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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katisine dair kanun lâyihasile 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki mazbata ve 1108 sayılı Maaş kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline, 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip 
günlerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayan
ların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri gö

rülen bazı mahkûmların cezalanılın afime dair 
kanun lâyihaları kabul olundu. 

îkincikânunun beşinci pazartesi günü saat 
15 de toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Beis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Bingöl Niğde 

Şemsettin Günaltay Necineddin Salıir Cavid Oral 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/729) (Bütçe en
cümenine) 

Teklifler 
2 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

194.1 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/49) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Hâkimler kanununun 120 nci maddesi

nin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye en 
cümeni mazbatası (1/721) (Ruznameye) 

4 — Kütahyanm Köprüören nahiyesine bağlı 
Ağızören köyünden İbrahimoğlu Halil İbrahim 
Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hü
seyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe 
haklarındaki cezanın affinc dair kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası (1/510) (Ruzna
meye) 

* • » » 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Refet Canıtez 

Bekir Kaleli (Gazianteb), Vadit Uzgören (Kütahya) 

**mm 

REİS — Celse açılmıştır. Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
REİS — Yoklamadan sonra gelen arkadaşlar 

var mı? 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Ben varını, 
sonradan geldim. 

REİS — Müzakere nisabı vardır, ruznameye 
geçiyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/ — Büyük Millet Meclisi, Biyaseticümhur 

ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı hesabı kati
leri hakkında Meclis hesaplarının tetkiki encü
meni mazbatası (5/45) [1] 

REİS — Efendim, bu mazbata ve merbut cet
velleri, ait olduğu senenin hesabı katüerile bir
leştirilmek üzere Hükümete tevdi ediyoruz. 

2 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezke-
re.sile Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 

[1] 49 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

hesabı katisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/419, 1/401) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı 
hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1938 

45 sayılı basmayazı zaptın somundadır. 

2 — 
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malî yılı sarfiyatı ilişik (A) cetvelinde göste
rildiği üzere 4 033 653 lira 18 kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen Umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde göste
rildiği üzere 5 028 548 lira 99 kuruştur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1938 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bağlı (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 1 006 892 lira 82 ku
ruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

3 —- Noter kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (i/701) [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Noter kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasının ihzarına sa
ik olan sebepler etrafında Hükümetin ve Adli
ye encümenimizin ileriye sürdükleri mütalealar 
tamamile yerindedir. Bu noktadan kanunun 
heyeti umumiyesi hakkındaki mütaleam müsbet-
tir. Yalnız kanunun unvanı hakkında Adliye en
cümeninin mazbatasında gördüğüm bir işaret ve 
kayit üzerinde durmak için maruzatta buluna
cağım. 

Adliye encümeni mazbatasında bu kanu
nun tarihçesini yapıyor; vaktile bu meslek mün-
tesiplerine « Mukavelât muharriri » denildiğini, 
sonra « Kâtibi adil » ismini aldıklarını ve niha
yet noter kanunu ile de bunlara « Noter » ismi 
verildiğini tesbit ediyor. Mademki meslek unva
nına temas edilmiştir, şu halde evvelce mevcut 
olan kanunda kullanılan « Noter » unvanının 
bu tadillerde niçin bırakıldığını anlatmak, gös
termek icabederdi. Bu nokta meskûttur; fakat 
buna lüzum vardır. Çünkü bu sırada terim, is
tilân işleri ile uğraşılıyor. Adliye encümeni bu 
nokta üzerinde durmuş mudur? Üniversitedeki 

[lj 47 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

| terim komisyonu, Dil tetkik kurumu ve Türk 
hukuk kurumunun terimler üzerindeki mesaisi 
noktasından, teklif edilen kanun lâyihasında bu 
tabirin kullanılmasında isabet var mıdır, yok 

! mudur, aydınlatılmasını rica ediyorum. 
Ad. En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zonguldak) 

— Efendim, encümen mazbatasında da arzettiği-
miz veçhile bu meslek müntesipleri evvelâ mu

kavelât muharriri, daha sonra kâtibi adil, en ni
hayet noter tesmiye edilmişlerdir. Noter tabiri 
nisbeten yenidir, o zaman bir kanunla, yapılan 
teklifte bundan daha uygun bir kelime buluna
maması sebebiledir ki, noter unvanı tercihe şa
yan görülmüştür. Kelime dil ahengimize de uy
gundur. Esasen avukat kelimesi gibi noter ta
biri de beynelmilel ıstılahlar meyanına girmiş
tir denilebilir. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? 

NEVZAD AYAŞ — (Bursa) — Üniversitede 
terim komisyonları vardır. Encümen bu nokta
dan terim hususunda meşgul olmuş mudur? 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Encümen bu mevzu üzerinde aynca 
terimleri araştırmak suretile meşgul olmamıştır. 
Eğer Nevzat arkadaşımız daha muvafık bir ke
lime bulmuş olsalardı belki biz de kendilerine 
iltihak ederdik. Daha iyi bir kelime teklif edi-
linciye kadar bu tabiri en muvafık olarak ka
bul etmekteyiz. Halk da noter unvanını benim
semiş bulunmaktadır, bu itibarla da kelimenin 

muhafazasında fayda vardır. 
REÎS — Başka söz alan yoktur. Maddelere 

geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — 3456 sayılı Noter ka
nununun 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 19,20, 21, 23, 27, 
28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85 ve 
87 nci maddelerile muvakkat maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Noterlerin bulunduğu yerler 
MADDE 1 — Her asliye mahkemesi yanında 

bu mahkemenin kaza çevresinde noter işlerini 
görmeğe salahiyetli bir veya bir kaç noterlik 
bulunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Noter dairelerinin yerleri 
MADDE 3 — Noter daireleri mahkemenin 

bulunduğu yere yakın ve iş merkezlerinde açı
lır; bunların bulundukları yerin ve noterlik ha-

— 3 — 
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sılatınm önemine uygun olarak döşenmeleri 
mecburidir. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görü
len yerlerde noter daireleri kaza çevresi içinde 
olmak şartile mahkemenin bulunduğu kasaba
nın dışında da kurulabilir. 

Noter dairelerinin yerleri lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde mahallî adliye encümeninin müta-
leası alındıktan sonra Adliye vekilliğince bağlı 
bulundukları mahkemenin kaza çevresinde di
ğer bir yere nakledilebilir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim; bu mad
dede, noter dairelerinin mahkemelerin bulun
duğu yere yakın olması keyfiyeti vardır. Malû
munuz noterlerin bağlılığı tâbiatile asliye mah-
kemelerinedir. Fakat mahkemelerle hiç bir 
münasebeti yoktur. Doğrudan doğruya halk ile 
temas eden ve halkın işlerine vusuk ve resmi
yet veren bir müessesedir. Netekim ki, ikinci 
fıkrada «iş merkezlerinde açılır» tâbiri ile on
ları halkın içine göndermek noktai nazarı ta
kip edilmiştir. Şimdi «Noter daireleri mahkeme
nin bulunduğu yere yakın ve iş merkezlerinde 
açılır» deniyor. «Ve» ile bağlanan bu iki şar
tın aynı zamanda cemine lüzum var gibi bir 
mâna çıkıyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki, 
intihap dairelerimizde gördüğümüze göre ba-
zan Hükümet konakları ve mahkemeler kasaba
ların ve şehrin dışında bulunuyor. Halbuki 
halkm muamelâtı merkezdedir. Kanuna muha
lif bir vaziyet ihdas etmiş olmaktan kendimizi 
korumuş olmak ve noterlerin gördüğü vazifeye 
daha muvafık olarak konulmuş olan «îş merkez
lerinde açılır» ibaresi mahfuz kalmak şartile 
ve «Mahkemenin bulunduğu yere yakın oİmak» 
kaydında bir faideyi ameliye bulunmadığına 
göre, bu ibarenin çıkarılmasında fayda, kalma
sında manevî mazarrat görüyorum. Bir defa çok 
yerlerde mahkemelerin resen bir binası yoktur. 
Muhtelif şekillerde isticar edilmiş yerlerdir. 
Noterin böyle bir yere sevkedilmesine de zaten 
kanun müsait değildir, iş yerlerine, mahkeme
lere yakın bulunacaksın gibi tabirlerle bu iki 
vaziyeti telif gibi müşkülâttan kendimizi kur
tarmak için, mahkemelere yakın tabirinin ame
lî bir faydası bulunmamakla beraber, bu ta
birin çıkarılmasında bendeniz daha çok fayda 
görüyorum. Takdir Heyeti muhteremenindir. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, üçüncü maddenin mevzu-
bahs olan fıkrası esasen halen merî olan ka
nunda da aynen mevcuttur. Bir kerre şura
sını tebarüz ettirmek lâzımdır ki, bundan, mu
hakkak mahkemeye yakın olacaktır, şeklinde 
bir mâna çıkarılamaz. Aksi takdirde iş merkez
leri kelimesi burada bir lağıv mahiyetinde bu
lunduğu, bu ibarenin hakiki mânası mümkün 
mertebe bu iki mülâhaza telif edilerek noter 
dairelerinin kurulmasını âmirdir ve bu da lü
zumludur. Çünkü iş merkezlerinden aslolan bu

