süre içinde, sandık bütçesinden her hangi bir 
ödeme yapılamaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı doğanların, istihkakı, devri takiben 
Türkiye Noterler Birliği tarafından ödenir. 

Noter ve noter yardımcılarının, Noter Yardım Sandığındaki hisse ve aidatı 

GEÇİCİ MADDE 12. — Noter ve noter yardımcılarının geçici 11 nci maddede gösterilen 
kesinhesaba göre, Türkiye Noterler Birliğine devredilen hissse ve aidat paralarının, kazanılmış 
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yetkili merci ve kurullarca görülmeye devam olunur. Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliğinin 
ilgili organı göreve başladığı anda henüz tamamlanmamış bulunan işlemler de mülga kanun hü
kümlerine göre tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun onuncu kısım hükümleri Türkiye Noterler Birliği Yöne
tim Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren uygulanır. 

109 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen tesbit ve ilân ile 110 ncu maddedeki avansın 
tesbit ve yatırılması işi, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihi izü-
yen aybaşından itibaren bir ay içinde tamamlanır ve bu görevlendirme o takvim yılının sonu
na kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun Noter Yardım Sandığı ile 
ilgili sekizinci babında yer alan 83 ilâ 88 nci maadeleriyle, aynı kanunun 88 nci maddesi uyarın
ca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuru
lurun göreve başladığı tarihe kadar yürürlükte kalır. Şu kadar ki, bu kanunun 33, 34, 117 nci 
maddeleri gereğince Türkiye Noterler Birliğine gönderilecek paralar, Türkiye Noterler Birliği 
Yönetim Kurulunun göreve (başladığı tarihe kadsr Noter Yardım Sandığı ihtiyat akçesine gelir 
kaydolunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Noter Yardım ıSandığına yazıüı 
olarak başvurmaları ve havale giderleri kendilerine âidolmak şartiyle, noter ve noter yardımcı
larına, geçici 12 nci madde uyarınca tahakkuk edecek alacaklarına mahsuben Noter Yardım San
dığının kesinleşmiş son bilançosuna göre, Sandıktan alacaklı oldukları (miktarın % 50 si oranında 
bir ödeme yapılır, ödemenin usulü 3456 sayılı Nokrlik Kanununun 83 ilâ 88 nci maddeleri ile No
ter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine tabidir. Ancak, Noter Yardım Sandığı Yönetim Kurulu, 
Sandık Tüzüğündeki usule göre Adalet Bakanı tarafından atanacak Ankara'nın en kıdemli İM 
noterinin de ilâvesi ile beş kişiden kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Adalet Bakanlığı, geçici 10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki intikal 
süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde, Noter Yardım Sandığının pasif ve aktifini ve 
özellikle mevcuda göre noter ve noter yardımcılarıma sandık hisseleriyle aidat paraları, noter me
murları hesabı, ihtiyat akçesi ve malûllük fonunu gösteren bir kesin hesabı sandık muhasebecisi
ne hazırlatarak, Bakanlık Teftiş Kurulunun denetiminden sonra onaylar ve sandığın bu kesin-
hesaba göre tesbit edilecek pasif ve aktifi, Bakanlıkça onaylı bir listeye bağlı sandık evrak ve def
terleri ve demirbaş eşyası ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine devredilir. 

YukarıM fıkrada gösterilen bir aylık süre içinde, Sandık (bütçesinden her hangi bir ödeme ya
pılamaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı doğanların istihkakı, devri takiben Türkiye Noterler 
Birliği tarafından ödenir. 

'GEÇİCİ MADDE 12. — Noter ve noter yardımcılarının geciçi 11 nci maddede gösterilen 
Kesinihesaba göre, Türkiye Noterler Birliğine devredilen hisse ve aidat paralarının, kendilerine ne 
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hakları ihlâl edilmemek şartiyle, kendilerine ne şekilde ve ne oranda ödeneceği Türkiye 
Noterler Birliği Kongresinin geçici 7 nci madde uyarınca yapılacak ilk toplantısında karar
laştırılır. 

