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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Geçen inikatta açık reve konan ve nisap ol-
mıyan Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
Hesabı katî kanun lâyihası ikinci defa reye 
konuldu. 

Noter kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun lâyihasının müzakeresine devamla 
yedi maddesi kabul ve bir maddesi encümene 
tevdi edildi. 

Celsenin başında reye konmuş olan hesabı 
katî kanununun kabul edildiği tebliğ olunduk
tan sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydm Gazianteb İsparta 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Kemal Turan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Askerlik kanununun 5 nci maddesine 

muvakkat bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/733) (Millî Müdafaa encümenine) 

Tezkereler 
2. — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

422 nci maddesiyle meriyeti kabul edilen 28 şu
bat 1327 tarihli Usulü muhakematı cezaiye ka
nununa müzeyyel maddedeki istintak ve mah
keme tâbirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/427) (Adliye encümenine) 

BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BEİS — Şemsettin Günaltay 
KATİPLER : Oavid Oral (Niğde), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 -— Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/722) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında* müta-
Jâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde bazı değişiklikler yapılması hak

kında kanun 
MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 

1941 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len fasılları arasmda 16 500 lirajık münakale 
vapılmıştır. 

[1]~52 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. 

10 

11 

13 

14 

17 

CETVEL 
Tenzil Zam 

6 000 Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 000 

1 500 

1 000 

5 000 

3 000 
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J?. Tenzil Zam 

21 Apartımanlar ile Dördün
cü vakıfhan ve sair vakıf 

,1i akarlar masraff1 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Tenvir, teshin ve mefru
şat (mubayaa, tamir) ve 
müteferrika 2 B00 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 1936 malî yılı Bütçe kanu
nunun 8 nci maddesi mu
cibince istikraz edilen pa
ranın taksiti ile faizi 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvel

le beraber kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Noter kanmıunun bazı maddelerinin de
yişi irilmesi hakkında kanun lâyiluısı ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/701) 

REİS •— Lâyihanın müzakeresine devam edi
yoruz. 20 nci madde encümene gitmişti. Oradan 
gelmiştir, okuyoruz : 

Vazifeden ayrılacak noterlere vekâlet 
Madde 20. — Meslekten çıkarma, istifa, ölüm 

gibi sebeplerle açılan noterliklere yenisi tâyin 
oluncaya kadar bu vazife safi gelirin dörtte bi
rinden yansına kadar verilmek üzere noterliğin 
bağlı bulunduğu Adliye Encümeni tarafından 
noterlik başkâtibine veya mahalli adliye me-
memurlarmdan ehliyetli birine gördürülür. _ 

Noterlerin tevkif, işten elçektirme veya işten 
çıkarma gibi sebeplerden dolayı muvakkaten iş
lerinden ayrılmaları hâlinde vazifeleri safi ge
lirin üçte biri verilmek suretiyle Adliye encü
meni tarafından seçilecek ehliyetli bir adliye 
memuruna gördürülür. Geri kalan miktarın üç
te biri notere verilip üçte ikisi zimmeti tahak
kuk ederse mahsup ve vazifeye iadeye mâni ola
cak bir ceza ile mahkûmiyeti halinde noter yar-

l dön sandığına tevdi edilmek üzere muhakeme 
:; neticesine kadar/mevkuf tutulur. 57 nci mad-
\. denin ikinci fıkrası mucibince vazifeden ayrıl-
v ma halinde safi gelirin1 üçte biri vekile, geri ka-
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lanı da notere verilir. Şu kadar ki, işten ve 
meslekten çıkarma hallerinde karar refodiıinış 
olursa vekile verilen ücretten geri kalanı note-
ro verilir. 

İl aa t alık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebe
biyle işlerinden ayrılan noterler, m e r i y e t i ..e.ı-
dılerıne ait olmaK üzere memurlarından birini 
tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse bulun
mazca noterliğin bağlı bulunddğu IUKUK: uâKİ-
mi tarafından safi ge.irin üçte Liri ver^me.c 
üzere mahalli adıiye memurlarından ehıivetu 
bir vekil seçilir, Şu kadar ki bu suret.e vazi 
feden ayrılma müddeti iki ayı gecece* o.ur^a 
noter başkâtibi veya vekil keyfiyeti Cumhuri
yet müddeiumumiliğine bildirir. Bu ta.oıirue 
birinci iiKra hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat salahiyetli noter muavinler.' n i j 
herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrııınaıarı 
halinde mensup Oldukları hukuk hâkemi tara
fından yerlerine bir vekil seçilir. Seçilecek ve
kil hasılatın tamamını alır. Ancak bu Sure.le 
ayrılma iki aydan fazla devam ettiği takdirde 
yerıerine yeniden başkası seçilir. 

RıiIS — iviütalaa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul ediımişt-r. 

Noterlerin kullanacakları delterler 
Madde 21. — Noterler aşağıda yazılı defter

leri tutmağa mecburdurlar : 
1. Yevmiye defteri; 
2. Emanet defteri; 
3. Kanunun tescilini emrettiği akit ve mu

ameleleri kayde mahsus sicil defteri, 
4. Nizamnamesine tevfikan tutulacak mül

kiyeti muhafaza kaydiyle yapılan satışlara ait 
sicil defteri; 

5. Kıymetli evrak defteri; 
6. Muvazene defteri; 
7. Nizamnamede gösterilecek yardımcı def

terler. 
Muvakkat salahiyetli noter muavinleri 3 ncü 

ve 4 ncü bentlerde yazılı iki defter yerine bir 
defter tutabilirler. 

REFİK jNCti (Manisa) — Efendim, Adliye 
vekili arkadaşımızdan bir şey rica ediyorum. 
Bu madde mucibince ve gerek bundan sonra ge
lecek bazı maddelerde nizamnameden bahsedi
liyor. Bu nizamname acaba ne zamana kadar 
çıkacaktır? Bu nizamname yapılıncaya kadar 
bu defterleri tesbit etmek veyahut bu vazifeleri 
tâyin etmek imkânı var mıdır? Nasıl temin 
edeceklerdir? Bunu bize lütfetmelerini nea edi
yorum. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCtOĞLU 
(Mardin) — Noterlerce tutulmakta olan def
terler için bir nizamname tanzim edilecektir. 
Bir de mühürler için nizamnameye sarahat ko
nulacağına dair ayrı bir madde vardır. Vekâ
letçe mümkün olduğu kadar süratle bu nizam
name tanzim edilecektir. Fakat muvakkat mad-
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delerden birisine, nizamname tanzim edilinciye 
kadar, bu giınkü defterlerin ve mühürlerin mu
teber olacağına dair bir sarahat konulabilir ve 
daha iyi olur. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Evrak ve emanetlerin tesellüm ve devri 
Madde 23. — Meslekten çıkarma, istifa 

veya dairesi lağıv veya başka yere tayin olun
mak suretiyle vazifesinden ayrılan noterlere ait 
bütün evrak ve emanetler kendilerinin ve ölen
lere ait olanlar mirasçılarının veya mümessil
lerinin huzuru ile tutulacak bir zabıt varakası 
üzerine Cumhuriyet müddeiumumiliğmce teslim 
alınarak yeni tayin edilecek noter veya vekiline 
devrolunur. Noterliğin lağvi halinde bu evrak 
ve emanetler varsa başka bir notere tevdi olunur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara noter 
dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk hâki
minin takdiriyle verilecek ücretler veya yapı
lacak masraflar evvelâ yardım sandığının ihti
yat akçasından tesviye olunur. Şnkadar ki, 
alâkalı noter veya mümessiline hiç bir ücret ve
rilemez. Diğer bir notere devir halinde bu üc
ret ve masraflar devroluııan noterden tahsil 
olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı Maddeyi yüksek 
royinizo arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miycnlor... Madde kabul edilmiştir. 

Resmî mühürler 
Madde 27. — Noterler, iş gördükleri yeriu 

adını taşıyan ve birden ziyade noter bulunan 
yerlerde sıra numarası yazılı resmi mühürler kul
lanırlar. 

Noterler, noter muavinleri ve muvakkat sa
lahiyetli noter muavinleriyle noter vekillerinin 
noterlik mührünü nasıl kullanacakları ve bu 
mühürlerin şekilleri nizamname ile tâyin olunur. 

RElS — Madde hakkında mütalâa var mı?. 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Alâkalılara örnek vermek 
Madde 28. — Noterler tarafından yapılan 

işlerin veya tutulan sicil ve kayıtların örnek
leri ancak imza sahipleriyle alâkalılara ve 
kanunen onların yerlerini tutanlara verilir. Bun

lardan başkasına verilmesi hukuk hâkiminin kara
rma bağlıdır. Hâkimin bu kararı hiç bir resim 
ve harca tâbi değildir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kâğıt ve defterlerin gizliliği.ve bunları istemeğe 
salahiyetli makamlar 

Madde 29. — Noterler dairelerindeki kâğıt 

ve dt'fterleri daireleri dışına çıkaramazlar. An
cak mahkeme veya sorgu hakimliğince karar 
verildiği takdirde bunları kendileri götürür veya 
memurları ile gönderirler. 

Talebeden mahkeme noterliğin bulunduğu 
kasnba haricinde ise evrak istinabe suretiyle 
tetkik ettirilir. Noterin bulunduğu mahalde 
tetkikat yapılmasına imkân olmadığı takdirde 
evrak istenilen mahlle gönderilmek üzere note
rin bağlı bulunduğu hukuk hâkimine tevdi olu
nur. Bu evrakın hakimlikçe tasdik edilen ör-' 
neği noter tarafından alman evrakın yerinde 
saklanır. 

Cumhuriyet müddeiumumileriyle Adliye mü
fettişleri doğrudan doğruya, tahkik salâhiyetini 
haiz makam ve memurlar da mahallî Cumhuri
yet müddeiumumiliğinin delaletiyle bu evrakı 
isteyebilirler. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tebligat usulü 
Madde 32. — Tebliği istenilen her nevi kâ

ğıt Hukuk usulü muhakemeleri kanununda ya
zılı hükümlere göre muhatabına tebliğ' olunduk
tan sonra tanzim olunacak tebliğ mazbatası 
dairede kalan nüshasına raptedilerek saklanır 
ve tebliğin yapıldığı veya yapılmadığı kâğı
dın diğer bir suretine yazılıp tasdik edilerek 
alâkalılara verilir. 

Tebligat alâkalının talebi üzerine 35G0 
sayılı kanuna tevfikan da yapılabilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Noterlerin memuriyet daireleri dışında yapa
cakları tebligat 

Madde 33. — Noterler memuriyet daireleri 
dışında bulunan kimselere ait tebligatı o yerin 
noteri vasıtasiyle yaptırabilecekleri gibi alâ
kalının talebi üzerine 3500 sayılı kanuna tev
fikan da yapabilirler. 

Yabancı illerde bulunan kimselere tebliğ olu
nacak evrak Cumhuriyet müddeiumumiliği vası
tasiyle Adliye vekilliğine gönderilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasdik 
Madde 38. — Alâkalılarla şahit ve muarrif 

ve tercümanın imza koymak bilmedikleri, mü
hür ve hususi işaretleri de olmadığı takdirde sol 
ellerinin baş parmağı, yoksa diğer herhangi bir 
parmağı bastırılarak üzerine sahiplerinin ad ve 
soyadları yazılır ve altma noter tarafından 
hangi parmağı olduğu şerh verilerek tasdik ve 
imza olunur. 

— 44 — 
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REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Noterlerin yapacağı işler 
Madde 44. — Noterler: 
A) Hakikî veya hükmi şahısların resmi

yet vermek istedikleri hernevi akitleri resen 
tanzim ederek asıllarını saklamak ve örnek
lerini alâkalılarına vermek; 

B) Ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti 
muhafaza kaydiyle yapılan satışlara, gayri
menkul satış vaitlerine ait senet ve mukavele
lerle evlenme mukavelelerini tanzim ve deftere 
tescil etmek ve hariçte yazılıp tevdi edilen va
siyetnameleri saklamak; 

C) Tesis senetleri tanzim etmek; 
D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun 

olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıtların im
zalarının veya mühür ve işaretlerinin yahut 
yalnız tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini 
tesbit ile imzalı, mühürlü veya işaretli diğer 
bir örneğini saklamak; 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini 
ve alâkalı şahısların hüviyet ve ifadelerini tes
bit etmek; 

F) Davet vukuunda piyango ve hususi mü
esseselerin kura, seçim ve içtimalarmda hazır 
bulunarak zabıt varakaları tanzim etmek; 

G) Alâkalılar tarafından istenildiği tak
dirde dairede saklı olan asıl ve örnek ve si
cillerden ve kendilerinin getirdiği kâğıtlardan 
tasdikli örnek vermek; 

H) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek; 

î) İdaresi tevdi olunan menkul ve gayri
menkul malları idare etmek; 

J) Teslim olunan emanetleri saklamak; 
K) Ticari senetlerin kabul edilmemesine 

veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve 
ihbarname göndermek; 

L) Hertürlü taahhütlere ait protesto veya 
ihbarname göndermek; 

M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen 
bütün akitleri yapmak ve işleri görmek; 

N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları 
istenip de mercileri gösterilmemiş olan bütün 
akit ve mukaveleleri tanzim ve tasdik etmek; 

Vazifeleriyle mükelleftirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairele

rinde yapabilecekleri gibi sahiplerinin vuku-
bulacak müracaat ve talepleri üzerine dairele
ri dışmda da yapabilirler. 

20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre no
terlere vekâlet edecek memurlar da daire dı
şmda bu işleri görmek üzere noterler tarafın
dan gönderilebilir. 

Noterler Ticaret kanununa tevfikan tüccar 
defterini tasdik ettikten sonra tasdik edilen 
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defterin nevi ve ait olduğu seneyi, sayfası 
miktarını, tüccarın mensup olduğîı ticaret si
cilline taahhütlü mektupla bildirirler. Posta üc
retiyle on- kuruş yazı ücreti sahibinden almrr. 

REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanun insi

camlı bir kanundur. Bu tetkikatı yaparken, 
harca taallûk eden 71 nci maddenin 4 ncü fık
rasında «resen olmıyarak, dairede yazdırılan 
hernevi. kâğıtlar» deniyor. Şimdi noterin vazi
felerini sayarken 44 ncü maddede yazılı olmı-
yan bir vazifeyi ifa mukabilinde harç alınaca
ğına dair 71 nci maddede kayıt vardır.. Halbu
ki bu harç kısmı tasnif olunurken diğer vazi
felerle karşılaştırılmış, mukabilinde harç ala
cakları yazılmıştır. Tensip ederlerse Adliye en
cümeni arkadaşlarımız, bu «resen olmıyarak» 
kaydı o maddede dursun, fakat bu vazifenin 
dahi noterlere tahmil edildiği bu maddede gös
terilsin. (N) bendinden sonra bir (O) bendi açı
larak «resen olmıyarak dairede yazılması isteni
len yazılan yazmak» fıkrası konsun. Ben o 
fıkranın maddeden çıkarılmasını istemiştim, fa-

- kat halk için faydalı olduğunu gördüm, vak
tiyle bilmiyordum, notere şunu yazıver demek, 
onun daktilografisinden istifade etmek oluyor, 
bu da bir ücret mukabilinde olacaktır. Bu, 
eğer vazife ise vazife maddesinde gösterilmesi 
lâzımdır. Harç maddesinde de kalmak üzere, 
bu fıkranın zannediyorum ki vazife mey anma 
ithalinde fayda vardır. Bilmem encümen nasıl 
telâkki eder? «Resen olmıyarak dairede yazıl
ması istenilen yazıları yazmak» bu fıkranm 
44 ncü maddeye ilâvesinde fayda görüyorum. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; izah ettikleri veçhile 44 
ncü madde vazifeden bahseden bir maddedir. 
Fakat 71 nci madde harçlardan bahseden bir 
madde değildir, malûmu âlileridir ki harç tari
fesi vardır, 71 nci maddede noterin alacağı üc
retlerden bahseder. 

REFİK İNCE (Manisa) — Alacağı ücrettir, 
tashih ediyorum. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Bu fark mühimdir. Çünkü kendile
ri de, harem matrahı olan bir hususun noterin 
vezaifi meyanında zikri lâzımgelir ve bu işin 
de noterin vazifei umumiyesi meyanında yer 
alması icabeder, dediler. Halbuki bu bir harç 
matrahı değil, bir ücrettir. Şimdi niçin bu 
maddede yer almamıştır. Sebebi şudur: Noter
ler iki çeşit muamele yaparlar. Bir kısım ev
rakı talep üzerine kendileri doğrudan doğruya 
tanzim ederler ki, buna resen tanzim edilen ev
rak denir. Bu ötedenberi sürüp gelen bir ifade
dir. Kâtibi adil kanunundan beri bütün ka
nunlarımızda muhafaza edilmiştir. Tetkik mev
zuu olan lâyiha da ayni ifadeyi muhafaza ve 
idame ettirmektedir. Bundan başka bir de ha
ricen tanzim edilen evrak vardır. Bu evrak ha-
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nçte yapüm noter sadece imzayi veya tarihi 
tevsik eder. Bu iki muamele haricinde tanzim ve 
tevsik bakımından bir üçüncü muamele yok
tur. Şimdi haricen tanzim edilen bir evrakı no
ter bizzat tanzim eder dediğimiz zaman, kendi
si buna vusuk vermiş olur. Bu bakımdan note
rin vazifesi meyanmda bunu zikir ve tadada im
kân yoktur. Aksi taktirde üçüncü bir katagori 
ihdası lâzımgelir ki, bu ne resen ve ne de ha
ricen tanzim edilmiş mahiyettetir. Kendileri de 
bilirler ki, haricen tanzim edilen evraka teret
tüp eden hükümlerle resen tanzim edilen evra
ka terettüp eden hükümler ayrı ayrıdır ve hu
kuki neticeler itibariyle çok farklıdır. Müzake
re mevzuu olan husus halka kolaylık olması 
bakımından kabul edilen bir esastır. Çün
kü iş sahipleri nihayet bir arzuhalcıya 
dahi gitse bu bir vekâletnameyi bu ücret
ten fazla bir ücretle yazdırırlar. Bu itibarla 
bir kolaylık olmak üzere noterin daktiloya 
yazdıracağı evrakın bizzat tanzim ettiği evrak 
meyanmda zikredilmemeği lâzımgelir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Birisi notere git
se, benim için şunu yazrverin dese, ben söyli-
yeyim sen yaz dese, noter bunu yazmağa mec
bur mudur? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Bizzat yazdığı metni tevdi ederse 
mecburdur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Değildir, vazife
si arasmda saymazsanız mecbur değildir. Yazar
sa on kuruş alacak. On kuruşu istemiyorum 
derse? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Noter kâğıdı tevsik etmek mecburi
yetinde olduğuna göre tevsik edeceği bir mua
meleyi müsveddesi tevdi edildiği takdirde yaz-

, ması tabii bir neticedir. Arzettiğim gibi üçün
cü bir kategori ihdastaki mahzur şudur: Noter 
ya resen tanzim eder, bu takdirde senet îcra 
kanunundaki sarahat dairesinde muamele gö
rür, yahut hariçten tanzim edilir imzasını tev
sik eder. Bunun haricinde hukuki neticeler 
bakımından ügüncü bir katagoriyi tasavvura 
imkân yoktur. Teklifimizde yalnız hariçten yaz
dırılacak şeylerin noterin daktilosuna yazdır
mak vaziyeti mündemiçtir. Bunlar noterin biz
zat tanzim ettiği muamele şeklinde ad ve te
lâkki edilemez. O takdirde bu iki katagori-
den başka resen gibi veya ikisi ortası bir ma
hiyet alacaktır ki bunun yeri olamaz. Bu ba
kımdan buna muamelenin vezaifi meyanmda sa
yılmasında mahzur vardır. . 

REPÎK tNGE (Manisa) — Şimdi efendim; 
bugünkü mevzuat içerisinde noterin vazifeleri 
hakkında ittifakımız var. Yalnız ben diyorum 
ki, 71 nei madde, noterlerin gördükleri vazife
ye karşılık olarak alacakları ücretleri gösteri
yor. 4 ncü fıkrasında «resen olmryarak dairede 
yazdırılan hernevi kâğıtların dairede kalacak 

suretleri için ve ayrıca tescili içabeden muka
veleleri hususi defterine tescil için senet say
fası basma 10 kuruş almır» diyor. Şimdi «re
sen olmıyarak dairede yazdırılan hernevi kâ
ğıtlar...» denildiğine göre, bir adamın yazısmı 
yazmağa noter mecbursa bunu noterin vazife
leri arasına almak lâzımdır. Halbuki mecburi
yet tahmili yalnız ücret maddesinde var, asıl 
vazife maddesinde yok. Yaptığı zaman alır. 

Birinci fıkrada yapıştırılan pulların dört
te biri nisbetinde ücret almır, ikinci fıkrada da 
resen tanzim edilen senet veya mukavelelerin 
dairede kalacak nüshasının her sayfasından 
alınaeak ücretten, 3 ncü fıkrada da, keza alı
nacak bir takım ücretlerden bahsediyor. Bina
enaleyh 71 nci madde, muamelâta göre noter
lerin ifa edecekleri vazifelere karşılık olarak 
parça parça alman üeretleri yazıyor. Şimdi 
bu, esas vazife olunca, bence prensip şudur: 
«Resen olmryarak dairede yazdırjnak» i vazife 
olarak tahmil edelim mi, etmiyelim mi? Bu, 
vazife olarak tahmil edilmiştir, fakat yalnız 
ücret maddesinde gösterilmiştir, halbuki üc
retler meyanmda sayılan şey vazifeye taallûk 
etmez, ücret maddesindeki ibareyi, yani «re
sen olmıyarak dairede yazı yazdırmak» fıkrası
nı 44 ncü maddeye korsak o zaman istediğimiz 
faydayı temin eder ve herhangi bir şahıs note
re giderek, şu yazıyı makinede yaz dediği za
man, yazması lâzımdır* ve tatbikatta böyle ol
muştur. Bunun vazife meyanma konması lâ
zımdır kanaatindeyim. 

ŞAKIR BARAN (Çorum) — Arkadaşlar; 
Refik İncenin mütalâasına ben de aynen işti
rak ederim. Onun, bu kanunda vazife kısmında 
sayılması icabeder. Çünkü bendeniz de bizzat 
noterlik yapmış bulunuyorum. Noter kanunu
nun vazife kısmında «resen» tâbiri vardır. As
habı mesalih müracaat edince ve «resen tan
zim et» dedikleri zaman, noterler resen tanzim 
ederler. Bundan noterler istifade etmektedir. 
Esasen bugün noterlere giden bir kısım asha
bı mesalihin kâğıtlarını, hattâ bir dava vekilinin 
vekâletnamesini dahi resen tanzim ederler. Çün
kü bundan noter fazla harç alacaktır. Kanunu 
böyle bırakırsak noterler daima resen tanzim 
etmek isterler. Kanunun 44 ncü maddesi böyle 
emretmiştir resen tanzim edeceğim der. Halbu
ki Refik ince arkadaşımızm buyurduğu gibi, 
eski kanunda da böyledir. «Resen veya, bitta-
lep tanzim eder» der. Binaenaleyh bazı işler 
vardır ki meselâ, askerî talebelerin taahhütna
meleri vardır. Bun lun dışarda sureti yoktur. 
Fazla bir ücret almak için bunları da resen 
tanzime kalkışırlar. Binaenaleyh «Bittalep» 
kaydını koyalım. Ben noterlik ettim, kendi tec
rübeme istinaden söylüyorum, bir avukat kâti
bini gönderir bir vekâletname tanzim ettirmek 
ister bu takdirde de resen tanzime kalkışırlar, 
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Müfettiş bulunduğum zaman teftişlerde bunun 
bir çok misalini gördüm. Resen tanzimlerde 
takrir ücreti 120 kuruştur, halbuki diğerlerin
den 70 - 80 kuruş alacaktır. Bizim halk da bil
mez, bir çoğu cahildir. Bir köylü gelir, efendi, 
bana bir vekâletname tanzim et der, o bilmez 
şu kadar harç vereceksin derler, verir, resen 
tanzim edilen kâğıdı ahr gider. Onun için Re
fik ince arkadaşımızın fikirlerine iştirak ede
rim, öyle olması doğrudur. 

ADLÎYE En. M .M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, Refik ince bu ciheti dün 
encümende mevzuubahis ettiler. Encümen bu 
hususta müzakere yapıp bu fıkranın buraya 
girmesini mahzurlu gördü. Sebeplerini kısmen 
arzetmiştim, kısmen de şimdi arzedeyim: 

Bir defa Şakir Bey arkadaşımızın dedikleri 
gibi, bir notere gittiği zaman noter illâ ben bu
nu resen tanzim edeeeğim diye söyhyemez. Alâ
kadar vekâlet memurları buradadır, kendilerin
den bir daha sordum, bu itibarla böyle bir 
mahzur yoktur, bu ciheti bertaraf edelim. 

İkinci husus, girerse ne olur? koyalım, ma
dem ki böyle bir vaziyet vardır, girsin. O va
kit noterin yaptığı işin mahiyeti baştan aşa
ğı değişir. Çünkü noterin işine müdahale edil
miş olur. Artık senet mündericatı hakında ta
raflar alelade tanzim edilmiş bir senet gibi ka
nunun kendilerine bahşettiği vasıtalara müra
caat edemezler. Madem ki noter müdahale et
miştir, resmî mahiyet almıştır. Binaenaleyh'res
midir. Halbuki dedikleri, resen senet değildir. 
Noter yazar ve yazmamış gibi muamele görürse 
bir tezat hâsıl olur. Arkadaşım da bunu teslim 
buj urdular zannederim. Noter hem yazsın, hem 
yazmamış gibi olsun, bu olamaz. 

Tatbikatta hiç bir müşkülâta rastgelinme-
miştir. Bundan evvelki kanunda, bundan ön
ceki mevzuatta da vardır ve böylece devam 
edip gelmektedir. Eğer maruzatım kendilerini 
tatmin etmiş ise, esasen tavzih de etmiş olduk, 
mesele tatbikatta olduğu gibi cereyan etsin. 

REPÎK İNCE (Manisa) — Efendim; noktai
nazarları hakikaten varittir amma, ileride 
göreceğimiz ücret maddesinin ihtiva ettiği mâ
naya muhaliftir. «Resen olmıyarak dairede yaz
dırılan hernevi kâğıtların dairede kalacak su
retleri için 10 kuruş» deniyor. 