dur, bu merkezler avukatların daima uğradıkla
rı bir yerdir. Bu da aslolarak nazara alınabilir. 
Bu gün noter dairelerinin yeri itibarile bu ka
nuna göre yapılmıştır, şimdiye kadar bir şikâ
yet de vaki olmamıştır. Noter daireleri bu fık
raya göre kurulmuştur. Esasen kendilerinin 
derpiş ettikleri mahzur da bu ibare ile önlenmiş 
sayılır. Muhakkak mahkemeye yakın olması 
şart değildir. Eğer iş merkezinde bulunması 
daha faideyi mucip ise bu ibare buyurdukları 
hususu temine kâfi gelecek bir vuzuhtadır. 
Bu günkü tatbikat da bu merkezdedir. Bu iti
barla ibarenin muhafazası muvafık olur. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) -— Reis Bey, bir sual, 
Yenişehirde mahkeme yok, noter var. Oradaki 
noter iş merkezine mi gelecek? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASl DEVRÎN (Zon
guldak) — Yenişehir deki noter de bugün şu 
okuduğumuz fıkraya tevfikan tesis edilmiştir. 
Yani tadil edilmeden önce bu hüküm mevcut idi. 
Bu da gösteriyor ki, Yenişehirde noter tesisi, es
ki hükme göredir ve bu fıkra değişmiyor. Ha
len mevcut kanunda bulunan bir fıkradır. Bu 
itibarla muhafazası, teşevvüşe mahal verme
mek itibarile doğru olur kanaatindeyiz. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Şimdi mevcut ka
nunun böyle olduğunu söylediler, böyledir. Tat
bikatın böyle olduğunu söylediler, doğrudur. 
Fakat ibare sakattır ve ibareyi Adliye encümeni 
Mazbata muharririnin söylediği gibi anlamak 
imkânı yoktur. «Noter daireleri mahkemenin 
bulunduğu yere yakın ve iş merkezlerinde açı
lır» izahat verilirken «Mümkün olduğu kadar» 
dediler, beraberim ohalde esas , iş yeridir. Şimdi 
izahat verdiler, sual üzerine. Ohalde tensip bu
yururlarsa maddeyi şöyle değiştirelim: 

Noter daireleri iş merkezlerinde ve mümkün 
olduğu kadar mahkemenin bulunduğu yere ya
kın yerlerde açılır, (veya) diyelim... 

İSMET EKER (Çorum) — «Veya» kelime
sini koyarsak kâfidir. 

REFlK İNCE (Devamla) — Evet «veya» 
diyelim. Kendilerinin hem tatbik edilmekte 
olan şekillerini kanunileştirmiş oluruz, hem de 
işin esası olan, halkm işinin görülmesi matlup 
olduğuna göre, bunu temin etmiş oluruz. Eğer 
mvafakat ederlerse lütfen benim takririmi en
cümene alsınlar, kendi noktai nazarlarını teyit 
ederek getirsinler. 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASl DEVRlN (Zon
guldak) — Efendim, esasen mefhum itibarile 
bir fark olmadığını, Refik ince arkadaşımızın 
ifadeleri teyit ediyor. Benim dediğim mevzuat
ta müttefik bulunduk, mazbata da ve tatbikat 
ta böyledir. Demek ki fıkra da bunu halen te
min ediyor. Amma hiç bir tereddüdü mucip 
olmamıştır. (Hayır, etmiyor sesleri) Fakat ken
dileri başka, ben başka türlü anlıyabilirim. Bu 
itibarla bunun ilâvesinde bizce bir mahzur yok-
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tur. Eğer Heyeti umumiyeniz bunu daha va
zıh görürse encümene alınmasına lüzum yoktur. 
Çünkü hükümde hiç bir değişiklik olmamakta
dır. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — No
terliğin iş yerlerinde açılması daha doğru olur. 
Çünkü Hükümet daireleri notere biraz uzak 
oluyor. Noter de şahit istiyor. Noterin şahitsiz 
iş yapmadığına göre, halk şahit bulmakta müş
külât çekiyor. Bu yüzden muamele de geri 
kalıyor. Hükümet dairesi uzakta, iş yeri beride 
olursa notere gidildiği zaman şahit aramak için 
ta iş yerine kadar gitmek lâzım. Onun için iş 
yerine veya Hükümet dairesine yakın bir yer 
olsun. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (De
vamla) — İsmail Alpsar arkadaşımızın buyur
dukları da bir fark hâsıl etmiyor. 

İsterseniz noter dairelerini mahkemenin bu
lunduğu yere yakın veya iş merkezlerinde diye
lim. (Veya olmaz sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, mesele 
bence halledilmiştir. Esas iş merkezlerindedir. 
Tensip ederseniz, «Noter daireleri iş merkezle
rinde ve mümkün olduğu kadar mahkemenin 
bulunduğu yerlere yakın yerde açılır» diyelim. 

ADLİYE En. M M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Kabul ediyoruz, encümene iadesine 
lüzum yok. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kabul ediyorlar, 
o halde takrire de lüzum yoktur. Madde bu şe
kilde tashih edilir. Takririmi geri alıyorum. 

REİS — Maddeyi değişen şekilde okuyoruz: 
Noter dairelerinin yerleri 

MADDE 3 — Noter daireleri iş merkezlerin
de ve mümkün olduğu kadar mahkemenin bu
lunduğu yere yakın yerlerde açılır bunların 
bulundukları yerin ve noterlik hasılatının öne
mine uygun olarak döşenmeleri mecburidir. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görü
len yerlerde noter daireleri kaza çevresi içinde 
olmak şartile mahkemenin bulunduğu kasaba
nın dışında da kurulabilir. 

Noter dairelerinin yerleri lüzum hâsıl oldu
ğu takdirde mahallî adliye encümeninin müta-
leası alındıktan sonra Adliye vekilliğince bağlı 
bulundukları mahkemenin kaza çevresinde di
ğer bir yere nekledilebilir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — «. . . . ve mümkün olduğu kadar 
mahkemeye yakın yerlerde açılır.» 