Noter memurlarının tazminatı 

GEÇİCİ MADDDE 13. — Bu kanunun yürür lük tarihinde noterlikte görevli bulunan no
ter memurlarının geçici 11 nci maddede gösterilen devir tarihine kadarki, hizmeti üzerin
den, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanunun 70 ve 85 nci maddeleri ile mülga Noter Yardım Sandığı 
Tüzüğünün 18 ve 19 ncu maddeleri uyarınca hesaplanacak tazminatı, sözü geçen 70 nci mad
dedeki beş yıllık en az hizmet süresi şartı aranmaksızın, sözü geçen mülga Kanun madde
lerine göre hak sahibi olanlara Türkiye Noterler Birliğince Sandık mevcudunun devralmma-
sından sonra ödenir. 

Bu kimselerin hizmet yıllıklarının hesatada, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununa göre, 
Noter Yardım Sandığından tazminat aldıkları eski hizmetleri nazara alınmaz. 

Noterlerin Sosyal Sigortası halikında Kanun 

GEÇİCİ MADDE 14. — Noterlerin sosyal sigortalarından faydalanmalarını sağlıyacak olan 
hükümler, bu konu için hazırlanacak özel bir kanunla veya diğer serbest meslek sahiplerini 
de kapsamına alacak bir kanunla düzenlenir. 

Yukarıki fıkrada sözü geçen kanunların, hazırlanmasında Türkiye Noterler Birliğinin mü
talâası da göz önünde tutulur. 

Birinci fıkrada gösterilen kanunlar yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki geçici 15 ve 16 nci 
maddeler ugülanır. 

Topluluk Sigortası Sözleşmesi 

GEÇİCİ MADDE 15. — Noterler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesin
de gösterilen topluluk sigortasına girmek zorunluğundadırlar. Topluluk sigortası, (iş kaza
ları ve meslek hastalıkları), (hastalık), (analık) ve malûllük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarının 
hepsini kapsamına alır. 

iSosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesi gereğince noter odaları ile Sosyal Sigorta
lar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil edecek olan bir tip sözleşme, bu ka
nunun geçici 7 nci maddesi uyarınca, TürMye Noterler Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı 
takîbeden üç ay içinde, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Noterler 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından 15 gün içinde bütün noter odalarına gönderilir. Noterlerin bağ
lı bulunduğu odalar, tip sözleşmeye göre, topluluk sigortası yapmak üzere tip sözleşmesinin odaya 
gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, 
odanın başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesi yerine uygulanacak hükümler 

GEÇİCİ MADDE 16. — Topluluk sigortasına giren noterler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun geçici 8 nci maddesinin (A) ve (B) bendleri yerine aşağıdaki hükümler uygula
nır. 

A — Topluluk sigortasına tâbi oldukları tarihte otuz yaşını, geçmiş bulunan kadın ve otuzbeş 
yaşını geçmiş bulunan erkek noterlerden, kadın iseler ellibeş, erkek iseler altmış yaşını doldurmak
la beraber, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesinde yazılı şartları yerine getirmediklerin
den, yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmıyan ve; 
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şekilde ödeneceği Türkiye Noterler Birliği Kongresinin, geçici 11 nci maddeye göre sandık mev
cudunun Birliğe devrini izliyen bir ay içinde yapacağı olağanüstü toplantıda kararlaştırılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlük tarihinde noterlikte görevli bulunan noter me
murlarının geçici 11 nci maddede gösterilen devir tarihine kadar ki hizmeti üzerinden, mülga 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 70 ve 85 nci maddeleri ile mülga Noter Yardım Sandığı Tüzü
ğünün 18 ve 19 ncu maddeleri uyarınca hesaplanacak tazminatı, sözü geçen 70 nci maddedeki 
beş yıllık en az hizmet süresi şartı aranmaksızın, mülga kanun maddelerine göre hak sahibi olan
lara Türkiye Noterler Birliğince ssandık mevcudunun devralınmasından sonra ödenir. 