O halde farzedelim ki, ben uzun bir asker 
mektubu yazdıracağım. Notere gideceğim, ka
nunun bana verdiği salâhiyete binaen makine 
ile yaz diyeceğim. Mektubu yazacak, falana, 
filâna, selam yaz diyeceğim. Bir sahife etti. 
Beher sahife için 10 kuruş, iki sahifesine 20 ku
ruş vereceğim. Demek ki noterin aldığı para 
yazı yazmak parası. Yoksa içindeki selâmla fa
lan alâkası yoktur. Yazdırilanla, içinde yazı
lanlarla, içindeki maddenin kanuni ve gayri ka
nuni olmasiyle alâkası yoktur. Kendi tarafın

dan da yazılmıyor. Fakat bu yazdırılan mek
tubun suretini alakoyuyor. Binaenaleyh bura
da bir sakatlık olduğunu zannediyorum. Mes
uliyetine iştirak etmediği, yani resen tanzim 
etmediği ve hariçten gelip imza ve tarihini tev
sik ederken kanuna muvafık olup olmıyacağma 
bakmak salâhiyeti bulunmadığı bir işin, muha
bereye vasıta olan noterin, bu tavassut ettiği 
işin bir kopyesini alıkoyması demek, burada 
bir sakatlığın vücudunu gösterir. Tensip buyu
rursanız Adliye encümeninin evvelki celsede 
kabul etmediği bu mesele hakkında ricam şudur: 
Ya noter gibi yüksek bir vazife gören bir ada
mı, şu veya bu şekilde 10 kuruş mukabilinde 
bir daktilo olmak vaziyetinden çıkaralım - Çün
kü o doğrudan doğruya âmme namına iş 
gören bir müessesedir - veyahut bunu vazife 
olarak vereceğimiz zaman, bu âmme hizme
tidir diye düşünecek olursak, o zaman bunu 
noterlerin vazifeleri meyanına alalım. Bunun 
inceliğini bilhassa Adliye encümeninin ve Ad
liye vekâletinin nazarı dikkatine korum. 
«Alelıtlak resen olmıyarak dairede yazdırılan 
her nevi evrak» deyince bunun içine mektup 
girer, arzuhal girer, suret girer, hepsi girer. 
Yalmız makinasmdan istifade ediyor. Ben ken
di hesabıma noterlerin maMna yazıcılığı yap
mak suretiyle para kazanmalarına taraftar de
ğilim. Bir notere fenalık etmek isteyen adam 
sahifesi on kuruştur diye iiçyüz sahifelik bir 
kitabı alır, daktilografın yanına oturur, ve ak
şama kadar onu işgal eder. Günde vereceği ni
hayet üç, beş liradır. Bu ihtimali de düşündük
ten sonra Adliye encümeni faydalı olduğuna 
kani bulunuyorsa vazife noktasından bu mad
deye alsm. Bu izahattan sonra kalmamasında 
ısrar ediyorsa bu fıkranın kaldırılması lâzımdır. 

ŞAKİR BAR4.N (Çorum) — Arkadaşlar, Şi-
nasi Bey buyuruyorlar ki, noter bunu bir ta
leple yazarsa ona resmiyet verilir. Fakat noterin 
yaptığı senet ikidir. Biri resen bir ilâm mahiye
tindedir, diğeri bittalep yazılacak şeydir. Bun
da yalınız imzasını tevsik edecektir. Diğerinde 
mesuliyetinin mündereeata da şümulü vardır. 
Bunun yalınız imzasını tasdik edecektir. Bunda 
bir kolaylık vardır ki, bir dul kadın gelir, kira 
mukavelesi yaz der. imzasını veya tarihini tas
dik eder. Noter üç türlü muamele yapar, resen 
yapar ilâm mahiyetindedir. Münderecatına da 
şamildir, mahkeme bunun münderecatiyle amel 
eder. Çünkü ilâm gibidir. Diğeri imza tasdiki 
olduğu için mündereçatmdan mesul değildir. 
Kira mukavelelerinden alacağı nihayet 40 ku
ruştur. Noter ashabı mesalihe karşı 44 ncü mad
deyi öne sürebilir. Der ki, işte bu madde benim 
vazifemi tâyin ediyor, resen yaz diyor, halk 
da yazdırır. Binaenaleyh resen olmıyarak ya
zacağına dair maddede bir kayit yoktur. Harç 
kısmında vardır âmme, harç kısmı ayrıdır. Bi-

— 47 — 



t : 24 9.1.1942 C : 1 
naenaleyh buraya girmesi doğrudur. (Doğru 
sesleri). 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Şakir Beyin şimdiki, izahatından anla

şılıyor ki, kendi görüş tarziyle bizim görüş 
tarzımız arasında hiç bir fark yoktur. Noterin 
tanzim ve tevsik bakımından iki çeşit muamelesi 
vardır. Birincisinde, resen tanzim eder, ikin
cisi, yalnız tasdik veya tevsik eder tanzim et
mez. Noter bir evrak tanzim ve işin esasına 
müdahale ettiği zaman resen tanzim edilmiş bir 
evrak muvacehesinde bulunuruz. Diğeri bir 
tasdik muamelesidir. Onun içindir ki, noter 
haricen yazılan evrakı tanzim eder diye fıkraya 
hüküm konamaz. Konulduğu zaman bu resen 
evrak mahiyetini iktisap eder. Resen evrak 
mahiyetindeki senedatta noter senedin muhte
viyatına muttali olmuştur ve onu tevsik etmiştir 
Evrak noterin bu suretle ve bu şekilde tasdikin
den geçince, muhteviyat tevsik edilince resen 

olur. Amma noter bunu bu formüle tevfikan veya 
formülsüz yazar, arada hiç bir fark yoktur. 
Kendilerinin dedikleri gibi olursa bu ya imza 
veya tarih tasdikidir. îmza tasdiki olduğuna 
göre demek ki, noter münderecatı ile alâkalan
mış ve onu tevsik etmiş değildir. Notere bizzat 
yazdırdığınız takdirde ise artık münderecatı ile 
alâkalı değildir denemez; bu hukuk mefhum
larına ve mantıka mugayir olur. Şu halde mu
vafık görüyorsanız bu maddeyi geçelim. Yük
sek Heyetiniz diğer maddedeki fıkranın tayymı 
istiyorsa o zaman tayyedilir. Refik Şevket Bey 
de dediklerimi kabul ediyorlar. Diğer husus öbür 
madde de ayrıca müzakere edilir. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim, bu maddede gayrimenkullerin satışları me
selesi vardır. Tatbikatta burada.bir rapor mese
lesi mevzuubahistir. Ekseriyetle lâalettayin bir 
rapor alımr. Bir çok defa şahit sıfatiyle mahke
melere çağrıldığımız için bununla yakından 
alâkadar oldum. Verilen raporlar maksadı tat
min etmemektedir. Meselâ, burada bilhassa ta
sarrufu kavli meselesi mevzuubahistir. Hele bü
yük şehirlerde, teşkilâtı olan şehirlerde gene 
bu dediğim tarza riayet edilmez. Binaenaleyh 
raporların çok detayye olması icabeder. Res
minin bulunması, yaşı, zekâsı, hafızası ve bü
tün melekeleri teker teker yazılmak icabeder. 
En nihayet tasarrufu kavli ve fiilisinin müştere
ken bulunup bulunmadığı yazılmak lâzımdır. 
Binaenaleyh bu bapta acaba vekâlet ne düşünü
yor? Bunun için bir tedbir alınmış mıdır? 
Noterler tarafından tanzim edilen bütün bu mu
kavelenamelerde ekseriyetle rapor da olduğu ve 
noterler de bu işle meşgul bulundukları için bu 
vesile ile bunu arzetmek istedim. 

ŞAKÎR BARAN (Çorum) — Demin de ar-
zettim. «Bittalep kaydı» konulmalıdır. Şinasi 
Bey buyuruyorlar M; bu kaydı koyarsak res
miyet vermiş oluruz. Halbuki eski kanunda 

da vardı. Bu yeni bir şey değildir. O vakit 
nasıl resmiyet olmuyordu? Eski kanunda da 
«resen ve bittalep» deniliyordu. Bir noterin 
yazmış olduğu senetler resen yazmış olduğu 
senetlerdir, bunların tasdiki başkadır. O se
nedin sonunda şöyle kayıtlar vardır. Senet 
mündericatmı tarafeyne şahitler huzurunda 
okudum, anlattım der. Bittalep yazdığında böy
le bir şey yoktur. Esasen resen tanzim edilen 
senetlerin tasdiki başkadır. îmza tasdiki 
başkadır. Kendileri ayni mahiyette ola
cağını buyuruyorlar, resen ve bittalep tan
zim edilen senetler aynı kuvveti haildir di
yorlar, halbuki aynı kuvveti haiz olamazlar. 
Resen tanzim ediİen senetlerin aslını noterler 
dairede saklarlar suretini verirler, dikerinde 
asimi verirler pulsuz nüshasını dairede sak
larlar, arada fark çoktur. Yalnız bu, halka bir 
kolavlıktır «resen olmıyarak ta tanzim eder» 
kaydını koyarsak pekâlâ olur. 

ADLÎYE E. M. M. SÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Dokter arkadaşımızın mevzuuba,his 
ettikleri mesele bittabi umumî mahiyettedir. Bu 
ranorlar hakkmda bir tedbir ittihazı lâzım-
geliyorsa bu, noter muamelâtında olduğu kadar 
resmî dairelerde cereyan eden muamelâtı da şa
mil olmalıdır. Bu itibarla Noter kanunu 
bu bakımdan ayrı bir hususiyet arzetmez. 

Sakir Bey arkadaşımızla esasta mutabık 
olmakla beraber ifadede tamamen ayrılmış olu
yoruz. Resen tansim ne-demektir? Resen tan
zim sudur ki: Noter, yapılan senede muhtevivat 
itibariyle resmiyet verir, kendi yasar. buna 
bittalen diyelim. resen d ivelim, hukuki neti-
oifer değişmez. Her iki halde de noterin müda
halesi vardır. Noter bu suretle müdahale edin
ce buna «resen» diyelim, «bittalep tansım» di-
velim. Muamele-nin mahiyetinde hic bir fark 
hâsıl olmaz. Tabii olmaz, çünkü istenilen va
rakayı her iki halde de noter tansım etti Sine 
göre avnı mahiveti taşır. Bu itibarladır ki ken
dilerinin de ifade buyurdukları gibi. noter ha
ricen yapılan evrakı tanzim etmez, tevsik 
eder, imzayı tevsik eder, mühürü. tarihi tev
sik eder, münderecatı ile bu bakımdan alâka-
lanma*. Noter bittalep tanzim eder çibi, bir 
fıkra kovmuş o^ak resen tansim edilmiş senoda-
tı misiiin "bîr hüküm kovmuş ol"r"z. Yalnız 
kelim ol »T> değişmiş olur. Zannederim bu izaha
tım kâfidir. 

Dip-er maddede Refik Şevket Bey arkadaşım 
bir teklifte bulunurlarsa onu ayrıca şey ederiz. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Verilmiş bir 
takrir de olmadıkına göre maddeyi revi âlinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... (Kabul, ka
bul sesleri). 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLÜ 
(Mardin) — Dr. Şükrü Bey arkadaşımızın, no
terlerin muamelelerine mesnet olan raporlar 
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hakkındaki beyanatı yerindedir. Ekseriya ra
porlar hastaların akit esnasındaki ehliyeti hak
kında lâzımgelen malûmatı ihtiva etmiyor. Bu 
takdirde noterler kendilerini tatmin etmeyen 
raporları kabul etmezler. Fakat bunu daha 
emin bir esasa istinat ettirmek için Sıhhiye ve
kâletinden bir formül alırız. O formül daire
sinde bu raporları tekemmül ettiririz, bu müm
kündür. Bunun kanuna teması yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buvuran-
lar... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmeyenler varsa lütfen 
reylerini versinler. 

Vasiyetname yapılması 
Madde 45. — Noterler, ölüme bağlı tasar

ruf sahiplerinin açık veya kapalı olarak yazıp 
verdikleri vasiyetnameleri saklarlar ve buna 
dair bir zabıt varakası tutarlar, gerek bu su
retle tevdi edilen vasiyetnameler ve gerek no
terler tarafından tanzim edilen sair ölüme bağ
lı tasarruflar hakkında ölüme bağlı tasarruf 
sahibinin şahsi hallerinde vukubulacak değişik
liklerden malûmat verilmek üzere bunların ika
metgâhları nüfus dairesiyle hüviyet cüzdanla
rının verildiği mahal nüfus dairelerine harçsız 
ve resimsiz bedava bir tezkere ile haber verir
ler. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla 
halinde salahiyetli sulh hâkimine verilmek üze
re dairelerinde mahfuz bulunan vasiyetname
leri ve noterlikçe tanzim edilmiş sair ölüme 
bağlı tasarruf senetlerinin tasdikli ve pulsuz 
örneklerini Cumhuriyet müddeiumumiliğine ve
rirler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilen emanetlerin saklanması ve satılması 
Madde 46. — Noterler hakikî veya hükmi 

şahıslar tarafından saklanmak veya bir hakka 
karşılık olmak üzere verilecek para, kâğıt ve 
sair emanetleri saklayarak alma ve geri verme 
şartlarını gösterir yazacakları zabıt varakala
rını alâkalılara imza ettirerek aslını dosyasın
da alıkoyarlar ve örneğini makbuz mukabilinde 
sahibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin 
için verildi ise ona tebliğ ederler. Alâkalı is
terse bu mevduat münasip bir mahfazaya ko
nularak sahibi ile noter tarafından mühürlen
dikten sonra millî bir bankada, banka bulun
mayan yerlerde demir kasa ve dolap gibi bir 
yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görü
lecek yerde saklanabilir. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı 
veya harç ve masrafları ödenmediği takdirde 
noter, emanetlerin alınması veya harç ve mas-
aflarınm ödenmesini taahhütlü bir mektupla 

tevdi edene ihbar eder. İkametgâh veya mes
keni malûm değilse münasip surette ilân eder. 
Tebliğ veya ilândan itibaren bir ay zarfmda 
alâkalısı müracaatla harç ve masrafları verme
diği takdirde emaneti müzayede ile satar ve 
keyfiyeti bir zabıt varakasiyle tesbit eder ve 
satış tutarından harç ve masraflarını tenzil et
tikten sonra artanını bankaya yatırır. Ema
net değersiz veya satış masrafını koruyamıya-
cak halde ise tebliğ veya ilân tarihinden iti
baren beş sene sonra Hazineye devredilmek 
üzere Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi 
olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
her nevi emanet paralar müruru zamanm ta
hakkukundan sonra Hazineye devredilir, 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada müruru 
zamandan bahsediliyor. Bankaya yatırılan ve 
alınmıyan paralar hakkında hususi ahkâm var
dır. Bu müruru yoksa, borçlar hukukuna ait 
olan müruru zaman mıdır? 

Ad. En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zongul
dak)— Evet Borçlar kanununa ait olan müruru 
zamandır. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa 
var mı? 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

İşten el çektirme 
Madde 57. — Haklarnda tahkikat yapılan 

noterlerin Adliye vekilliği tarafından lüzum gö
rüldüğü takdirde tahkikat neticesine kadar el
leri işten çektirilir. 