REFİK İNCE (Manisa) — Tamam. 
REİS — Maddeyi bu şekilde reye arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Noter vazifesile birleşemeyen işler ve noterin 

yapmaktan memnu bulunduğu muameleler 
MADDE 5 —* İlim ve hayır müesseseleri 

reis ve azaları ve kaza mercilerinin vereceği 
herhangi bir vazife müstesna olmak üzere avu
katlık da dahil hiç bir hizmet ve meşgale no
terlikle birleşemez. 

Noterler siyasî partilere girmek veya devam 
etmek, seçim işlerile uğraşmak, siyasî neşriyat 
yapmak, borsa oyunu oynamak, ticaret yap
mak, başkalarına kefalet etmek veya kendile
rine ait ücretlerden herhangi bir şekilde ten
zilât yapmaktan memnudurlar. 

RECEP PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
bu maddenin ikinci fıkrasında, yeni konan hü
kümlere göre; noterler Türkiyede siyasî fırka
lara iştirak etmek, seçimlere girmek ve siyasî 
faaliyette bulunmak ve hattâ siyasî neşriyatta 
bulunmak haklarından menediliyorlar. Bende-
nizce böyle bir teklif doğru değildir. Noterler 
de Türk içtimaî heyetinin güzide, olgun, yetiş
kin unsurlarıdır. Bunları fırkalara iştirak et
mekten ve siyasî neşriyatta bulunmaktan me-
netmemelidir. Çünkü, memleket içinde bu gibi 
ammeye faydalı çalışmalarda rehberlik edecek 
olan bu arkadaşlar, bütün milletin siyasî faaliyet 
ve çalışmalarında onlara rehberlik edecek olan 
Parti için değerli birer yardımcı unsurdur. Böy
le oldukları halde bu değerli unsurları Parti 
çalışmalarından ve Partinin millete siyasî nok
tadan rehberlik etmesinden onlarm memnu 
tutulmaları için ehemmiyetli bir sebep tasavvur 
etmiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, biz tek 
partili bir Devletiz ve Partinin esas vasıfları; 
Devletin ana kanununun birinci, ikinci madde
lerindeki vasıflar sıralandırıldığı sırada bil
hassa kanunun ana vasıfları arasına girmiş bu
lunuyor. Böyle tek partili bir Devletin faal 
olarak çalıştığı bir yurt içinde yetişkin ve ol
gun elemanlar bulunan noter unsurunun, içti
maî heyetin siyasî faaliyetlerinde rol oynama
sına engel olucu bir sebep olmadığı gibi ve 
hatta bu yüzden Devletin ve içtimaî bünyemizin 
bir çok manevî yardımlardan mahrum kalma
sı neticesini doğuracağından bu hükmün bura
dan kaldırılmasının ve noterlerin siyasî neşri
yat yapmalarına ve Parti teşkilâtına iştirak et
melerine açık kapı bırakan bu günkü vaziyetin 
idamesine imkân bırakılmasının doğru oldu
ğu kanaatindeyim. Bunun kabulünü rica ede
rim. Bu sebeple bir de küçük bir takrir tak
dim ediyorum. (Doğru sesleri). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar; bu beşinci maddenin birinci fıkrasın
daki «İlim ve hayır müesseseleri» tâbirleri pek 
mutlak olarak kullanılmıştır. Böyle bırakılırsa 
resmî ve gayri resmî bütün müesseseler bunun 
şümulü içine girebilir. Fakat ifade tarzından 
anlaşılıyor ki, maksut olan sadece hususî mües
seselerdir. Denebilir ki, «İlimden» sonra ko
nulan «Hayır» kelimesi bu müesseselerin hususî 
olduğunu ifade etmek için bir karine yerine 
geçebilir. Fakat «İlim» de var. İlim müessese-
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leri içinde resmî olanlar var. Bunun için «Mü
essese» yerine «İlim ve hayır cemiyetleri» deni
lirse daha sarih olur, iltibas ve ihtilâfa meydan 
verilmemiş olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; Re
cep Peker arkadaşımız siyasete taallûk eden kıs
mı hakkında izahat verdi. Buna ufak bir nokta 
ilâve edeceğim: Bizim memlekette siyasî parti 
mücadelesine esasen imkân yoktur. Biz; tek 
parti ile idare olunan bir memleket olduğumuza 
göre, her partilinin vazifesi parti umdelerinin 
tatbikma çalışmak ve Teşkilâtı esasiye ile mü-
eyyet olan programını hakikat haline sokmak
tan ibarettir, mücadele yok, ancak partililer 
arasındaki mücadele, davayı başarmak içindir. 
Fakat partinin fikri karşısında yeni siyasî bir 
fikir mücadelesi yapmağa hiç bir zaman ne Teş
kilâtı esasiyemiz ve ne de bünyemiz müsaittir. 
Bu Memurin kanunundan alınmış ve onun dahi 
Teşkilâtı esasiyenin tadilinden sonra ruhu bo
zulmuş bir maddesinin buraya geçirilmiş olma
sından başka bir şey değildir. Arkadaşlar, noter
leri menetmek isteyen zihniyete mukabil, ben 
size hatırlatırım ki, bu memleketin valileri parti 
reisliği yapmıştır, vali gibi vatandaş hukukunu 
muvazenelendirmek vaziyetinde olan bir Devlet 
memurunun siyasetle iştigaline filen bu mâna 
dolayısile girmiş veziyetteyiz. Recep Peker 
arkadaşımızın dediği gibi, her münevverden 
a,yn ayrı kendi kıymetinden istifade etmek yo
lunu kapamağa doğru yapılan her mevzuu biz 
hüsnü telâkki edemeyiz. Bundan maada eski 
kanunda şu ibare var. «Noterler maaş, ücret veya 
aidat mukabilinde görülen hiç bir hizmeti ala
mazlar ». Gayet doğrudur. Binaenaleyh, note
rin kendi işinden maada bir menfaat peşinde 
koşmaması için, konulan bu gün meri bir hük
mün yerine bu kadar mutlak bir ibareyi koy
makta bir faidei ameliye, siyasiye ve içtimaiye 
de yoktur. Efendim, borsa oyunu oynamak, 
kefalet yapmak, seçim işlerile meşgul olmak... 
Ben kendi hesabıma partili bir adam sıfatile, 

kendi partisinin programını tatbik etmek vazife
sini üzerine almış olan bir adam sıfatile, seçim 
işi mevzubahs olduğu zaman buna lâkaydiyi, 
kendi hesabıma, mesuliyet telâkki ederim. Bina
enaleyh, filânı intihap ederlerken, falanı intihap 
edin gibi telkinatta bulunsun. Ocak içtimalarm-
da bulunsun, parmak koysun, nihayet ocaklarda 
rey alırsa iş başına geçsin ve kademe kademe, 
bu milletin en yüksek makamına, buraya kadar 
gelecek şekilde halka hizmet mevkiine yüksel
miş olsun. Bu günkü bir çok idare mevkiini 
ararsak noterler, memurlar hepsi var, bunlar
dan zarar mı görüyorsunuz ? Bilâkis. 
Şimdi benim gibi kanuncu bir adamın 
Memurin kanununa muahlif olarak söy
lemiş olduğu bir sözün husule geti -
receği manayı biraz düşünmekte benim aklıma 
gelir. Fakat arkadaşlar; Memurin kanunu yapıl

dığı zaman bizim Teşkilâtı esasiyemiz yok
tu ve Memurin kanunu yapıldığı zaman 
biz ideal olarak memlekette muhte -
lif partiler teşekkül etmesi ihtimalini düşünmüş
tük. Fakat eski ve yeni tecrübelerle gördük ki, 
bizim menfaati milliyemiz, nihayet milletin tek 
parti ile idare edilmesi yolunda teşekkülünü 
icabettirdi. Millet siyasî mücadeleye saha bu
lamadığı için siyasî mücadeleden dönmüş, şu ve
ya bu gürültüler nazarı dikkate alınarak, me
murin kanununun değiştirilmesi, o memurin ka
nunu ki birinci derecede değiştirilmesi lâzım 
olan bir kanundur. Seksen defa tefsir edilmiş 
ve yüze yakın maddesi olduğu halde belki de 
hepsi değişmiştir. Bu itibarla bu kanun ele alm-
mıyacak bir hale girmiştir. Memurin kanunu 
bence, bu Teşkilâtı esasiyeden sonra kıymeti ha
kikiye ve maneviyesini tamamen kaybetmiştir. 
Onun içindir ki, borsa oyunu, kefalet... 