Bu kimselerin hizmet yıllarının hesabında, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununa göre, Noter 
Yardım Sandığından tazminat aldıkları eski hizmetleri nazar alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 nci maddesi gereğince noter odaları ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında ya
pılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca 
Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibeden üç ay içinde Çalışına Bakanlığı, 
Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edi
lir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Noterler Ekliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta 
içinde bütün noter odalarına gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan noterlerin 
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a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az yetmiş ay noter veya noter 
yardımcısı olduklarını belgelendiren, •** 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az 7 ay sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan noterlere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 

Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
(a) bendinde sözü geçen noterlik süresi, noter en geç bir yıl içinde Adalet Bakanlığından alına

rak, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tesbit edilir. 
B — Topluluk sigortasına tâbi oldukları tarihte otuz yaşını geçmiş bulunan kadın ve otuzbeş 

yaşını geçmiş erkek noterlerden elli yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı şartları yerine getirmediklerinden aylık bağ
lanmasına hak kazanamıyanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yıh doldurmuş 
olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı başla
nır. 
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bağlı bulundukları noter odaları, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere 
tıp sözleşmenin noter odasına gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumu
na başvururlar. Sözleşmeler, noter odasının başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yü
rürlüğe konur. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden, 55 ya
şını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı şart
ları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve; 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az 2 000 gün noter veya baro 
levhasında kayıtlı avukat olduklarını belgelendiren, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterlere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 

Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
(a) Bendinde sözü geçen noterlik süresi Adalet Bakanlığından, avukatlık süresi ise ilgili ba

rolardan, noterin sigortalılığının başladığı tarihten itibaren en az iki yıl içinde alhnarak Sosyal 
Sigortalar Kurumunca verilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı noterlerin ilgili baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek haklan saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde 
gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden 
uğrayacağı zararları yüzde eli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuruma ödemek
le yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması yapılır. 
B) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden 50 yaşı

nı doldurup, erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı mad
desinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara (A) 
fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki 
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olanlardan; 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olan noterler, kendilerine emeklilik veya malûllük 
aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen noterlik 
ve fiilî avukatlık sürelerinin tamamını veya bu sürelerin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin 
süresi ile birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler. 

Noterlik ve fiilî Avukatlık sürelerinin tamamını borçlananlardan aşağıdaki B) bendi hüküm
lerine göre T. 0. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek istemiyenlere ve noterlik ve fiilî 
avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 
yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göreemekli 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, toplam süre 
30 yılı geçmemek üzere, T. O. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, bağlı bulunduğu noter odasının topluluk sigor
tasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde noter odası aracılığı ile T.C. Emekli Sandığına yazı
lı olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgilinin T.C. Emekli Sandığına evvelce 
kesenek ödediği memuriyet veya hizmetteki son kıdeminden itibaren o memuriyet veya hizmetin 
en az yükselme süresi nazara alınarak 2 veya 3 yıida bir terfi etmiş sayılmak suretiyle, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki noterlik ve fiili avukatlık süreleri için ödemesi gereken ke-
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seneklerin (kurum hissesi dâhil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum hissesi aidöldukları 
geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan T. O. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. 

Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı 
30 yılı geçemez. Noterlik süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değildir. 

(Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T, C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak tebli
gat üzerine en geç bir ay içinde toptan veya 10 yıl içinde 10 eşit taksitle ödenir. T. C. Emekli 
Sandığına tabi eski memuriyet Ve hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar, bunun ta
mamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanılan miktarın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi sü
resi içinde sandığa iade ile yükümlüdürler, kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde 
hükümlerinden faydalanmaları mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler, emekliye esas olan eskimemuriyet veya hizmet sürelerine, borçlandıkları 
sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın tamamını 
ödedikleri tarihten itibaren emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına hak kazanabilmek 
için toplam sürenin 25 yıl olması yeterlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya 5434 sayılı Kanuna göre malûl olan 
noterlere veya hak sahibi mirasçılarına ölüm veya maluliyeti takibeden ay başından itibaren ma
lûllük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kadarki, ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri 12 eşit 
parçaya bölünerek o yılın malûllük veya dul ve yetim aylıklarından kesilir ve artan miktar hak 
sahiplerine ödenir. 

Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında ödemiyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapılan tebligat 
üzerine bir ay içinde borcunu yerine getirmiyenlerin borçlanma durumlarına son verilir ve ödedik
leri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyat veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesapla
nacak süre üzerinden T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük veya 
dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlanmadan önceki fiili memuriyet veya hizmetlerinin tutarı 
üzerinden emekliliğe tabi memuriyet veya hizmetten son defa ayrıldıkları kurumlarca ikramiye 
ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için, ilgilinin noterliğe atandığının kendisine tebliği tarihin
den itibaren bir ay içinde T. O. Emekli Sandığına dilekçe ile başvurması ve kendisine emekli aylı
ğı bağlanmamış veya kesenekleri iade edilmemiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci fıkrası 
delaletiyle (B) bendinden faydalananlar için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin 
Sandıkça kendilerine tebliği tarihinden itibarenbaşlar. 

(B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapılan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca kabul 
edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay başından itibaren Sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü 
doğar. Kesenekler (kurum hissesi dâhil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya veya T. C. 
Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracılığı ile Sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. 0. Emekli Safdığına kesenek ödediği evvelki memuri
yet veya hizmette son iktisabettiği kıdeminden başlamak üzere, o memuriyet veya hizmetin on 
az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir yükseliyormuşcasma yürütülecek maaş dereceleri 
üzerinden hesaplanır. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilileri devam edenlerin emekliliğe esas sürele
rinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut 
5434 sayılı Kanuna göre malûl duruma girdikleri veya bu maddenin borçlanma hükümlerinde 
gösterildiği üzere sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrüdettikleri 
takdirde, bu durumların husule geldiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilerileri ke
silir ve toplam süreleri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük ve
ya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında, borçlanma ile ilgili hü
kümler kıyasen uygulanır. 
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Sigortadan faydalanamıyan noter ve kâtiplerine yapılacak ödeme 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ölen veya 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunundaki mânada malûl sayılan noterler ile noter kâtiplerinden ölüm veya maluliyet tari
hinde henüz Sosyal Sigortalar Kanunu ve Kanunun geçici 15 ve 16 ncı maddelerinden faydalanamı-
yanlar için noter ise ölüm halinde, 10 000, maluliyet halinde 7 500 lira, noter kâtibi ise ölüm ha
linde 5 000, maluliyet halinde 3 000 lira toptan ödeme, Türkiye Noterler Birliği bütçesinden ya
pılır. 

Şu kadar ki, bu kanunun yürürlük tarihi ile Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 
göreve başlandığı tarih arasında, birinci fıkrada gösterilen yardıma hak kazananların istihkakı 
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu göreve başladıktan sonra ödenir. 

ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şahıslar ve hisseleri Sosyal Sigortalar Kanununun 
71 nci maddesindeki esaslara göre tesbit edilir. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapılacak ödemeler her türlü vergi ve harcdan bağışıktır. 
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Geçici 16 ve 17 nci maddeler uyarınca borçlandıkları süre ile emekliliğe esas hizmetleri tu
tarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilirler. 

Bu madde hükmünden faydalananlarım (A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) bendi 
uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe tabi 
görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle, bu görevin 
en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşcasına intibakları ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. 0. Emekli Sandığına tabi 
bir görev veya hizmette bulunanların emeklilik keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce 
noterlikte geçirdikleri sürelerin evvelce başka kanunlarla borçlandıkları süreler ile birlikte on-
beş yılı geomiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine 
eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geç
tiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tesbit olunur. 

Bu kanuna ve 23 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ve 4 ncü mad
delerine göre borçlanma istemlerinin birlikte yapılması halinde, borçlanılacak süre, evvelce başka 
kanunlar uyarınca borçlanılan süreler ile birlikte 15 yılı geçemez. 