Hakkında henüz hacir kararı verilmemiş ol
makla beraber bu hususta hâkimlikçe tahkika
ta başlandığı ve kuvvetli karine bulunduğu tak
dirde hâkimin işarı üzerine Adliye vekilliğince 
noterin yerine muvakkaten bir diğeri vekil se
çilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezaları 
Madd 59. — Vazifesini yapmakta kusuru gö

rülen, kanunda yazılı miktardan fazla harç veya 
ücret alan, izinsiz işinden ayrılan veya kanuni 
mezuniyetini tecavüz ettiren, kanun ve nizam-
namına tatbiki hakkında Adliye vekilliğince 
yapılan tebligata riayet etmeyen veya hakikat 
hilâfına beyanname ita, memurlariyle muvaza
alı mukavele tanzim ettikleri anlaşılan veya 
noterlik vakar ve haysiyetini ihlâl eden fiil ve 

hareketleri görülenlerle umumun güvenini kaybe
den noterler bu hareketlerinin derece ve ehem
miyetlerine göre sıra gözetilmeksizin aşağıda 
yazılı disiplin cezalariyle cezalandırılırlar: 

A) İhtar; 
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B) Tevbih; 
C) Bir seneyi geçmemek üzere muvakka

ten meslkten çıkarma; 
D) Meslekten çıkarma . 
7 nci maddede münderiç olan ve noter inti

hap edilmek için lâzımgelen vasıf ve şartlardan 
herhangi birini kaybetmiş olanlarla bir senede 
üç tevbih veyahut üçe senede beş tevbih cezası 
alan noterler meslekten çıkarılır. 

ADUYE E M. M. ŞINASt DEVRİN (Zon
guldak) — (C) Fıkrası «Bir aydan altı aya ka
dar işten çıkarma,» şeklinde tashih edilecektir. 

NEVZAD A YAS* (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu maddenin bir kaç noktası hakkın
da maruzatta bulunacağım. Evvelâ : Noerlerin 
siyasetle, politika ile meşgul olamıyacaklan-
na dair madde müzakere edilirken Adliye ve
kilimiz, beyanatları arasında noterin vasfı ga
libinin «Memur» bulunduğunu söylemişlerdi. 
Burada da yine vasfı galibinin memur olduğu
na dayanılarak Memurin kanununun inzibat 
cezalarına ait bir maddesine göre bazı hüküm
ler konduğu görülüyor. Fakat bu hükümler, me
murlar kanunundaki cezalara sayı itibariyle 
tetabuk etmiyor. Bundan başka her harekete 
mukabil verilecek ceza gösterilmiyor. Yani ceza
larla hâdiseler arasında tekabül yok. Takdire 
bırakılıyor. Fakat inzibat komisyonu da bulun
madığından Adliye vekilinin her hareketin te
kabül edeceği cezayı takdir etmesi, tamamiyle 
zatî anlayışına, madeletine kalmış oluyor. Tat
bikatta bu, adaleti tatmin edebilir mi? cayi na
zardır. Öyle hareketler var ki, bu dört nevi 
cezadan hangisine tekabül ettiğini kesdirmek 
derhal kabil olmaz. Meselâ, vazifesini yapmak
ta kusur denince, ne olacak? Muvakkat olarak 
veya, daimî olarak meslekten ihraç mı edilecek, 
yahut diğer hangi bir ceza mı verilecek? Bunun 
tayini çok güçtür. Hareketler ve cezalar arasında 
bir tekabül lâzımdır. Belki bu cihet nizamname
ye bırakılmak istenilmiştir. Fakat kanun, esas 
itibariyle suç sayılan hareketle ceza arasındaki 
ve bunların başlıca noktaları üzerindeki mü
nasebete dair bir vuzuh temin etmelidir. Ka
nunda bu noktaları vazıhan ifade etmek hem 
daha amelî olur, hem de adalet icaplarına da
ha uygun olur. Bu nokta hakkında kendile
rinden izahat rica ediyorum. Sonra inzibatî suç 
sayılacak hareketler arasında «fazla harç veya 
ücret» alan kaydı da vardır. Bu hareket için 
inzibatî ceza gösteriliyor da 5 nci maddede
ki memnu fiiller arasında kaydedilen «Tenzi
lâtlı harç» yani eksik harç almaktan bahsedil-. 

T* BTI fiil hakkında yalnız umumî ceza 
hükümlerine ait olan 65 nci maddede kayıt var
dır. Besinci maddenin sonlarında ki «Tenzilât
lı tarife» tatbik edenlere terettüp eden cezaî 
muamele orada gösterilmiştir. Amma, niçin ek
sik alanla fazla alan arasında bir fark gözeti
liyor? Fazla alana bu madde ile inzibatî ceza 

veriliyor da niçin eksik alana ahkâmı umumiye-
ye göre ceza veriliyor. Bu noktanın da tenev
vürü lâzımdır. 

Sonra bu maddenin başında ki fıkranın dör
düncü satırında (Tatbiki hakkındaki) ifadesi 
var. (Hakkındaki) kelimesi o yolda kullanıl
mıştı ki okuyunca Adliye vekilliğinin kanun
lar ve nizamların tebliği hakkındaki yazılar 
yani kanun ve nizam hükümleri ifa edilmezse 
ceza verilecek gibi anlaşılıyor. Fakat burada, 
kanunların tatbikatına müteallik evamir ve ta
limat, maksuttur. Adliye vekâleti noterlere 
kanunları, nizamları tebliğ ederken şüphesiz 
bir tebliğname gönderecektir. Buna rağmen 
noter o kanun veya nizamları tatbik etmezse 

onun hakkında yalnız inzibatî ceza değil, ah
kâmı umumiye dairesinde de ceza tatbik edile
bilir. Maksat bu olmadığına, kanun ve nizam
namelerin tatbik tarzlarına müteallik evamir ve 
talimat olduğuna göre bu (Hakkında) kelimesi 
yerine, iltibasa mahal kalmamak için (Etra
fında) denilmelidir. Tâki kanun ve nizamna
meler metinlerinin doğrudan doğruya hükmü 
aslilerinin tatbiki maksut olmadığı anlaşılsın. 

Sonra bir de bu maddede terim mevzuu 
var: Hükümetin teklifinde «inzibatî cezalar» 
başlığı kullanılmış. Bu «inzibatî» tâbiri Osman
cıca bir tâbir olarak ötedenberi hukuki tâbirler 
arasnda yer almıştır. Adliye encümeni «inzi
bati» kelimesini kaldırmış «disiplin» kelime
sini koymuş. Eğer «inzibatî» kelimesinin yerine 
saf Türkçe bir kelime intihap etseydi bu 
pek isabetli bir değiştirme olurdu, «inziba
tî» kelimesini kaldırıp da bizim için tama
miyle yabancı bir kelime olan «Disiplin» i 
almak yanlış bir değiştirmedir. Hem «inzibat» 
bizim millî bünyemize bağlı bir vasfı gösteren 
bir tâbirdir. Biz inzibatı yabancı bir kelime 
ile ifade etmek ihtiyacında mıyız? Bu, çok acı 
bir şeydir. Onun için ya «inzibatî» kelimesini 
olduğu gibi muhafaza etmeli ve hukuki istilâh-
larımız taayyün ettikten sonra «inzibatî» ye
rine konacak kelimeyi bularak onu kullanma
lıyız. Yahut şimdiden disiplin yerine bir 
Türkçe kelime intihap etmeliyiz. 

Eğer encümen benden geçen defa olduğu gi
bi disipline mukabil bir kelime bulmamı isterse, 
bu temayülü gösterirse ben onu hazırladım, 
arzederim. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENClOĞLU 
(Mardin) — Nevzad Ayaş arkadaşımızın mad
denin yazılışı hakkındaki mütalâalarına Mazba
ta muharriri arkadaşımız cevap vereceklerdir. 
Yalnız inzibatî cezaların mahiyeti hakkındaki 
mütalâalarına bendeniz bir iki kelime ile işaret 
edip geçmek istiyorum. 

Dediler ki, Memurin kanununda inzibatî ce
zaların fiilleri ayrı ayrı sayılmıştır. Memurin 
kanunu inzibatî cezalan ihtiva eden ilk kanun-
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dur. Onun tatbikatında gördük ki, böyle her 
inzibatî cezayı istilzam eden fiilıer o inzibati ce
zanın karşısında sayılırsa bazı derpiş edilmeyen 
fiiller, hizmet kursları tahaddüs ediyor. Bu esas
lı bir kusur teşkil ettiği halde inzibatî cezayı 
istilzam eden fiiller arasında bulunmadığı için 
memurlar cezasız kalıyor. 

Ondan sonra yapılan İcra kanununu, Avu
katlık kanununu ve Hâkimler kanununu da tetkik 
ettirdik. Avrupada olduğu gibi inzibatî cezalar 
takdiri mahiyeti hâiz olduğu için, hizmet kusu
ru mukabilinde tatbik edildiği için tamamiyle 
idarelerin takdirine terkederek fiilleri sayma
mayı tercih ettik. Bu arzettığim üç kanunda da 
cezalar bu şekilde bırakılmış, fiiller sayılma
mıştır. Daha isabetli oiarak takdire müsteni
den tatbik edilmketedir. 

Sonra fazla ücret veya harç meselesine te
mas ediyorlar. Malûm olduğu üzere harçların 
% 25 i noterlere aittir. Bahsettikleri beşinci 
maddedeki ücreti tenkis edemez, meselesi Ken
dilerine ait olan kısımdadır. Yoksa Devlet harç
larını noksan istifa ederse inzibatî ceza ile bir
likte hakkında takibat da yapılır. 

Bu aynı zamanda bir cürüm de teşkil eder. 
Benim arzedeceğim bundan ibarettir. Yazı
lış tarzı hakkında mazbata muharriri arkada
şımız cevap verecektir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bendeniz encü
menden bir nokta hakknda ufacık bir tadili 
kaoul etmelerini rica edeceğim. Bu tevbih ce
zasına maruz kalan kimseler kanunun tesbit 
ettiği müddet zarfında ve o kanunun tesbit 
ettiği adette tevbih cezasına maruz kaldığı 
takdirde meslekten ebediyen çıkarılacakla
rını amir bulunmaktadır. Bu hüküm hakkmda 
diyeceğim yoktur. Fakat bu madde aynen 
kabul edildiği takdirde ufak bir tenakuz olu
yor. Tevbih cezasına nazaran daha ağır bir 
ceza olan meslekten muvakkaten çıkarılma ceza
sına maruz kalan bir noter iki kere, üç kere 
de bu cezaya maruz kalsa meslekten müebbeden 
çıkarılmıyacaktır. Ona nazaran daha hafif olan 
ve muayyen müddetçe muayyen adet tevbih 
alan noter meslekten müebbeden çıkarılacaktır. 
Çünkü kanun çıkarılır dedikten sonra bu hu
susta ne inzibat komisyonunun, ne de Adliye 
vekilinin takdir hakkı da yoktur. Binaenaleyh, 
otomatikman bu noter müebbeden işten çıkarı
lacaktır. Bu, kanunun bir tenakuzudur. Ben rica 
ediyorum, bu tevbihin yanında meslekten mu-
vakakten iki defa çıkarılmak cezasna maruz 
kalan bir noter artık meslekte kullanılamaz 
kaydı konulsun. 

ADLÎYE En. M. M. ŞtNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; disiplin cezasının ma
hiyeti hakkmda muhterem Adliye vekili arka
daşım icabeden izahatı verdiler. Maddenin 
lisan bakımından izahını bendenize havale bu
yurdular. Gerçi ben de bu hususta pek sala

hiyetli sayılmam. Ancak disiplin kelimesini 
encümen ikame ettiğine göre bu ciheti filhaki
ka benim izah etmekliğim lâzımgelir. Efen
dim; inzibat kelimesi bizim dil ahengine aykın 
biraz ağır geliyor. Bunu kendileri de Nevzad 
Bey de takdir ederler. Şimdi o kelimeyi bir 
tarafa bırakıpta hangi kelime alınmalıdır. Biz 
bu ciheti tetkik ettik. Ve gördük ki, disiplin 
kelimesi menşei yabancı olmakla beraber bizim 
lisanımızda pek çok yerleşmiş bir kelimedir. 
Nasıl ki, parti kelimesi de yabancı bir kelime 

olmakla beraber bizim lisanımıza intikal etmiştir. 
Disiplin kelimesi dahi lisanımıza yerleşmiştir. 
Askerî ceza kanunumuzda, Ordu hizmet kanu
nunda, Hâkimler kanununda, daha bir çok ka
nunlarda kullanılmıştır. Ve dil ahengimize uy
gun bir kelimedir. Bu itibarla faydalı gördük, 
muhafazasını rica ederim. Fuad Bey arkadaşımın 
teklifleri çok yerindedir. Vekâlet kabul ediyor. 
Encümen arkadaşlarımız da kabul ediyorlar. 
Binaenaleyh ifade tashihi ile maddenin kabulü 
muvafık olur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, muh
terem mazbata muharriri arkadaşımız disiplin 
kelimesinin başka kanunlara da girmiş olduğun
dan bahsettiler. Bu, olsa olsa nihayet «Tez
yini» bir delil olabilir. Fakat kuvvetli ve 
katî bir delil değildir sadece mütalâayı süsler. 
Çünkü esasen ötedenberi kanunlarımıza girmiş 
ve muhtelif menşelerden gelmiş kelimeleri türk-
celeştirmekteyiz. Hatta Teşkilâtı esasiye kanu-
numuzdaki bazı ıstılahların bile türkçeleştiril-
mesi mevzuubahistir. Öyle olunca sırf «disiplin 
kelimesi kanunlarımıza girdi diye onu kullan
mak yolunda bir iddia ileri sürülemez. Olsa ol
sa ittıradı muhafaza etmek için istenildiği za
man bu disiplin kelimesi yerine bir türkçe 
kelime ikame edilebilir. O yolda bir mütalâa 
dermeyan edilirse o zaman «Osmanlıcadan türk-
çeye kılavuz» da inzibat karşılığı olarak bulu
nan kelimeyi şimdi teklif etmekten vazgeçe
rim. Bu kılavuzda inzibat yerine (yasav) den
miştir. Daha münasip bir kelime bulunabilir. 
Zira bu; akademi işi, üniversite işi, bir heyet 
işidir. Şimdi böyle münferit bir teklifte bulun-
makfcansa ileride inzibat karşılığı olarak bulu
nacak kelimeye intizarı tercih edebilirim. Bu 
disiplin kelimesi üzerinde bu kadar ısrarla du
ruşumun sebebi şudur : inzibat bizim millî 
bünyemize taallûk eden bir hasîsa, bir me
ziyettir. Onu yabancı bir kelime ile ifade etme
meliyiz. Bu âdeta selâmı yabancı kelime ile ver
mek gibi oluyor. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Umumî ıstı
lahlar meyanmda bu kelimenin karşılığı da na
zarı itibara alınacaktır. 