Meselâ niçin kefil olmasın? Benim kardeşim 
noterdir. Kendisine yalvarıyorum. Bu kanuna 
göre kefil olamaz. Niçin olmasın? Fakat ke
faleti bir spekülâsyon mevzuu yapmışsa ve bu 
kefalet mukabilinde bir menfaat temin etmişse 
kanun vardır. Muvakkat ücret, aidat için in
zibatî hükümler vardır. Vekil de tecziye edebi
lir. Nerede kaldı ki noter kanununun hususî ve 
inzibatî hükümleri de vardır. 

O inzibat hükümlerine göre Adliye vekili 
dilediği gibi ceza verebilir. Binaenaleyh, her 
bakımdan harekâtı, sekenatı, bulundukları ye
rin hâkimleri, bu yetmediği takdirde Adliye 
müfettişleri tarafından murakabe altmda bulu
nan noter gibi münevver bir zümreyi memur
lardan ayrı gayrı bir hükme tâbi tutmak ve 
bunları siyasî faaliyet ve neşriyattan menet
mek muvafık değildir. Kaldı ki, bence siyasî 
faaliyet tamamen bu günkü manasile içtimaî 
vaziyete inkılâp etmiştir. Başka bir Parti ol
mayan, Parti münakaşası bulunmayan yerler
de her siyasî faaliyeti realize etmek bize te
rettüp ettiğine göre, Receb Peker arkadaşımın 
vermiş olduğu takrire iştirak ediyorum. Bu 
aynen kalmalıdır. Ben de takrir hazırlamıştım, 
ona lüzum kalmadı. 

Bir nokta vardır ki yalnız o noktanın çık
ması ehemmiyetli olacaktır. Deniyor ki: Bazı 
noterler rekabet dolayısile hakikaten ahlâk
sızlık ediyorlar. Kanunen kendilerine, şu ka
dar ücret, şu kadar harç alacaksınız deniyor. 
Böyle dendiği halde, büyük bir iş olduğu va
kit, derhal bir simsar gönderiyorlar; falan 
noter % 20 yemi, % 10 a mı yapıyor, ben 
% 4 - 3 e yaparım diyorlar. Bu sefer menfaa
tini gözeten adamlar noter noter dolaşarak 
âdeta bir pazarlık mevzuu yapıyorlar. Böyle 
bir amme müessesesine bu hal yakışmaz. Bina
enaleyh, o fıkraya lüzum olduğuna kaniim. Fa
kat bu maddeyi tayyettikten sonra o fıkrayı 
bir yere sokmak lüzumunu duyuyorum, sırası 
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geldiğinde arzederim. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; bu madde hakkındaki 
mütalealar 3 kısma ayrılmaktadır. Bunlardan 
bir kısmı Nevzad Âyas arkadaşımız tarafından 
dermeyan edilmiştir. İzahlarına göre ilim ve 
hayır müesseseleri ibaresile, hususî müessese
ler kastediliyor, belki resmî müesseseler de bu 
ibareye girebilir. Bu mahzuru izale için bir ke
lime teklif ettiler, onu pek not edemedim, ga
liba cemiyet kelimesinin ikamesini teklif buyur
dular. 

Bu fıkradan maksat, sadece hususî müesse
seler değildir, resmî müesseseler de dahildir. 
Noterin bütün vaktini ve mesaisini resmî vazi
fesine hasretmesi ve iş sahiplerinin emirlerine 
daima amade olacak vaziyette bulunması iktiza 
eder. Aksi takdirde iş için müracaat edenleri 
bekletmiş olur. Bu itibarla fıkranm metinde ya
zılı şekilde muhafazası zaruridir. 

İkinci kısım mülâhazalar; noterler borsa 
oyunu niçin oynamasın? 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben böyle bir 
şey söylemedim. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Siz borsa 
oyunundan bahsettiniz. Şimdi bahsetmediğini
zi söylüyorsanız, böyle ise ben de üzerinde dur
mam, geçerim. Çünkü itirazınız kendiliğinden 
bertaraf edilmiş olur. Bahsetmediğinizi beyan 
buyuruyorsanız bu kısım cevaptan müstağni 
kalır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Borsa oyunu 
bütün devlet memurları için memnudur, dedim. 

ADLİYE En. M .M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Ben öyle not etmiştim de. Şimdi 
itirazınız, kefalet etmeğe münhasır kalıyor. 
Buyuruyorlar ki, niçin kefil olamasmlar; ister

lerse kefalet etsinler icabederse haklarında di
siplin muamelesi tatbik olunur. Noterlerin ke
falet etmekten memnu bulunmaları müessese
nin bünyesi icabındandır. Çünkü burası halkın 
emanetlerini toplayan bir yerdir. Noterler dai
ma bu emanetlere el uzatmak temayülünden 
uzak tutulmalıdır. Ağır bir kefalet yükü altma 
giren noterin emanetlere el uzatması, hatta bunu 
hüsnü niyetle ve yerine koymak maksadile yap
ması bazan beşerî bir zâf şeklinde tecelli ede
bilir. Kefil oldu, on, on beş bin lirayı ödemek 
mecburiyetinde kaldı, sıkıştı. Gitti parayı çekti. 
Ondan sonra istediğiniz kadar disiplin cezası 
veriniz. Esasen bu kayıt eski kanunda da mev
cuttur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Eski kanunda 
var mıdır? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Eski kanunda da ve ondan öncekin
de de vardır. Tâ Kâtibiadil kanununundan beri 
sürüp gelen bir memnuiyettir ve bu hükmün 
kalmasında zaruret vardır. Refik İncenin bu hu
sustaki mütalealarına iştirak edemeyiz. 

Üçüncü kısım, noterlerin siyasî faaliyette 
bulunmamaları hakkındaki fıkraya taallûk edi
yor. Bu cihet bizim de encümende nazarı dik
katimizi celbetti. Vekâletten sorduk. Çünkü bu 
Hükümetin teklifinde mevcut bir fıkradır, encü
mene bu şekilde gelmiştir. Vekâlet mümessil
leri bize dediler ki; noter de bir memurdur. Di
ğer memurlar için böyle bir hüküm mevcut ol
duğuna göre kanunlardaki insicam bakımından 
aynı memnuiyetin noter kanununa derci lâzım
dır. Hakikaten Memurin kanununun 9 ncu mad
desinde aynı ibareler vardır. Aynen okuyorum: 
«Memurlar hususî cemiyet ve kulüplere intisap 
ve devam ve herhangi bir intihaba müdahaleden 
memnudurlar» Biz de müdahale kelimesini mu
vafık bulmadık uğraşamaz dedik. Kanunlardaki 
insicam bakımından bu fıkra zarurî addedile
bilir. Fakat noterlerin siyasetle uğraşması lâ
zım mıdır, değil midir? Bu büsbütün ayrı bir 
meseledir ve encümenimiz bu ciheti mevzuu mü
zakere etmemiştir. Yani noterlerin siyasî faa
liyette bulunmasında mahzurlar varsa ki, ma
dem İd noter de memurdur, bu mahzurların 
diğer memurlar için de varit olması icabeder. 
Bir zabıt kâtibini, bir tapu memurunu menetti-
ğimiz halde, bir noteri menetmemek için bu ba
kımdan, ayrı bir sebep mevcut olamaz. 