Yukarıki fıkra uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlere eklenen sürelerin üçte ikisi, 
ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda 
bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıklariyle emek
lilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ölen veya malûl olan ve ölüm 
yahut maluliyet tarihinde tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kanunu veya T. C. Emekli Sandığı hü
kümlerine göre! kendilerine aylık bağlanmıyan noter ve noter kâtiplerine yahut hak sahibi miras-
çılarına,noterler için ölüm halinde 10 000, mâlûliye t halinde 7 500 lira, noter kâtipleri için ölüm ha
linde 5 000, maluliyet halinde 3 000 lira toptan ödeme Türkiye Noterler Birliği Bütçesinden yapı
lır. Ancak, bu kanunun yürürlüğü tarihi ile T ürMye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun faa
liyete geçtiği tarih arasında vukubulacak ölüm ve maluliyet hallerinde doğan istihkaklar birlik 
yönetim kurulunun faaliyete geçmesinden sonra ödenir. 

Maluliyet durumunun belgelendirilmesi ve ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şahıs
lar ile hisselerinin tesbiti, ölen veya malûl olan kimsenin tabi bulunduğu sigorta kurumuna gö
re Sosyal Sigortalar. Kanunu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundaki esaslar 
uyarınca yapılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu veya 
Fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden Hukuk Fakültesinde fark sınavı vermiş olan
lar, bu kanunun uygulanmasında Hukuk Fakültesi mezunu sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun 27 nci maddesi uyarınca yukarı sınıftan bir noterliğe 
atanmak isteğiyle başvuran noterlerden evvelce adalet müfettişleri tarafından 122 nci maddede 
yazılı esaslara uygun şekilde teftişe tabi tutulmamış bulunanların yukarı sınıfa atanma yetene
ği olup olmadığı, atamaya esas olmak üzere bakanlıkça, adalet müfettişi marifetiyle tesbit 
edilir. Adalet müfettişinin yukarı sınıfa atanma yeteneği konusunda müspet bir kanıya varabil-
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Yürürlük maddeleri 

Yürürlük tarihi 

MADDE 203. — Bu kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürüten makam 

MADDE 204. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Balîanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. TopaloğH 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. A. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

A. 1. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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mesi için, ilgili noter hakkında evvelce müfettiş tarafından düzenlenmiş bulunan hal kâğıtları
nın son ikisinde meslekî yeterliğinin en az orta derecede değerlendirilmiş olması gereklidir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilân edilmeleri hususunda 
bakanlık onayı alınmış bulunan açık veya boşalmış noterliklere atama, mülga 3456 sayılı No
terlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük maddeleri 

Yürürlük tarihi 

MADDE 209. — Tasarının 203 ncü maddesi 209 ncu madde olarak komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürüten makam 

MADDE 210. — Tasarının 204 ncü maddesi 210 ncu madde olarak komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

. . . . ; • • *9>&<\^* .•<..-
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Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılı Geçici Komisyonca görüşülüp karara (bağlandıktan; sonra Miüet Meclisi 
gündemine intikal elden, ancak, laynı toplantı yıhnda Genel Kurulld'a .müzakeresi yapılamaldığm-
dan, Geçici Komisyonumuza 128 . 1 . 1971 (tarihinde tekabbüH iîçin g'önlderjllen Noterlik kanunu ta
sarısı ve salbıfc Geçici Komiilsıyon raporu, içtüzüğün 42 nci malddesi ıgereğinıae Hükümet temsilcile
ri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere oluııımuş, saibık Geçici Komisyon ıraporunun ve 
kanun metninim laynen tekablbülllün'e ve Genel Kurulda savunmasının GeçM Kamiisyonuımuzca ya
pılmasınla karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Bdlu 
Ş. Kiykıoğlu 

imzada bulunıaımiaidı 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

îmzaida bulunamadı 

Sözcü 
Erzurum 

N. Gactroğlu 

Diyarbakır 
S. ıSavcı 

Sivas 
T. Koraltan 

Kâtip 
Afyon 

H. Hamamcîoğlu 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

T. Artaç 

Erzurum 
8. Erverdi 

Adana 
Â. Rıza Güllüoğlu 

Konya 
M. Kubüây İmer 
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