REÎS — Efendim; Fuad Sirmenin teklifi 
üzerinde encümence tanzim edilen tashihi oku
yoruz: 
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«7 nci maddede münderiç olan ve noter in

tihap edilmek için lâzımgelen vasıf ve şartlar
dan herhangi birini kaybetmiş olanlarla iki 
defa işten çıkarma cezası görenler ve bir sene
de üç tevbih veyahut 3 senede beş tevbih cezası 
alan noterler meslekten çıkarılır» 

REİS — Maddeyi bu şekilde yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

60 ncı madde için encümen yeni bir şekil 
tanzim etmiştir, okutuyorum: 

Madde 60. — 59 ncu maddede yazılı ceza
lar Adliye Vekilliğince verilir. Bunlardan tev
bih, işten çıkarma veya meslekten çıkarma ce
zalarına tebliğ tarihinden bir ay içinde Hâkm-
ler kanununun 94 ncü maddesinde yazılı inzibat 
meclisine itiraz olunabilir. Bu meclisin itiraz 
üzerine vereceği kararlarla ihtar cezalan katı 
olup aleyhine hiç bir mercie başvurulamaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Madde kabul edil
miştir. 

Noterin işlerini yapamıyacağı kimseler 
Madde 63. — Noterler kendilerinin doğru

dan doğruya veya dolayısiyle alâkalı oldukları 
işlerle usul ve füru ve kardeş ve karı koca veya 
ücretli adamlarının ilgili bulundukları işlere ait 
kâğıtları tanzim veya tasdik edemezler. Bu 
derecedeki akrabalarını veya adamlarını mu
arrif ve vukuf ehli ve şahit olarak kabul ede
mezler. Ancak yapılan akit muteber olup no
ter disiplin takibatına tabi tutulur. Noterin 
bu muamelesinden mutazarrır olan kimseler 
ayrıca noter aleyhine tazminat dâvası açabi
lirler. 

Noterlerin kendilerine veya yukarıda yazılı 
akraba ve ücretli adamlarına ait akit ve muka
veleler, varsa diğer bir noter, yoksa noterin 
bağlı olduğu hukuk hâkiminin tensip edeceği 
Adliye memurlarından biri tarafından tanzim 
veya tasdik olunur. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Öyle zannediyo
rum ki, bu maddede mevcut kanuna ilâve edi
len kısım «Ancak yapılan akit muteber olup 
noter disiplin takibatına tabi tutulur. Noterin 
bu muamelesinden mutazarrır olan kimseler 
ayrıca noter aleyhine tazminat dâvası açabilir
ler». Bilmiyorum, yalnız ilâve edilen kısım bu 
mudur? Maada kısımlar bugünkü kanunda 
mevcuttur, ben bu ilâvenin taraftarı değilim. 
Çünkü, bu kanun diyor ki; «Noterler kendileri
nin doğrudan doğruya veya dolayısiyle alâka
lı oldukları işlerle usul ve furu ve kardeş ve 
karı ve koca veya ücretli adamlarının ilgili bu
lundukları işlere ait kâğıtları tanzim veya tas
dik edemezler. Bu derecedeki akrabalarını ve
ya adamlarını muarrif ve vukuf ehli ve şahit 

olarak kabul edemezler» diyor. Gayet doğru
dur. Şimdi kardeşi, karısı, akrabası, yanmda 
çalışan adamı şahit, ehlivukuf yapmış veyahut 
kendisiyle alâkalı olan adamlarla, şu veya bu 
şekildeki adamlarla iş yapmış olursa ne alacak
tır? Bu kanuna göre yaptığı yaptıktır ve bu 
notere, bu veya şu adamla iş yaptığından do
layı, bunu niçin yaptm diye ceza vermeğe hak
kınız yoktur, yaptığı yaptıktır. Eğer bundan 
dolayı zarar gören varsa o gitsin hakkmı ara
sın. Şimdi arkadaşlar; ben bugünkü mevzua
ta bunun ilâvesi muvafık olmadığı kanaatinde
yim. Bir defa hukuk mefhumunun, hukukun 
bize emrettiği kaideler icabı, «edemez» bir em
ri katidir. Edemez dedikten sonra bunun zım
nında butlan çıkar. Ederse batıl olur. Edemez, 
yapamaz, etmelidir, yapmalıdır gibi âmir hü
kümlerin hilâfına hareket etmemektir. Nerede 
kaldı ki bu kaideyi koymaktan maksadımız, no
terlerin haiz oldukları yüksek salâhiyet konur
ken, şahitlik ve sairede kendisine mensup adam
ları kullanmaması ve orta yerde tezvir ve tasni 
olmaması lâzımdır. Meselâ bir noterin karısı 
bir mukavele yapıyor, şahitler noterin başkâ
tibi ve noterin kardeşidir. Orta yerde yabancı 
adam kim vardır? O akti noterin karısiyle ya
pan adamdır. Bugünkü kanuna göre «edemez» 
in manası, bu iş muteber değildir manasınadır. 
Noter bu işi yapmıştır, o adam isterse bundan 
dolayı dâva edecek, tazminat alacak, Adliye 
vekâleti cezasını verecektir. Bence bugün meri 
olan hükmü tadil etmiş olmak için, gerek ru
hi noktadan ve gerek icap noktasında bir lü
zum yoktur. Tensip ederseniz, Muhterem Hey
etten rica ediyorum, bu maddeyi tayyedelim. 
Yani bu maddeyi tayyetmek demek, bu ilâve 
edilen kısma lüzum yoktur, bu gün meri olan 
maddeyi yaşatalım demektir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Refik İnce arkadaşımızla esas iti
bariyle aramızda bir fark yoktur. Çünkü âkit, 
noterin yaptığı bir tertip neticesi olarak; me
selâ karısını, çocuklarını ve sairesini şahit gös
tererek hile, ikrah gibi rızayı ifsat edici bir 
sebeple malûl bulunursa Borçlar kanununa tev
fikan bâtıl sayılır. Noterde yapılmış olması, 
bu gibi hallerin sübutunda yapılan akte hiç bir 
kıymet izafe etmez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mademki edemez 
diye bir emri kanuni vardır, bu emri kanuni
ye muhalefet, butlanı icabettirir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Evet, o halde o noktadan yürüye
lim. Edemez. Eğer kendisine ait bir akit ol
saydı o takdirde dedikleri gayet tabii olurdu. 
Kendisi edemez, deyince buna rağmen yapar
sa bâtıl olur. Halbuki bu kendisine ait bir akit 
değildir. Noter taraftarın rızasmı tescil etmek-
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tedir. Burada «edemez» kaydi noterin vazifesi
ne matuf bir kayittir. 

Şu halde ederse ne olur? Noterin vazifesin
de yaptığı bir kusurdan dolayı taraflar zarar 
mı görsünler. Akit batıl addedilecek olursa 
hüsnü niyet sahibi bir adam, şahidin veya mu-
arrifin bu vaziyetini bilmemesi yüzünden büyük 
bir zarara uğrayabilir. îşte o zaman tarafları 
iğfal etmiş oluruz. Endişeleri nedir, eğer akit 
haddi zatinde batıl ise, yani noter bir tertip 
yapmışsa karısını, çocuğunu ortaya koymuşsa 
akit zaten batıldır, bu hal sıhhat bahşetmez. 
Bu izahatımız kendilerini tatmin ediyorsa bu 
kaydın muhafazasında fayda ve tayymda büyük 
mahzur vardır. Tatbikat bu mahzurları göster
miştir. Hüsnü niyet sahibi iki âkit notere bir 
muameleyi tevsik için gidiyorlar, şahit olarak 
başkâtibi veyahut noterin akrabasından göste
riyor; diğer taraf mücerret bu sebeple kanu
nun kendisine tanıdığı haklardan mahrum edil
meli midir. 

Bu, tarafların aleyhine olduğu gibi maslaha
ta da uygun olmaz. Bu izahatımdan sonra nok-
tai nazarımıza iştirak edeceklerini ümit ede
rim. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Noktai nazarınızı 
anladım. Ben bir şey söyleyeceğim. Vazn 
kanun diyor ki, meselâ hâkimler de bu vazifeyi 
göremez. Binaenaleyh, görürse hilafı salâhiyet 
görmüş olacaktır. Şu takdirde kanunun salâhi-
yettar kılmadığı bir yere gidip vazife gören bir 
adam olunca yaptığı muamelenin bâtıl olması 
icabetmez mi? Ben noter olmadığım halde An
kara noterliğinde oturup herhangi bir muame
leyi tasdik etsem, kanun müsaade eder mi? 
Hayır. Tevdi edilmeyen bir vazifeye musallat 
olmuş olurum. Noter karısına, kardeşine, usul 
ve füruuna, hısım ve akrabasına taallûk eden kı
sımda iş göremez. Bunları görmekten seni me-
nediyorum dedikten sonra, arkasından da gö
rürsün amma yaptığın iş te muteber olur amma, 
şöyle olur, böyle olur demek doğru değildir. 
Ben kendi hesabıma bu gibi ahvalde o notere 
gitmem, başka notere giderim, derim. 
Bu da yoktur, kazanın bir tanesinde bir no
ter vardır, oraya gider, yoksa hâkime gide
rim. Binaenaleyh burada orta yerde vatan
daş jn hukukunun haleldar olması meselesi yok
tur, bir. Vatandaş ta noter gibi bilmekle mü
kelleftir ki, eğer kendisi noterin oğlu ise, no
terin karısı ise, noterin kardeşi ise ve noterin bu 
akrabalarından bir tanesiyle alâkası varsa o 
notere bu işi yaptıramaz. Binaenaleyh bunu hem 
vatandaş, hem de noter bilecektir. Her ikisinin 
malûmatı tahtında bunu yapıp ta sonra Adliye 
vekili bunu tecziye eder demek... Adliye vekili 
bunu ya haber alır, ya almaz. Bendenizce kanu
nu zayıflatmaktır, hukuk hükümlerine de mu
vafık değildir. Binaenaleyh bendeniz bu hük

mün çıkarılmasını ve mevcut hükmün ipkasını 
teklif ederim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Dün Adliye 
encümeninde bazı şeyleri müzakere ederken 
muhterem Refik ince bu mülâhazaları orada 
söyledi idi ve bütün arkadaşlar meseleyi ara
mızda hasbühal ettik, düşüncelerimizi söyledik 
ve ben zannediyorum ki söylediklerimiz ken
dilerini tatmin etmiştir, ve bir itirazda bulun-
mıyacaklar. Şimdi diyorlar ki; maddede noter 
şunu yapamaz, edemez diye böyle kanunun 
men'ini âmir bulunduğu şeyi söyledikten son
ra sonuna eklenen fıkrayı da ilâve ediyorlar; 
yapılan muamele haleldar olmaz, bâtıl adde
dilmez, ancak disiplin cezası verilir ve bir taz
minat iddiasında bulunan varsa noter aleyhine 
dâva açabilir, bu doğru değildir diyorlar. Bu 
fıkranın konulması kadar halkın hukukunu te
min edici, bu tadil esnasında güzel sayılmak 
lâzmıgelen bir hükmü, bendeniz az buluyorum. 
Müsaadenizle daha açık arzedeyim: Ben birisiyle 
bir âkit yapacağım, notere gidiyoruz. Hariç
te olsun yahut noterin huzurunda resen olsun, 
tanzim edilecek evrakta bana karşı akti yapan 
kimsenin hüviyetini tarif için muarrif olarak 
isimleri geçen adamlardan biri, bu kanunun, 
noterin bunları muarrif ve şahit olarak kabul 
etmesini menettiği adamlardan biri imiş. Ben ne 
bileyim. Ben yalnız kendisiyle muamele ya
pacağım adamı bilirim. Muarrifler noterin 
kaynı mı, oğlu mu? Ben onu bilmem. O mua
mele yapılıyor, ben evrakı cebime koyup gidi
yorum. Bilâhere anlaşılıyor ki, muarriflerden 
biri, bu maddeye nazaran, noterin kabul edemiye-
ceği bir adam imiş. Şimdi bizim muamele bâtıl 
oldu, öyle şey olur mu efendim? Ben üçüncü 
şahıs, ben âkit olan adam; sırf noterin, ne bi
leyim disipline uymayan bir vaziyetinden, her 
hangi bir emri kanuniyi yapmamasından dolayı 
benim hakkım, benim iktisap ettiğim hak neden 
iptal edilsin? Eski hukukta «Butlan ile fesat» 
diye bir hüküm vardı. Bazı hükümler esasta 
bâtıldır, fesat iddia edilebilir, maahaza fesadın 
butlanı iddia edilemez. Bunlar hukukta bir 
usuldür. Kanunun bu maddesi halkın hukukunu 
muhafaza karşısında notere isnat edilecek tez-
virata âtiyen yol açmasına mâni olacak bir hü
kümdür. Akdi yapmış, muamelesi tamam olmuş 
bir adama, günler, aylar geçtikten sonra, se
nin tevsik ettirdiğin akitte, seninle tarafı diğe
rin hüviyetini tasdik eden şahit, noterin bilmem 
nesi imiş, kayın biraderi imiş, bundan dolayı 
bunu bâtıl addettik demek, hakkı çok ibtal 
eder bir meseledir. (Doğru, doğru sesleri). 
Bundan dolayı noterin disiplin cezasına Adliye 
vekâletince çarptırılması doğrudur ve nihayet 
bir müeyyidedir. 