Refik İnce arkadaşımız Teşkilâtı esasiye ka
nununa müteallik bir çok mütalealar dermeyan 
buyurdular. Demokrasiden, partiden bahset
tiler. Burada yeri olmadığı için ve bendeniz 
encümen namma maruzatta bulunduğumdan bu 
hususta münakaşaya kendimi salahiyetli gör
mem. Çünkü bu husustaki münakaşa Teşkilâtı 
esasiye kanununu ve onun prensiplerini alâka
landırır. Yalnız şurası kayda şayandır ki, mü
cerret noterler bu çeşit faaliyetten menedilmiş 
olsaydı hakikaten bu fıkra çok mahzurlu bir 
mahiyet arzederdi. Adliye encümeni fıkranın 
tayyedilmesini kendi görüş tarzı itibarile mah
zurlu addetmez. Bunda bazı mahzurlar derpiş 
ediyorlarsa Adliye vekili arkadaşımız Heyeti 
umumiyeyi tenvir ederler. Biz encümen namı-
na ısrar etmiyoruz, bu hususu eğer Hükümet te 
kabul ediyorsa fıkra çıkabilir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, muh
terem Mazbata muharriri arkadaşımızın ver
dikleri cevap, bendenize yeni bir istizah mev
zuu hazırlamıştır. Bendeniz «ilim, hayır mües
seseleri» denildiği zaman yalnız hususî müesse 
seler kasdediliyor zannediyorum. Buyurdular 
ki yalnız hususî değil, resmî müesseseler de 
dahildir. Bu takdirde şunu anlamak istiyorum: 
Bir noter, bir resmî ilim müessesesi reislik ve
ya azalığını yapabilecek midir? Çünkü resmî 
müesseselere şamil ise bunlar istisna edildik
leri için noterin bir resmî müessesenin reisli
ğini yapabilmesi lâzımgelir. Halbuki verdik
leri izahata göre noterin işleri ağır olduğu için 
böyle daha ağır başka meşgaleleri üzerine al-
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maması lâzımgelir. Noterler; resmî bir ilim 
müessesesi veya hayır müessesesi müstesna tu
tulunca, bunların reisliğini yapabilecekler mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Remi bir ilim müessesesi için misal 
verebilirler mi? Verirlerse ona göre izahat ar-
zedeyim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Meselâ üniver
site. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — O halde arzedeyim. Buradaki 
«resmî ilim müessesesi» ibaresinden aldıkları 
misal gibi üniversite anlaşılmaz. Üniversite doğ
rudan doğruya Devlete bağlı bir dairedir. Onun 
başındaki memurdur. İdare meclisi reis ve azası 
yoktur; rektör, dekan, profesör, dekan gibi Dev
let memurları vardır. Burada, gerek resmî te
şekküller ve gerek hususî teşebbüslerle kurul
muş olan hayır ve ilim müesseseleri mevzuba
histir. Meselâ Hukuk ilmini yayma kurumu, 
Tıp ilmini, ilmî faaliyette, devamlı faaliyeti 
istilzam etmez. Bu itibarla muhterem arkada
şımızın endişelerini bertaraf edecek bir ifadeyi 
ihtiva ettiği kanaatindeyiz. Çünkü mümasil te
şekküller buradaki ilmî müesseseler manasına 
girmez. Üniversite tabiri buraya girmez. Onun 
ayrı bir hüviyeti yoktur. İlmi himaye maksa-
dile, Hukuk ilmini yayma kurumu, şu anda 
hatırıma gelen budur. Veyahut varsa başka bir 
müessese. Üniversite, doğrudan doğruya bir 
Devlet dairesidir. Eski kanundaki ibare de bu
dur. Ötedenberi de böyle cereyan etmektedir. 
Böyle bir endişeye mahal vermiyeceği kanaatin
deyim. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Efendim; 
buradaki müessese yerine, cemiyet veya kurum 
tâbirlerini kullanmak kâfidir. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCIOGLU 
(Mardin) — Efendim; noterlerde memur sıfatı 
galip olduğu için biz Memurin kanunundan bu 
ibareyi aynen lâyihaya almıştık. Şimdi verilen 
izahat karşısında biz bu fıkrada ısrar etmiyo
ruz. Şu halde madde şöyle oluyor. «Noterler 
borsa oyunu oynamak ve ilâahiri...» Yani noter
lerle borsa oyunu kelimeleri arasındaki ibare
ler kalkmca mesele halledilmiş olur. Biz de 
bu suretle takrire iltihak etmiş oluruz. (Güzel 
sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Çok güzel. Me
selenin esas kısmı hallolundu. Onun için tekrar 
söz söylememe hacet yoktur. Yalnız bir nokta
nın tavzihini istiyorum. 

Kefalet üzerindeki izahatları da beni ikna 
etti. Kendilerine teşekkür ederim. Hakikaten 
ben bu endişemi bidayette göstermiş olduğum 
misallerle umumî olarak arzetmiştim. Fakat 
böyle emanetlere dair sarih bir şey olabileceği 
ihtimalini söyleyince bu işlere girilmemesi yo
lundaki hüküm de çok yerinde olur. Yalnız 
kanunların mutlak ibare ile yazılmaması çok 

isabetli olur. Onun içindir ki mümkün olabil
diği kadar herkesin kafasında bir mana vere
cek bir ibare bulunmasında fayda vardır. 

Avukatlık da dahil olduğu halde hiç bir hiz« 
met ve meşgale noterlikle birleşemez. Hizmet, 
manası gerek bir şahsın maiyetinde çalışmak 
veya bir müessesede çalışmak veya Devlet hiz
metinde vazife almaktır. Pekâlâ, meşgalenin ma
nası nedir? Noter, meşgale, ticaret yapmryacak. 
Fakat ziraat yapmryacak mı? Kendisinin çiftli
ği, bağı, tarlan, bahçesi varsa bununla meşgul 
olmıyacak mı? Bana kalırsa «meşgale» gibi al
tında memnuiyeti mucip olacak mutlak bir iba
renin bulunması dahi hükümde sakatlıkları is
tilzam edebilir. Tensip edilirse burada mutlak 
olan, hizmettir. Avukatlık da dahil olduğu 
halde vazife ve hizmetten bahsediyoruz. Tica
retten, borsadan, kefaletten menediyoruz. Ten
sip ederseniz hizmet, vazife olduktan sonra, 
bir de meşgale tabirini koymıyalım. Akla gel-
miyen ihtimallere yol açması mevzubahs olabi
lir. Bir tane misal söyledim. Acaba encümen 
meşgale kelimesinin kaldırılmasından ne zarar 
göreceğini izah edebilir mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Refik İnce arkadaşımız 
kanunların mutlak yazılmasmdaki mahzurlar
dan bahis buyurdular. Hakikaten kanunların 
mutlak yazılmasında bazı mahzurlar olabilir. 
Fakat kanunların mutlak yazılmamasmdaki 
mahzurlar çok daha büyüktür. Çünkü kanun 
bütün hâdiseleri derpiş edecek bir ifadeyi bu
lamaz. Medenî, ticarî ve içtimaî münasebetle
rin kesret ve tenevvüü bunları bütün şümulile 
ve önceden derpiş ve tadada imkân vermez. O 
zaman ya kanun fevkalâde uzun olur veya ba
zı hususları açıkta bırakmağı mucip olur. Onun 
içindir ki mutlak ifade ekseriya faydalıdır. Bi
zim kanunlarımızın takip ettiği çok iyi yollar
dan biri de budur. îradettikleri misale göre 
meşgale kelimesi bulunmuş, bulunmamış bunun 
büyük ehemmiyeti yoktur. Yalnız hizmet ke
limesi kalırsa hizmet mefhumuna girmeyen bir 
çok işlere cevaz verilmiş olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meselâ? 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De