Sonra yine Şinasi arkadaşımızın da söyledi
ği gibi, esasta bâtıl addedilecek olan, esasta 
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mevzuata uygun olmıyan bir mesele, maahaza 
noterden geçti diye, onun hakkında hiç bir 
iddia serdedilemez, mânası yoktur. Her zaman 
için, herkesin mahkemeye gidip iddiada bulun
mak hakkıdır. Noterin tasdik ettiği hususatm 
Mymetinin ne olduğunu, ne Heyeti Celilenize 
ve ne de bilhassa bu iş için itirazda bulunan 
Refik Şevket arkadaşıma arzetmeğe teeddüp 
ederim. Pekâla bilirler, noterde tasdik edildi 
diye bu işin mahiyeti hukukiyesi hakkmda 
ihtilâf çıkmaz olur mu? İhtilâf çıkar ve bu da 
bertaraf edilebilir. Bu, halkın hukukunu koru
mak bakımından iyi bir maddedir ve âtiyen 
tezviri önleyici bir hükümdür, kabulünü rica 
ederim. (Reye, reye sesleri). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Muhterem arkadaşlar; Şinasi Devrin, 
ve Salâh Yargı arkadaşlarımızın mütalâalarını 
dinledik. Refik înce arkadaşımız, kelime itiba
riyle, ifade itibariyle haklı, diğerleri, mâna ve 
mefhum itibariyle tamamen haklıdırlar. Bina
enaleyh bir kanun şu işi şu adam yapamaz dedi
ği zaman, onun yaptığı işe kıymet vermek ha
kikaten akla gelir. Fakat bunun karşısında, 
bilhassa Salâh Yargı arkadaşımızın ifade ettiği 
bu haksız, lüzumsuz yere iptal dahi yerinde bir 
hareket olmaz. Kendi kanaatimce ben şöyle 
bir formül buldum. Eğer encümen kabul edecek 
olursa maksadı temin etmiş olur. O da şudur, 
ifadeyi şöyle yazmalı; noterler kendilerinin doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle alâkalı oldukla
rı işlerde usul ve füru; kardeş, karı ve koca 
veya ücretli adamlarının ilgili bulunduğu işlere 
ait kâğıtlarını tanzim ve bu derecede akraba ve
ya adamlarını muarrif ve ehli vukuf, şahit ola
rak kabul etmesi disiplin cezasmı müstelzimdir. 
Ancak yapılan akit muteberdir. Noterin bu 
muamelesinden mutazarrır olan kimseler ayrıca 
noter aleyhine tazminat dâvası açabilirler. 

İbare bu suretle olursa, ne kanunun yapa
maz dediği vazifeyi yapmakla usule uymayan 
bir şekil olur, hem de hukukçu arkadaşımızın 
ifade ettiği hakikî mâna yerine getirilmiş olur. 
Lüzumsuz yere noterin yaptığı bir hatadan as
habı hak, hakkını kaybetmemiş olur ve zanne
derim maksat da hâsıl olmuş olur. 

ADLÎYE E. M. M. ŞlNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, maddenin esas mefhumu 
hakkında Salâhattin Bey arkadaşım çok güzel 
ve etraflı izahat verdi. Bendeniz buna ilâve 
edecek bir şey görmüyorum. Yalnız Refik înce 
arkadaşımız dediler, yapılması memnu akitlerin 
noter tarafından yapılmasında veya bulunma
ları memnu olan kimselerin şahit, muarrif ola
rak bulunmaları halinde disiplin cezası tatbikten 
ise bu akitleri yapacak merciler gösterilsin. 
O merciler yapsınlar. Diğer fıkralarda bu mer
ciler gösterilmiştir. Buna rağmen yapılırsa - ki, 
burada halledilmesi lâzımgelen mesele budur -
buna rağmen yapılırsa ve akit haddi zatinde mu-

teberse mücerret şahidin noterle akraba olma
sı akdin butlanını mı istilzam etmesi lâzımgelir? 
Bittabi hayır. Umumî esaslarımıza göre de bu 
rıza muteberdir. İzah ettikleri gibi diğer tara
fın şahidinin noterle alâkadar olmasından hüsnü
niyet sahibi bir âkit haberdar olmıyabilir. Sui
istimallere işte asıl o zaman meydan verilmiş 
olur. Hüsnüniyet sahibi bir vatandaş karşı tara
fın şahit ve muarriflerinin vaziyetini tetkik ede
cek vesaike malik değildir. Öbür tarafın bilâha-
ra yapılan akit işine gelmezse bu şahit noterin ak
rabasıdır diye bir butlan sebebi dermeyan etmeli 
midir? Burada noterin mesuliyeti cüzi olacaktır. 
O halde aktin hüküm ifade edip etmiyeceği key
fiyeti karşı tarafm arzusuna bırakılmış olur. 
Mesele noterin dahilî faaliyetine taallûk eden 
bir iştir. 

Yani burada menedilen, noterin bu çeşit 
akitleri tanzim veya tesbitidir. Yoksa esasen 
aîritle noterin alâkası yoktur. Binaenaleyh bu
radaki (edemz) i disiplin muamelesine mevzu 
teşkil eden bir memnuiyet gibi kabul etmek lâ
zımdır. Naci Demirağ arkadaşımızın teklifini 
kabul, bu hükmü bütün bütün zayıflatır. No
ter yapar, yapar amma, disiplin cezasma tabi 
olmak şartiyle yapar, gibi bir netice hâsıl olur. 
Halbuki metinde kati bir memnuiyet vardır. 
Bu memnuiyetin müeyyidesi de disiplin cezası
dır. Akit haddi zatında bâtıl bir akitse o vakit 
butlan sebebi daima dermeyan edilebilir. Bu 
şartlar dairesinde maddeyi aynen muhafaza 
muvafık olur zannederim. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Takririmi geri 
alıyorum. 

REÎS — Refik înce takririni geri alıyor. 
Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cezalar 
Madde 65. — 5 nci maddenin ikinci fıkra-

siyle 63 ncü maddenin birinci fıkrası hükümle^ 
rine muhalif harekette bulunan noterler, bu 
fiiller daha ağır cezayı istilzam etmediği tak
dirde Asliye ceza mahkemesince 20 liradan 200 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Noterler kanunen muayyen miktardan fazla 
harç ve ücret aldıkları takdirde bu fazla ile bu
na tekabül eden noter ücreti ve diğer ücretler 
Adliye Vekilliğince alâkalılarına iade ve nok
san alındığı takdirde notere tazmin ettirilir. 
Sahipleri bulunamadığı takdirde bu paralar Yar
dım sandığının noter memurlarına tahsis edilen 
hesabına irat kaydolunur. 

Bu maddede yazılı hükümler 59 ncu madde
de tayin olunan disiplin cezalarının tatbikma 
mâni teşkil etmez. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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Noter memurları 

Madde 66. — Noterler dairelerindeki işle
rin çokluğu ve ehemmiyeti nisbetinde lüzumu 
kadar ehliyetli memur ve müstahdem çalıştı
rırlar. 

Noterler, memurları ile çalışma müddet ve 
şartlarını gösteren bir mukavele yapmağa mec
burdurlar. Bu mukavele o mahalde bulunan 
diğer bir notere, yoksa hukuk hâkimine tas
dik ettirilir. Noterliğin lâğvi veya noterin te
kaüde sevM, ölümü veya herhangi bir sebeple 
vazifeden ayrılması halinde mukavele feshedil
miş sayılır. 

REÎS —• Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 
Noter memuru olabilmek için lâzım olan vasıf 

ve şartlar 
Madde 67. — Noter memuru olabilmek 

için: 
1. Türk olmak; 
2. Medenî ve siyasî haklarına sahip olmak; 
3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı 

olmamak; 
4. Askerlik fiilî hizmetini yapmaış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil 
edilmiş olmak; 

5. Başkasına geçer veya vazifesini yapma
ğa mâni bir hastalığı bulunmamak; 

6. Yabancı ile evli olmamak; 
7. En az orta mektep mezunu olmak, (Orta 

mektep mezunlarından talip zuhur etmediği 
takdirde ilk mektep mezunlarından ehliyetlisi 
alınabilir). 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentlerinde yazılı hükümler bu memurlar hak
kında da tatbik olunur. 

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sa
yılır. Müstahdemlerin intihabında birinci fık
ranın yedinci bendinde yazılı şart nazara alın
maz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırı
lamazlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tercümei hal dosyası ve mukavele 
Madde 68. — Noter memurlarının muka

veleleri ve hal tercümeleri, vesikariyle birlikte 
noter dairelerinde ayn ayrı dosyalarda sak
lanır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Noter memurlarının seçilmesi 
Madde 69. — Noterler, memurlariyle müs- I 
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tahdemlerini kendileri seçerler. 
Memurlara talepleri halinde gidiş ve geliş 

müddetleri hariç olmak üzere senede yirmi gün 
izin verilir. Bu müddet zarfında, memurlar 
mukavele ile muayyen olan ücretlerini alırlar. 

REPÎK ÎNCE (Manisa)— Bir sual. Burada 
«20 gün izin verilir» diyor. Noterle beraber 
çalışanların dahi bir teneffüs hakkı vardır. No
terler bunu vermeğe mecbur tutuluyor. Parala
rını da alacaklardır. Binaenalyeh noterler di
lerlerse daha fazla izin vermek salâhiyetlerini 
menetmeyelim. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Evet efendim, izah ettikleri gibi
dir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Fıkrada yazılı 
bulunan (Seçilirler) kelimesinde tâyin de var 
mıdır? Yoksa bir nevi intihap mıdır, tâyin baş
ka bir makama mı aittir? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Buradaki noter memurları noter
lerin istihdam edecekleri memurlardır, doğru- « 
dan doğruya bunları kendileri seçerler, ayrıca 
bir tâyine mahal yoktur. Kendileri paralarını 
verirler, Devlet memurları gibi değillerdir. 
Yalnız diğer maddede yazılı vasıflan haiz ol
maları lâzımdır. Ayrı bir tâyin muamelesi yok
tur. 

REÎS — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Noter memurlarına verilecek tazminat 
Madde 70. — Noter memurlarından yaş 

haddini doldurmuş olanlarla hastalık gibi ken
dilerine isnat olunamıyan sebeplerden dolayı 
vazifeden çıkarılanlara noter yardım sandığı
nın, noter memurlarına ayrılan hesabından aşa
ğıda yazılı nisbetler dairesinde bir tazminat 
verilir: 

Hizmet müddeti beş yıldan on yıla kadar 
olanlara mukavelede yazılı ayhk ücretinin üç 
misli, on yıldan on beş yıla kadar hizmeti 
olanlara beş misli, on beş yıldan yirmi beş yıla 
kadar hizmeti olanlara sekiz misli, yirmi beş 
yıldan fazla hizmeti olanlara bir senelik ücre
tin tamamı verilir. 

Noter memurlarının ölümü halinde bu taz
minat Tekaüt kanununa göre maaş bağlanması 
caiz olan mirasçılarına yukarıdaki' esaslar da
hilinde tesviye olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Madde Kabul edilmiştir. 

Noterlerin ücreti 
Madde 71. — Noterler gördükleri vazife

ye karşılık olarak aşağıda yazılı ücretleri 
alırlar: 

1. Yapıştırdıkları adlî harç pulunun dörtte 
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biri nisbetinde bir ücret. 

2. Resen tanzim edilen senet veya muka
velelerin dairede kalacak nüshasının her sahi-
fesinden yazı ücreti olarak 40 kuruş. 

3. Resen tanzim olunan senetlerin alâka
lılarına verilecek suretlerinden ve noter daire
lerinde resen olmıyarak yazdırıp doğrudan 
doğruya alâkalısına verilen kâğıt, senet ve 
mukavelelerin örneklerinden ve yapılan tercü
melerin yazıldığı kâğıtlardan ve tasdik olun
mak üzere bir nüsha olarak hariçte yazılıp 
getirilen evrakın noter tarafından yazılıp da
irede alıkonulacak nüshasından sahife başına 
yazı ücreti olarak 20 kuruş. 

4. Resen olmıyarak dairede yazdırılan her-
nevi kâğıtların dairede kalacak suretleri için 
ve ayrıca tescili icabeden mukaveleleri hususi 
defterine tescil için senet sahifesi basma 10 
kuruş. 

5. Bir dilden diğer dile çevrilen veya çe
virtilen kâğıtlardan işin mahiyetine göre her 
sahifesi için çevirme ücreti en yukarı olarak 
500 kuruş. 

6. Kanunlarında harç ve rüsumdan muaf 
olduğu yazılı senet ve sairenin beherinden tas
dik ücreti olarak yalnız 25 kuru. 

Şehadet ve tasdik şerhleriden yazı ücreti 
alınmaz. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Bir sual soracağım. Geçende Askerlik ka
nununun bir maddesinin değiştirilmesi müna
sebetiyle askere celbolunan bir er, noter hu
zurunda , resmî ve hususi işini görmek üzere 
vekâlet yaptırdığı zaman ancak 25 kuruş ve
rir diye buyurdular. Bunun altmcı fıkrasında 
beherinden 25 kuruş deyince o evraka merbut 
daha dört kâğıt olduğunu farzedersek, bundan 
125 kuruşa kadar çıkacak gibi bir mâna anla
şılıyor. Bunu izah etmelerini rica edeceğim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; demin 
birazına müsaade edip de bu madde geldiği za
man ikmaline karar verdiğimiz işin kendisine 
geldik. Bir defa notere taallûk eden işlerin ne
lerden ibaret olduğunu 44 ncü maddede sor
duk. Şimdi bir sual soracağım. Lütfen sual
lerimi not etmelerini rica edeceğim. 

Resen olmıyarak dairede yazdırılan, ne de
mektir? 

İkincisi; daireyi alâkadar etmeyen ve bu 
suretle yazdırılan bir kâğıdın bir suretinin da
irece hıfzedilmesinin hikmeti nedir? 

Üçüncüsü; asli vazifede mukayyet olmayan 
ve 44 ncü maddeye alınmayan bir şeyin ücret 
faslmda vazife olarak tahmiline taknin usulü 
müsait midir? 

Dördüncüsü; noterler bu şekilde kendileri
ne vukubulacak müracaat üzerine her isteni
len yazıyı bir yazıcı gibi yazmakla mükellef mi
dirler? 

Bunlara cevap versinler, sonra mütalâamı 
«"w»pn PT*1 İYİ 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Muhterem General Kiazrnı Sevük-
tekin bu maddenin altıncı fıkrasındaki ibare
ye temas ederek bir sual irat buyurdular. Ka
nun ibaresi şudur: «Kanunlarında harç ve rü
sumdan muaf olduğu yazılı senet ve sairenin 
beherinden tasdik ücreti olarak yalnız 25 ku
ruş alınır.» Demek oluyor ki kanunlarında 
harçtan ve resimden muaf tutulan senetlerden 
- ki vekâletnameler dahildir - çünkü senet ke
limesi umumî manada alınmıştır, yalnız 25 
kuruş alınacaktır. Bundan başka bu vekâletna
melerden ne yazı ücreti, ne harç ve ne de re
sim alınmıyacaktrr. Bu itibarla kendilerinin de 
dedikleri gibi bir ay önce Yüksek Meclisçe ka
bul edilmiş olan kanunda, erlerimize gösterilen 
bir kolaylık neticesi harçtan ve rüsumdan mu
af olduğu zikredilen vekâletnameler bu fıkra 
hükmüne tabidir. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Yani hususi senetlerden falan almmıyacak. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Mevzuubahis olan mesele vekâlet
namelerdir. Vekâletnameler bu fıkra hükmü
ne dahildir. Erlere müteallik kanunda diğer 
evrak için bir muafiyet yoktur. Refik İnce 
arkadaşımız üç sual sordular ve not etmekliğimi 
arzu buyurdular, bunları ayrı, ayrı not ettim. 

Birinci sual, resen olmayarak dairede yaz
dırılan, ibaresinden maksat nedir?. O maksat 
zannederim bundan önceki uzun müzakerelerde 
tavazzuh etmiştir. Belkide bunun neticesi ola
rak ikinci suale intikal ediyorlar. Daireyi alâ
kadar etmiyen ve bu suretle yazıdırılan bu 
kâğdın dairece hıfzedilmesinin hikmeti nedir, 
buyuruyorlar. Burada mevzuubahis olan, dai
reyi alâkadar etmiyen kâğıtlar değildir. Note
rin esas vazifesine dahil işler işlerdir... Bu iti
barla bu madde diğer maddelerle bağlı olarak 
mülâhaza edilmelidir. Yani biraz önce söyle
dikleri mahzuru, beş yüz sahifelik bir kitap alıp 
notere suret çıkar diye müracaat gibi bir hü-
kümü tazammun etmez, binaenaleyh noter bu 
kitabın suretini çıkaramam der. Hatta çıka
rırsa kendisi için meslekî bir suç teşkil eder. 
Çünkü daktilograflarını diğer işlerin zararına 
bu hususa hasretmiş olur. Bittabi tevsik için 
çıkarılan suretler hariçtir. Noter hangi senet
leri tasdika, hangilerini tevsika salâhiyettar ise 
onlara müteallik muameleyi yapacaktır. Bu 
izahatım kendilerini tatmin ediyorsa söyledik
leri o mahzur da bertaraf edilmiş olur. 

3 ncü sualleri; aslî vazife olarak tevdi edil-
miyen bir hususu burada zikretmek taknin 
usulüne gidilebilir mi? Vazifei asliye meyanında 
bu ciheti zikretmenin mahzurlarını geçen mad
de münasebetiyle uzun uzadıya arzetmiştim. 
Kendileri de bunları varit görmüşlerdi. Mücer-
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ret halka bir kolaylık olması bakımından note
rin bu muameleleri izah edilen şekilde yapma
sında fayda vardır. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Sivas) 
— İhtiyari mi? 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Yukarıda izah edildiği veçhile imti
na etmiyecektir. Ancak vazifei asliyesi meyanma 
dahil olmayan; meselâ bir kitabın kopya edilmesi 

için müracaat edilirse bundan bittabi hakkiyle im
tina edebilecektir. Esasen kanun metninde aynen 
(Resen olmıyarak dairede yazdırılan her nevi 
kâğıt, senetlerin dairede kalacak suretleri için 
veya ayrıca tescili icabeden mukavelenin hususi 
defterine tescil için senet sahifesi basma 
10 kuruş alınır.) denilmektedir. Yani burada 
mevzuubahis olan dairede kalacak nüshadır. 
Noterin esas vazifesi itibariyle dairede muha
fazaya mecbur olduğu bir nüshadan alacağı 

ücrettir. Refik Beyin temas ettikleri husus büsbü
tün başka bir mevzudur. Bu ücret yeknazarda pek 
azdır, on kuruş. On kuruşa yazı yazacak hiç 

kimse bulunamaz. Bu da nazarı dikkatimizi celbet-
ti. Halbuki verilen izahata göre esasından 20 veya 
40 kuruş alıyor. Makine ile çıkardığı diğer 
bir suretten de ayrıca on kuruş almacaktr. 
Bu fıkranın muhtevası, hedefi bundan ibarettir. 
Zannederim kendilerinin bütün suallerini ce
vaplandırmış oldum. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Bendeniz de 
demin pek iyi anlamadım, erler için vekâletname 
ücreti 25 kuruş. Bu 25 kuruş, zaten erin ay
lığı da 25 kuruştur. Er bütün aylığını verince 
kendisine öıgara parası kalmaz, ikincisi erlerin 
işleri çok olabilir. Meselâ vergi ödemiştir, elin
de makbuzu vardır, fakat tahsildar almadığını 
iddia eder. Bir suret çıkarmak ister. Eğer her 
biri için 25 kuruş verirse ne olacaktır? Veremez 
vaziyettedir. Buna ne çare düşünüyorlar? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) 'T- Arkadaşlar da bunun üzerinde çok 
durdular. Erler notere gitmek mecburiyetinde 
değildirler. Noterlerle birlikte diğer bir çok 
merciler gösterilmiştir. Bu itibarla kendi men
sup olduğu kıtanın komutanına giderek bunun 
tevsik muamelesini yaptırabilirler. O kanun yan-
larmdadır, görebilirler. Notere giderse 25 ku
ruş alınsın veya alınmasın bu cihet o kanunun 
müzakeresinde uzun boylu görüşülmüştü. Noter 
kira verir, memurlara maaş verir, bir sürü adam
lar istihdam eder. Yazı yazan daktiloya para ve
rir. Bu ancak kendinin zaruri masraflarının kar
şılığı olarak tesbit edilmiş bir meblâğdır: Yüksek 
Heyetiniz bu şekilde kabul etmişti. 

Diğer vesaike gelince: O hususta 
RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Beherinden 

diyor, 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Her vekâletname için 25 kuruştur. Ta
bii senedin beherinden. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Senet mi, beyanname mi? 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN (De
vamla) — Bilcümle. Böyle iki tarafın rızasmı 
veya bir hukuki muameleyi tesbit eden bilcüm
le kâğıtlara senet denir. Senet beyanname mef
humunu da; 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Beyannameye raptolunacak herhangi bir senet 
mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Senedin umumî, bir de Ifukuki mâ
nası vardır. Halk arasmda senet dendiği zaman, 
alacak, verecek gibi bir şey mevzuubahistir. Bir 
de hukuki mânası vardır. Hukuki bir netice tev
lit eden vesikalara senet denir. Beynelmilel ve
sikalarda bile bu tabir kullanılır. Meselâ nihai 
senet diyoruz. Cenevre umumî senedi diyoruz, 
akd jeneral, mukabilidir. Bu kabilden olmak 
üzere dahilî mevzuatla da senet kelimesi umumî 
bir mahiyeti haizdir. Binaenaleyh vekâletname 
bu fıkraya girer. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Suretler on beş kuruştur. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Suret zaten o maddenin mevzuu da
hilinde değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Huzuru âlinizde 
bir şeyi itiraf edeceğim, bu maddeyi şu dakika
da bütün anladıklarımın aksine olarak anlamış 
bulunuyorum. Bütün hayatı meslekiyemde ben 
bunu bizzat tatbik ettim. Bakınız bu fıkra ne 
ne diyor: Resen olmıyarak dairede yazdırılan 
her nevi kâğıtların dairede kalacak suretleri için 
on kuruş... Dikkat buyurun. Resen olmıyarak da
irede yazdırılan her nevi kâğıtların dairede ka
lacak suretleri için on kuruş diye kabul eder
sek, o halde 500 sayıfalık bir suret içinde, be
her sayıfası için değil, on kuruş alınacakmış gi
bi bir mâna çıkıyor. Ben bunun hayatta tat7 

bikatını gördüm. Meselâ birinden alacağınız var, 
bin liralık bir senet mevcut, bunun cebinizde 
kaybolması ihtimali vardır, bu tehlikeyi önle
mek için notere gidersiniz, bunun bana suretini 
veriniz dediğiniz dakikadan itibaren isterseniz 
onu notere teslim eder, bir suretini alabilirsiniz. 
Noter de, nezdimde bulunan «aslma mutabıktır» 
der ve harç alır. Bir de ikincisi; suret çıkar
dıktan sonra makine parası alrr. Nitekim kanu
na bakınız, sahife basma demiyor. Resen olmı
yarak dairede yazdırılan her nevi kâğıtların 
dairede kalacak suretleri için . . Aslı bende ka
lır, sureti dairede. Kâğıttır, kâğüdm mânası 
nedir bizde? 100 sayıfalık, beş yüz sayıfalık şe
ye kâğıt denilemez. Şimdiye kadar gerek noter
lik etmiş arkadaşımızın anlattığı ve gerek benim 
anladıklarımın aksine olarak bu madde çok ye-
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rindedir. Bu maddenin bütün şümulü ile kabu
lünde hiç bir mahzur olmadığı kanaatindeyim. 
Kabulünü rica ederim. 

REÎS— Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

Yol tazminatı 
Madde 73. — Dairesi dışında iş yapmak için 

yerinden uzaklaşan noterlere mutat vesaiti nak
liye ücretinden başka iş günlerinde 400, tatil 
günlerinde 500 kuruş tazminat verilir. 

Noterlerin mahkeme veya resmî dairelere kâ
ğıt veya defter götürmek için daireden ayrılma
ları hâlinde* almacak tazminat mutat vesaiti nak
liye ücretinden başka 200 kuruştur. 

Muamele bir saatten fazla devam ettiği tak
dirde beher saat ve küsuru için birinci fıkrada
ki hallerde 100, ikinci fıkrada yazılı hailede 50 
kuruş zammolunur. 

Üçüncü fıkra mucibince almacak zamlar no
terin gideceği yerde vazife görmeğe hazır bulun
duğu andan hesap edilir ve bir gün için bi
rinci fıkrada yazılı halde 400, ikinci fıkrada ya
zılı halde 200 kuruşu geçemez. Şu kadar ki gece 
kalmayı icabettiren hallerde günlük ücreti 800 
kuruşu geçmemek üzere her gün için ayrıca 400 
kuruş ücret verilir. 

Bankaya götürülecek emanetlerin götürül
mesi veya getirilmesi için 100 kuruş alınır. 

44 ncü maddeye tevfikan noter tarafından 
gönderilecek vekiller yukarıdaki fıkralarda gös
terilen ücretlerin yarısını ahrlar. 

Bir gidişte birden fazla iş yapıldığı tak
dirde almacak yol masraf ve tazminatı ile mun
zam ücret iş sahipleri adedine göre taksim olu
nur. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tebliğ ücretleri 
Madde 75. — Posta ile yapılmıyan tebliğ ve 

-ihtarlardan almması icabeden tebliğ ücretleri 
Adliye vekilliğince tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 
Harç ve ücretin kâğıtlara yazılması ve makbuz 

verilmesi 
Madde 79. — Noterler her nevi harç ve üc

retin bütün müfredatını resen tanzim veya alâ
kalının imzalarını tasdik ettikleri veyahut ter
cüme ve tebliğ edecekleri kâğıtlara yazmakla 
beraber ayrıca bedava ve pulsuz makbuz verir
ler ve birer kopyalarını dairede saklarlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

Masrafların ve ücretlerin taksimi 
Madde 80. — Aralarında ayrıca bir muka

vele bulunmadığı takdirde masraflar ve ücret
ler taraflara yan yarıya ve taraflar ikiden zi
yade ise sayılarına göre müsavi olarak taksim 
olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. i 

Senelik izin 
Madde 81. — Her notere isteği üzerine Ad

liye vekilliğince senede bir ay izin verilir. 15 
günü geçmeyen gidiş ye geliş müddeti mezuni
yet müddetine dahil değildir. 

Mecburî sebepler veya makbul mazeretlere 
müstenit olmak şartiyle noterin bağlı olduğu 
hukuk hâkimi tarafından sekiz güne kador izin 
verilebilir. Bu mezuniyet senede İM defadan 
fazla verilmiş ise senelik mezuniyete mahsup olu
nur. 

Bu suretle verilen izinler hukuk hâkimi tara
fından Adliye vekilliğine de bildirilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 
Yardım sandığının bulunacağı yer ve yardım 

görecek noterlerle memur hesabı 
Madde 83. — A) Ölen noter ve noter mua

vinlerinin mirasçılarına, yaş tahdidi veya ma
luliyet veya dairesi lâğvolunmak suretiyle va
zifelerinden ayrılan noter ve noter muavinleri
ne yardımda bulunmak üzere Ankarada bir 
(Yardım sandığı) kurulur. 

B) Noter memurlarına 70 nci madde muci
bince tazminat verilmesi için bu sandıktan (No
ter memurlarına mahsus) bir hesap açılır. 

C) Noter yardım sandığı Adliye vekilliği 
tarafından lüzumu kadar tâyin edilecek me
murlar tarafından idare olunur. 