vamla) — Meselâ taksi işletir. Buna benzer 
misaller bulunabilir; hizmet mahiyetini taşı
mayan işler vardır. Zaten hizmet ve meşgale 
tâbiri diğer kanunlarımızda da bir kilise halin
de yerleşmiştir. Misalleri bu anda hatıra gelmi-
yebilir. Ben burada bütün bu şeyleri hatırlrya-
bilirim iddiasile huzurunuza asla çıkmamakta
yım. Ziraat tabiî başka fakat çiftliğinin başın
da devamlı surette oturursa bu şekilde ziraat de 
memnudur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ya nasıl olmalı? 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De

vamla) — Gidip çiftliğinin başında oturan ve 
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bu yüzden vazifesini ihmal eden noteri kanun 
hiç bir zaman himaye edemez. Noterin resmî 
işinin başmda bulunması lâzımdır. Esasen ken
dileri de mefhum itibarile bizden ayrılmıyor
lar. Yalnız hizmet kelimesinin bazı mahzur
ları üzerinde.,. 

REFİK İNCE (Manisa) — Beni ikna ede
miyorsunuz. 

Ad. E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) 
— Ben burada sizi kandırmak için izahat vermi
yorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Elbette iknaa 
mecbursunuz. 

Ad. En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zongul
dak) — Mecbur olsam bile, bu mecburiyetin de 
bir haddi var. Siz ille kanmam dedikten sonra 
ben ne yapabilirim. Maruzatımı Yüksek Mecli
se serdediyorum. Bütün mesele size göre bir 
kelimeye takılıyor: Meşgale olmasın... Bende
niz hizmetin mahzurlarını arzettim. Nitekim di
ğer kanunlarda bu mahzurları önlemek za
rureti hissedilmiştir. Hakikaten « Meşga
le» nin ihata ettiği hususları birden bire 
hatırlıyamadım. Misal mi istiyorsunuz ? 
Meselâ avukatlık bir hizmet midir ? 
Avukatlığın mahiyeti nedir? Doktorluk bir hiz
met midir, baytarlık bir hizmet midir? Misal 
istemekte haklıdırlar. Hizmet kalır, meşgale 
kelimesi kalkarsa doktorluk, baytarlık yapabile
ceklerdir. Nitekim baytardan, doktordan adli
yeye intisap etmiş memurlar vardır. Bu mese
le diğer memleketlerde mevzubahs olmuştur. 
Bütün noter kanunu şerhlerini açınız, bulursu
nuz. Noterler, baytarlık, doktorluk yapabilir
ler mi diye münakaşalar yapılmıştır. Bu sebeple 
meşgale kelimesi faydalı bir kelimedir. Misalim 
kendilerini tatmin etti ise meşgale kelimesinin 
kalmasmdaki zaruret tezahür eder. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim; muh
terem mazbata muhariri arkadaşımız « ilim ve 
hayır müesseseleri » tabirinde resmî müessese
lerinde dahil olduğunu söylediler. Onun üzerine 
misal istemek bendenize düşerdi. Kendileri ben
denizden sordular. « Üniversite » dedim. Bun
dan sonra kendileri, « Üniversite maksut değil
dir, Üniversiteyi kasdetmiyoruz » dediler. Fa
kat kendileri de bir misal göstermediler. De
mek ki Encümen mazbata muharriri arkadaşı
mız bu « ilim ve hayır müesseeleri » tabirinin 
resmilere de şümulü hakkında sarih bir fikre 
sahip değillerdir. Encümen, bu vaziyette iken 
tatbikatla mükellef olanlar ne yapacaktır? Onu 
sormak istiyorum. Sonra, esasen resmî mü
esseselere de şümulü, vazu kanunun makadma 
uymamak lâzımgelir. Çünkü kendileri sarahaten 
söylediler ki, noterlerin geniş işlerle, hizmetlerle 
meşgul olmamaları matlûptur. Öyle ise böyle 
ilim müesseselerinin azalığı ve reisliği gibi no
terleri başlı başına işgal edecek bir hizmeti istis
na etmek lâzımdır. Bu mütaleaya göre mazbata 

muharriri arkadaşımız verdiği izahatı kâfi 
görmüyorum. Sarih olmak için, «ilim ve hayır 
cemiyetleri » diyelim ki, resmî mahiyette olan
lar hariç kalsın. 

Ad. En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zongul
dak) — Bu «müessese» tabirinin daha faydalı ol
duğunu arzetmiştim. Arkadaşım da bir misal is
tediler. Dediler ki, Üniversite bir misaldir. Maz
bata muharriri de bir misal söylesin dediler. 
Misal olarak Kriminoloji enstitüsünü arzettim. 
Kriminiloji de bir cemiyet değildir. Orada bir 
vazife alırsa kendi işini ihmal edecektir. Bu iti
barla « Müessese » faydalı bir tabirdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hükümetin tek
lifi gayet yerindedir. Değişmiş hemen, hemen 
bir şey yoktur. Yalnız ne olmuş, bakınız? Bir 
hizmet ve vazife yerine «bir hizmet ve meşgale» 
denmiştir, bu hizmet ve vazifeden «hizmet» i 
muhafaza etmişler «vazife» yerine «meşgale» 
koymuşlar. Sonra meşgale yüzünden daha şim
diden aramızda çıkan ihtilâf hepinizin malû
mudur. Bir de çiftçilikten bahsettiler, işi gücü 
bırakır da çiftçiliğe başlarsa zaten noterliği de 
bırakmış demektir. Noter diye tayin edilen bir 
adam işini gücünü bırakmış, terketmişse bu 
sefer bu kanun var diye mi bırakmamış olacak? 
Onun için bu «meşgale» tabiri yerine - ben 
verdikleri misali kabul ediyorum., onlar da in-
ü'?.f ederek bizimkini kabul etsinler - acaba lüt
fen kabul ederler mi bu fıkrayı? «hiç bir hiz
met ve meslek noterlikle birleşemez» diyelim. 
Acaba buna ne derler? Mutlaka meşgalede İsrar 
ederlerse o vakit takrir vereceğim, başka çare 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, maksat yüksek Heye
tinizce anlaşılmıştır. Daha ziyade kelimeler üze
rinde durulmaktadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tabiî kelimeler 
üzerinde.... 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Faidelidir şüphesiz. Yalnız muhte
rem arkadaşım tekliflerini kabul etmediğim
den dolayı beni insafsızlıkla ittiham ediyorlar. 
Mütemadiyen ısrar ediyorlar, bir az da insaf 
göstersin diyorlar. Bendeniz burada bir Encü
men noktai nazarını müdafaa ediyorum; kana
at ve kararımıza uymayan tekliflerin kabul 
edilmemesini tabiî görmelidirler, insafsız keli-
mesile tavsif ettikleri manzara daha ziyade 
verilen vazifenin lâyiki veçhile ve ciddiyetle 
ifasından başka bir şey değildir. Lüzumsuz ye
re ısrarda bulunursam tabiî yüksek Heyetiniz 
reylerile ve edineceği kanaat ile bendenizi bu 
yoldan ayırabilir. Binaenaleyh beni insafsızlık 
töhmeti altında bulundurmalarını da ben insaf
sız bulurum; kaldi ki bu hitaba Mazbata mu
harrirliği vazifesi dolayisile muhatap oluyorum. 