D) Memur ve idare masrafları Yardım san
dığı tarafından verilir. Şu kadar ki bu masraf
lar noter ve noter muavinleri hesaplarında bu
lunan para da dahil olduğu halde sandık mev
cudunun yüzde beşini geçemez. 

E) Yardım sandığmm idare tarzı ve mu
rakabesi nizamname ile tâyin olunur. 

F) Yardım sandığından muvakkat salahi
yetli noter muavinleri istifade edemezler. 

REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
Yardım sandığmm sermayesini teşkil edecek 

gelirler 
Madde 84. — Yardım sandığmm sermayesi

ni teşkil eden gelirler şunlardır: 
1. Noter ve noter muavinlerinin aşağıda 
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yazıh nisbetler dairesinde aylık gayrisafi gelir
lerinden almacak paralar; 

Aylık gayrisafi gelirleri: 
A) 200 liraya kadar olanlardan, 50 liradan 

200 liraya kadar % 3; 
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan 500 liraya kadar % 5; 
C) 500 liradan 800 liraya kadar olanlar

dan, 500 liradan yukarısı için %8; 
D) 800 liradan yukarısı için % 12. 
Aylık gayrisafi gelirleri 50 liraya kadar 

olanlardan bir şey alınmaz. 
2. Devlet veya 3460 sayılı kanun hükümle

rine tabi müesseseler tahvilleri alınmak veya 
bankaya faizle yatırılmak suretiyle işletilecek 
olan teminat akçelerinin gelirleri. 

3. Herhangi bir suretle noterlere tevdi olu
nan paralara bankalarca verilecek faizler. 

4. Açılan noterliklerin vekille idare edil
diği müddet zarfındaki safi gelirlerinin vekile 
verilen miktardan artan kısmı. 

Noter yardım sandığmm mevcudunu teşkil 
eden paralar hiç bir resim ve vergiye tabi de
ğildir. Bunlar hiç bir suretle haciz ve temlik 
edilemezler. 

Dairesi lâğvolunmak suretiyle ayrılan no
ter tekrar noterliğe tayin edildiği takdirde ev
velce yardım sandığından almış olduğu para
ların iadesi için kendisine Adliye vekilliğince 
bir senelik mühlet verilir. Bu müddet zarfın
da alman paralar iade edilmediği takdirde no
terin vazifesine nihayet verilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Madde ka
bul edilmiştir. 

Sandığın temin edeceği menfaatler 
Madde 85. — Her sene birinci kânun sonunda 

tahakkuk edecek aidat ve gelirlerden gelecek se
nenin muhammen idare masrafı tenzil ve yüzde 
onu da noter memurları hesabına tefrik olun
duktan sonra yüzde on nisbetinde ihtiyat akçe
si ayrılır. Bakiye kalan paranın beşte üçü no
terler, beşte ikisi noter muavinleri hesaplarına 
ayrılır her bir hesaptaki para mevcut noter ve 
noter muavinlerinin hizmet seneleri yekûnuna 
taksim edilerek harici kısmet her noter ve no
ter muavininin ayrı ayrı hizmet senesile çoğal
tılır. Bu suretle elde edilen hâsılı zarp, o sene 
içinde ölen noter ve noter muavinlerinin miras
çılarına veya yaş tahdidi veya maluliyet veya 
dairesi lâğvolunmak suretiyle vazifelerinden ay
rılanlara defaten tesviye ve vazifede devam 
edenlerin hesaplarına matlup kaydedilir. 

Şu kadar ki noterlerin 1.1X1938 ve noter 
muavinlerinin bu kanunun meriyeti tarihinden 
önceki hizmetleri hesaba katılmaz. 

Hizmet müddetinin hesabında bir senenin 
küsuru nazara almmaz. 70 nci maddedeki tazmi
natın tesviyesi için memurlar hesabındaki mev

cut para yetmediği takdirde noksan ihtiyat 
akçesinden tefrik ve tesviye olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Meslekten çıkarılan noterler 
Madde 87. — Disiplin cesası- olarak doğru

dan doğruya meslekten çıkarılan noter ve no
ter muavinleri Yardım sandığına tevdi ettikleri 
aidat paralarından ve sandığın umumî gelirle
rinden bir hisse isteyemezler. 

59 ncu maddenin son fıkrası mucibince bir 
senede üç tevbih yahut üç senede tevbih cezası 
almak, yahut 7 nci maddenin IV, V nci bentleri
ne temas eden hali bulunmak suretiyle meslek
ten çıkarılanlar ancak kapanan hesap senelerine 
ait yatırdıkları aidat paralarını isteyebilirler. Şu 
kadar ki geri alabilecekleri bu paralar 85 nci 
madde mucibince hesaplarında tahakkuk eden 
hisse yekûnunu tecavüz edemez. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
ADLÎYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-

OĞLU (Mardin) — Bu maddenin ikinci fıkra
sının ikinci satırında «... üç senede tevbih ceza
s ı . . . » denmektedir. Bu « . . . üç senede beş tev
bih, iki defa işten çıkarma cezası . . . » şeklinde 
olacaktır. Yukarıda bir madde bu şekilde geç
miştir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tashih veçhile reyinize arzediyorum. 
Xabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde. — A) Noter kanununa 
göre «Noter vekili» olarak çalışanlar noter mu
avini adiyle vazife görürler. 

B) Noter memurlarına bu kanunun 70 nci 
maddesine tevfikan verilecek tazminata esas 
olan hizmet müddetleri bu kanunun meriyeti 
tarihinden hesap olunur. Şu kadar ki hizmetten 
ayrılmış olanların 3456 sayılı kanunun 70 nci 
.naddesi mucibince iktisap ettikleri haklar 
.rıahfuzdur. 

C) Bu kanunun tatbikında Medresetülku-
zat ve Nüvap mektebi mezunları Hukuk fakil-
Lesi mezunu sayılırlar. 

D) Bu kanunda yazılı noterlere ait hüküm
ler hilâfına sarahat bulunmayan hallerde no
ter muavinleri ve muvakkat salahiyetli noter 
muavinleri hakkında da tatbik olunur. 

E) Bu kanunun meriyeti tarihinden önce 
ikramiyeye hak kazanmış olan noter veya mi
rasçılarının istihkakları 3456 sayılı kanunun 85 
iici maddesi hükümleri dahilinde tesviye olu
nur. Geri kalan kısım aidat vermiş olan noter
ler arasında ayni hüküm dairesinde taksim 
edilerek hesaplarına geçirilir. Hizmet müddet-
1 erinin hesabında 1 eylül 1938 tarihi mebde it
tihaz edilir. Şu kadar ki hizmet müddeti bir se-
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neden aşağı olanlar yalnız verdikleri aidatı 
geri alabilirler. 

F) Bu kanunun meriyetinden itibaren 
194S yılı başlangıcına kadar yapılacak memur 
ve idare masraflarının hesabı için 1941 yılı so
nunda tahakkuk eden aidat ve gelirler esas 
tutulur,, 

ADLİYE tin. M. M. ŞINASI DEVRİN (Zon
guldak) — (G) Fıkrası olarak bir fıkra ilâvesi
ni encümen namına rica ediyoruz. Mühür ve 
defterleri kullanma tarzı hakkında bugün mev
cut olan hükümlerin, nizamname tanzim olu
nuncaya kadar mer'i bulunacağı hakkında bir 
fıkradır. Adliye vekili de izah buyurmuşlardı. 
Onu hazırladık, takdim ediyoruz. 

REİS — Encümenin teklif ettiği (G) fıkra-
bini okutuyorum: 

G) 3456 sayılı kanunun defter ve mühür
lerin kullanma tarzı hakkındaki hükümleri bu 
kanunun 21 ve 27 nci maddelerinde yazılı nizam
nameler tanzim olununcaya kadar tatbik olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi encümenin teklif ettiği (G) fıkrası 

ile birlikte reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2.— Bu kanun 1 şubat 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. -
vekili memurdur. 

Bu kanunun icrasına Adliye 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

9 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: Va-
kıilar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanuna (292) 
mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun 
(292) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek daha 
bir iki madde varsa da ekseriyet kalmadığını 
görüyorum. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,07 

^ • t o -

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen 
reylerin neticesidir 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

• 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Göı\.en.ç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
JEsad Uras 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 133 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca -
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
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Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
•Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
<i. Kiazım Sevüktekin 

Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uras 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Ilacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamag 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
ö n e r Taşcıoğlu 
Reşid özsoy; 

Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş. 
Nasuhi Baydar 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
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Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
ismail Memed Uğur 

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Alımed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M ar%ş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşit Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seytfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Faik Soylu 
Halici Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Afyonharahisar 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Fal ihRlfkrAtay 
ismet, inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

•Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi ^Töpepğlı: 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 

t :M Ö.l 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Memed Emir (Hasta) 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esen-
dal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 
(Mezun) 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

etmeyenler] 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
ü r . Hamdi Berkman 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih ilter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkuri, 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
GL Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Eaıay 
Memed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâmi Akyüz 
A Uf Bayındır 
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Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Mı\zur) 

Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
(Mazur) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
(Hasta) 

î : 24 9 .1 . 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel (Hasta) 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(Mazur) 
Muhlis Erekmen (V.) 

Malatya 
Muttalib öker (Hasta) 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hikmet Bayur 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

1942 0 : 1 
irfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemâl Karamuğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) . 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 
Hüsnü Çakır (Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Hikmet Jşık 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Dâniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
(Hasta), 
Hasan «Saka 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat fenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Tozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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S, Sayısı: 52 
Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/722) 

T.C. 
Üaşvikûlrt 10 - 2ET - imi 

Kamrtor dûitesi müMttüğü s 
SW : 6/5414 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar tJmum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde bazı değişildikl«r yapılması haklında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 - XI - 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanıta lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

. Ba$vekü V, 
, , _ ; ^ Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe ""'''rv"•"** 

1 — Vakıflar umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin tekaüt ikramiyest, vilâyetler ten-
vir ve teshini, daimî ve muvakkat memuriyetler harcirahı, resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı tertiplerine mevzu tahsisattan: 

A - Tekaüt ikramiyesi tertibi; tekaüt olacakların kanunen verilmesi lâzimgelen ikramiye
lerini, 

B - Vilâyetler tenvir ve teshini tertibi; mahrukat fiatlarmın artması dolayısile Vilâyet Vakıflar 
İdaresinin tahakkuk eden ihtiyacını, 

C - Daimî ve muvakkat memuriyet harcirahı tertipleri; bazı tayin ve tahvillerle «ralttelif 
hususata ait tetkik ve kontrol masraflarını, 

D - Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı tertibi; vilâyet vakıflar idareleri tarafından bu 
hususa sarfedîîen para bu seneye kadar bütçenin vilâyetler müteferrikası tertibinden verile
rek hesabı katiye dercedilmekte iken bu kerre işbu masrafların bütçenin 17 nci resmî telefon 
tesis ve mükâleme masrafı tertibinden verilmesi lâzungeleeeğine Divanı muhasebatça karar itti
haz kılınmış olduğu cihetle eldeki tahsisatın merkez ve vilâyetler ihtiyacını karşılayamıyacağı an
laşılmıştır. n v ' i '-

2 — Memurlar maaşından 6000, vilâyetler müteferrikasından 3000, apartırnanlarla dördüncü 
vakıf han ve sair vakıf akarlar masrafından 3500, hayrat tenvir ve teshinile mefruşat ve müteferri
kasından 2500, 1936 malî yılı bütçe kanununun 8 nci maddesi mucibince istikraz edilen paranın 
taksiti ile faizinden 1500 liranın tasarrufu mümkün görülmüş olduğundan mecmuu olan 16 500 
liranın işbu tertiplerden tenzilile yukarıdaki fıkralarda kifayetsizlikleri arzedilen tertiplere ilâ
vesi zarurî görülmüştür. 

£u maksatla tanzim kılınmış olan ilişik kanun lâyihasının kabul Duyurulması ar«o1$ıı#r, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

TM. M. M* 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 33 

Esas No. 1/722 

S - I - 1942 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde bazı değişiklikler yapılması hakkında ha
zırlanıp Başvekâletin 10 - X I I - 1941 tarih ve 
6/5414 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası encümenimize tevdi buyurulmak-
la tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan incelemede : Vakıflar umum müdür-
lğüünün bazı masraf tertiplerine ilâveler yapıl
ması lüzumuna dair gösterdiği sebepler varit gö
rülmüş ve bunu karşılamak üzere sarfedilemeyen 
fasıllar tahsisatından indirilmesi teklif edilen 
miktarların hizmetleri müteessir etmiyeceği alı
nan izahattan anlaşılmış olmakla yekûnu 16 500 
liradan ibaret bulunan münakale Encümenimiz-
ce aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

lâyiha Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Beis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
İstanbul 
F. Öymn Ş. 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
Suad Hayrı Ürgüblü 

Yozgad 
A. Sungur 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Afyon K . 
Raşit Ilatiboğlu 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
C. Sait Siren 

Elâziğ 
M. F. Altay 

Kayseri 
F. Baysal 

Kırklareli 
B. Denker 
Yozgad 
8. Içöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde bazı değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösteri
len fa.sılinrı rasmda 16 500 liralık münakale ya
pılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 28 - XI -1941 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
,. Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralt 
Ik. V. 
Sırrı Bay 

Zv.V. 
M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTlRlŞt 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde bazı değişiklikler yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Aynen. 

( S. Sayısı : 52 ) 



Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
Tahsisatın nevi Lira " Lira 

»&<* 

Memurlar maaşı 6 000 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 6 000 

Tenvir ve teshin 1 500 

Vilâyetler müteferrikası 3 000 

Daimî memuriyet harcırahı 1 000 

Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 3 000 

Apartımanlar ile Dördüncü vakıfhan ve sair vakıf akarlar 
masrafı 3 500 

Tenvir, teshin 1 000 
Mefruşat (mubayaa, tamir) ve müteferrika 1 500 

Fasıl yekûnu 2 500 

1936 malî yılı Bütçe kanununun 8 nci maddesi mucibince istik
raz edilen paranın taksiti ile faizi 1 500 

YEKÛN 16 500 16 500 

( S. Sayısx ; 52 ) 