Gelelim esas meseleye; Vazife ve meslek 

— 9 — 



î : 22 6-1-1942 C : 1 
diyorlar. Bunun haricinde bir şey kalacak mı? 
Kalmıyacaksa mesele yoktur. Kanunda bütün 
vaziyetleri ihata edecek ve hiç bir tereddüde 
meydan vermeyecek tabir kullanmak bittabi 
tercihe şayandır. Ancak ne arkadaşım, ne de 
ben tatbikatta tekevvün edecek bütün vaziyet
leri önceden ihata etmek gibi bir iddiada bu
lunanlayız? Ben bazı mahzurları gösteren bir 
misal getirdim. Beş dakika sonra başka bir mi
sal daha getirebilirim. Meşgale veyahut iş 
gibi umumî bir tabir daha uygun geliyor. 
Mademki kendileri centilmenlik gösteriyor-
larmış, lütfen bunu da kabul buyururlarsa 
Bu centilmenliğin bir misalini daha vermiş olur
lar ve iş kolaylıkla halledilmiş olur. Maahaza 
takdir yüksek Heyetindir. (Gülüşmeler). 

Gl. NACİ ELDENİZ (Seyhan) — Bu mad
dede hükme ve kanuniyete ait olan kısımlar 
bendenizin salâhiyet ve kudretim haricindedir. 
Onlar hakkmda mütaleam yoktur. Fakat yazılış 
hakkında maruzatta bulunmak istiyorum. Bu 
üç satır iyi yazılmamıştır, bu üç satırın manası 
bir kaç türlü anlaşılabilir. Kendimce virgüller 
koydum, virgülllerle ayırmak istedim; bende-
nizce vuzuh hâsıl olmadı. Bu hususta nazarı 
dikkati celbederim ve bunun daha vazıh bir su
rette yazılmasını zannederim ve arzederim. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
ADLÎYE En.' M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Muhterem General Naci Eldeniz üç 
satırın iyi yazılmadığını ifade buyurdular. Ola
bilir. böyle bir hal varsa ıslah edilir. Yalnız 
hangi cihet iyi yazılmamıştır. Lütfen bizi tenvir 
buyururlarsa o şekilde tashih edelim. Daha iyi 
nasıl yazılabilir? Kendilerinin veya yüksek He
yetin muvafık bulacakları daha iyi bir formüle 
biz de derhal iltihak ederiz. Af buyursunlar, 
bu ciheti tasrih etmedikleri için kendilerine ce
vap verebilecek vaziyette bulunmuyorum. 

Gl. NACİ ELDENİZ (Seyhan) — Efendim; 
«İlim ve hayır müesseseleri reis ve azalıkları 
ve kaza mercilerinin vereceği her hangi bir va
zife müstesna olmak üzere avukatlık da dahil 
hiç bir hizmet ve meşgale noterlikle birleşemez». 
Bu bir anlayış tarzıdır ve bir okuyuş tarzıdır. 

«İlim ve hayır müesseseleri reis ve azalık
ları ve kaza mercilerinin vereceği her hangi bir 
vazife müstesna olmak üzere (virgülü buraya 
korsak) avukatlık da dahil (Virgül) hiç bir hiz
met ve meşgale noterlikle birleşemez». Bu da 
bir anlayış tarzıdır. 

«İlim ve hayır müesseseleri reis ve amalıkları 
ve kaza mercilerinin vereceği her hangi bir va
zife müstesna olmak üzere»... Yani bunlar dahi 
müstesna olmak üzere mi? Müsaade buyurdu
nuz, arzettim, bendenize bu üç satır çok malûl 
gibi geliyor. Huzurunuzda arzetmeğe cesaret et
tim. Sizleri daha fazla işgal ve rahatsız etmeğe 
salâhiyet ve cesaretim yoktur. Bendeniz nazarı 
dikkate arzettim. Eğer münasip ise Heyeti muh-
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tereme ve Encümen kendisi görür, tashih eder, 
düzeltir veya olduğu gibi kalır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak,) — Efendim, ilim ve hayır müesseseleri 
reis ve azalıkları - Buraya virgül konulmama-
sının sebebi (ve) edatınm bulunmasından do
layıdır. Bununla bağlıyoruz - «İlim ve hayır mü
esseselerinin reis ve azalıklarile kaza mercileri
nin vereceği her hangi bir vazife müstesna ol
mak üzere» diyoruz, bu sayıların istisnalar teş
kil ettiği gayet vazıhtır ve ifade düzgündür. 
bundan sonra noterlikle birleşemiyen işler sa
yılıyor. Avukatlık da dahil midir, değil mi
dir diye tereddüdü mucip olmuş, soruyorlar. 
Bittabi Avukatlık da memnudur. İfade vazıh 
ve yerindedir. Maahaza sayın General daha iyi 
bir formül teklif ederlerse onu da kabul ederiz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— «İlim ve hayır müesseseleri reis ve azalık
ları» dedikten sonra «kaza mercilerinin verece
ği herhangi bir vazife müstesna» tabirini kerre 
içine alsanız. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Burada tereddütleri mucip olan, 
mahkemelerin vereceği herhangi bir vazife müs
tesna ibaresidir. Mahkeme, malûmu âliniz, no
teri meselâ ehlivukuf olarak tayin edebilir. Ka
zaya müteallik diğer herhangi bir vazife vere
bilir. Bu istisna mevcut olmazsa noter bundan 
imtina etmek mecburiyetinde kalır. Binaena
leyh ben bu işi alamam diye mahkemeye bir 
itiraz dermeyan etmemesi için istisna kaydi za
ruridir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Avukatlık da memnudur. Yalnız avukatlık 
da memnu iken istisnaî olarak müsaade veri
yorlar. Bu müsaade muhakkak mahkeme tara
fından mı olacak? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hayır efendim, mesele öyle değildir, 
ilim ve hayır müesseseleri reis ve azalıkları is
tisnaları teşkil eder. Bu olabilecektir, ayrıca 
kaza mercilerinin verebileceği herhangi bir va
zife de görülebilir. Avukatlık bu cümleden de
ğildir. Meselâ kaza mercileri ehlivukuf veya 
vasi tayin edebilirler, daha başka misaller zik
redilebilir. Hükümetin teklifinde avukatlık 
ikinci fıkrada idi. Borsa oyunu oynamak, ti
caret yapmak, avukatlık yapmak gibi işler bir 
arada tadat ediliyordu. Avukatlığı da borsa 
oyunları ve ticaretle beraber saymaktansa, ilim 
ve hayır müesseseleri meyanmda saymayı da
ha uygun gördük. Bunda bir fark yoktur. 
Arkadaşımın daha uygun bir formülü varsa 
biz de memnuniyetle kabul ederiz. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, Ad
liye vekilimiz bu maddenin ikinci fıkrasını teş
kil eden siyasî kısmın kaldırılmasını kabul et
tiğini beyan buyurduktan sonra birinci fıkra-
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nm yeri kalmadığını zannediyorum. Çünkü si
yasî Partiye dahil olan herhangi bir noter, pek 
tabiî olarak Parti idare heyetine de - ki bir 
cemiyettir, bir meşgaledir - sonra belediye mec
lislerine de aza olabilir. Binaenaleyh bu vaziyet 
karşısında bu fıkrada «bu ilim müesseseleri ve 
saire» denirse bunun kıymeti kalmamış olur. 
Bu itibarla orada hakikaten bir noterin avu
katlıkla iştigal etmesi muvafık değildir. Bina
enaleyh muhterem Adliye vekilimiz ki, bura
da böyle buyurdular, borsa oyunu oynamak, 
ticaret yapmak ve başkalarına kefalet etmek 
veya kendilerine ait diye bu fıkralara avukat
lık kelimesini de ilâve edecek olursak birinci 
fıkra üzerinde başka münakaşa edecek bir nok
ta kalmaz zannediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ar
kadaşlar; maddenin ikinci fıkrasında «noter
ler siyasî Partilere girmek veya devam etmek, 
seçim işlerile uğraşmak, siyasî neşriyat yara
maktan memnudur» denilmektedir. Bendenizce 
bu fıkra yerindedir. Sebebi; ocakta mukayyet 
bir notere kongre yapılacak diye bir davetiye 
gider, noter gelir, kongre 2 - 3 gün devam eder, 
noter dairesi kapalı kain*. Ashabımesalihin işi 
görülmez. Ankarayı misal olarak almıyalım, 
ufak yerlerde intihap zamanı vaziyet değişir. 
Böyle zamanlarda siyasî vaziyeti dolayısile on
daki his bir husumet tevlit edebilir. Bu, ye
rindedir, Adliye vekili de taraftar oldular. En
cümen teklif etseydi Adliye vekili de o vakit 
kabul edecekti. Hükümetten gelmiştir, bu fık
ra Heyeti Vekilede kabul edildiği için Adliye 
vekilinin, teklif edilen tadili kabul ettim de
mesi doğru değildir. Binaenaleyh fıkra yerin
dedir ve lâzımdır. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Beşinci madde
nin birinci fıkrasındaki ifadenin biraz pürüzlü 
olduğu etrafındaki mütalealara bendeniz de 
iştirak ediyorum. Daha selis ve biraz daha va
zıh yazılması doğru olurdu. Burada umumî hü
küm olarak deniliyor ki, avukatlık da dahil ol
duğu halde hiç bir hizmet noterlikle birleşe-
mez, yalnız hayır ve ilim müesseseleri reis ve 
azalıkları ve kaza mercilerinin vereceği herhan
gi bir vazife müstesnadır. Bu istisna sona gel
se idi vuzuh daha iyi temin edilmiş olurdu. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Adliye vekili arkadaşım benimle görü
şerek muvafakat aldıktan sonra maruzatta bu
lunmuştur. 

Dr.' ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Beşinci maddenin birinci fıkrasının sonunda 
«Meşgale» tabiri vardır. Meşgale, yalnız maddî 
bir iş değildir. Muayyen vakitlerini bir işe has
retmeğe meşgale derler. Eğer bir adam hem 
hukuk ilminin mütehassısı yani hukukçu olmak 
noktasından noter ve aynı zamanda muhtelif 
mesleklerden birisini tahsil etmiş olursa ziraat 
veyahut herhangi bir mesleği tahsil etmiş olur

sa, bu adam şu meşgale tabirinin hududuna gi
rerek, icra noktasından değil, ayrıca o meslek 
noktasından, meselâ romancı ise gazetede ro
man tefrika etmiyecek, kitap yazmıyacak, re
sim yapıp sergilerde teşhir etmiyecek gibi bir 
mâna çıkıyor. Binaenaleyh meşgale tabirinin 
burada ipkasmı gayet tehlikeli addediyorum. 
Yalnız maddî meşgale değil, manevî meşgale 
dahi menedilmiş oluyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ne koyalım o ta
birin yerine o halde? 

Dr. SÜHA DELİLBAŞI (Devamla) — Ben
deniz hukukçu değilim. Yalnız mahzurlarını 
gösterdim? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim; tabiî meşgale kelimesinin 
bu mânayı haiz olmaması lâzımgelir. Metinden 
de böyle bir mâna anlaşılamaz. Burada noter
lik vazifesini ifaya mâni resmî veya hususî meş
galelerden, yoksa noter bittabi istediği kitabı 
yazar, hiç bir meslek müntesibi bu haktan mah
rum edilemez. 

Muhterem Seyhan mebusu Gl. Naci ile gö
rüştüm, «Ve» yerine «ile» konursa kendilerini 
tatmin etmiş oluyoruz. İsterseniz «ile» kelime
sini koyalım. Bu, mefhumlarda hiç bir fark gös
termez. 

Şöyle oluyor : «İlim ve hayır müesseseleri 
reis ve azalıklarile» bundan sonra birinci fıkra 
aynen devam ediyor. 

İkinci fıkranın siyasî işlerden bahis olan bir 
buçuk satır, kalkıyor «Borsa oyunu oynamak ve
saire» diye devam edip gidiyor. Eğer bu formül 
yüksek Heyetin tasvibine iktiran ederse mesele 
halledilmiş olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Nevzad 
Ayaş arkadaşımız esaslı bir teklifte bulundu. 
Bu teklife göre, noter vazifesile birleşmiyen 
işler ve noterin yapmaktan memnu bulunduğu 
mesleklerin sayılması lâzımdır. Noterlik vazi
fesile birleşmiyen işleri sayacağız, memnu 
bulunan işleri de ayrıca sayacağız. Binaenaleyh 
esas kaide budur. Bunları yazdıktan sonra müs
tesnalarını da yazmak lâzımdır. Bu münasebetle 
Encümen Hükümetin ve kendilerinin teklifi ye
rine bizim ricalarımız vardır. Meslek meşgale 
midir? Bunun tavzihi maksadile hep beraber 
müzakere ve tertip edilmek üzere encümene al
sınlar. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Bu ibareyi encümenin kabul etme
sinde hiç bir mahzur yoktur. Tabiî bir mefhumu 
ifade etmek için 80 tane formül bulunabilir. Her 
formülün kendine mahsus bir çok mahzurları 
olduğu gibi bir çok faydaları da vardır. Sonra 
her şahsın kendine göre bir ifade tarzıda mev
cuttur. Bu itibarla muhakkak bu formül iyidir 
diye encümen ısrarda bulunmuyor. 

Kanun maddeleri yazılırken dedikleri gibi 
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bir kaide vazedilemez, bu nazarî olarak kalır. 
Bütün bu münakaşalar neticesinde hâsıl olan 
fikir şudur ki, mefhumlarda tam bir mutaba
kat vardır. Bu itibarla madem ki arkadaşla
rımızı bu idare tatmin ediyormuş, hiç bir fark 
da yok, kabul edebiliriz. Dedikleri şudur: Avu
katlık da dahil hiç bir hizmet ve meşgale no
terlikle birleşemez. İlim ve hayır müesseseleri 
reis ve azalıkları ile kaza mercilerinin verece
ği her hangi bir vazife bundan müstesnadır. 
Takdim ve tehir meselesi. 

EEFİK İNCE (Manisa) — Meşgale kaldı 
mı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Arzettiğim sebeplere binaen kaldı. 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Beşinci maddenin ikinci fıkrası başındaki 
«Noterlerin siyasî partilere girmek veya devam 
etmek, seçim işlerile uğraşmak, siyasî neşriyat 
yapmak» kısmının tayyini teklif ederim. 

Kütahya 
Receb Peker 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (meşgale) ye

rine (meslek) kelimesinin konulmasını teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

REİS — Reye konmak üzere takrirleri tek
rar okutacağım. 

(Receb Peker (Kütahya) nm takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almayan
lar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Manisa mebusu Refik İncenin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almayan
lar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Takrirlerle beraber maddeyi encümene ve
riyorum. 

Noterlerin tayin usulleri 
Noter olacakların vasıf ve şartlan 

Madde 7 — Noter olmak için : 
I - Türk olmak, 

II - Medenî ve siyasî haklarına sahip bulun-
makı 

III - 25 yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik filî hizmetini yapmış veya hiz

mete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa 

mâni hastalığı bulunmamak, 
VI - Yabancı ile evli olmamak, 
VII - Türkiye hukuk fakültesinden çıkmış 

olmak veya Siyasal bilgiler okulundan veya ya
bancı bir memleket hukuk fakültesinden çıkmış 

olup da Türkiye hukuk fakülteleri programları
na göre eksik kalan derslerden imtihan vererek 
tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette ve kasdî bir cürümden do
layı üç ay veya daha fazla hapis cezasile mah
kûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim her 
hangi bir cürümden dolayı cesa takibatı altında 
bulunmamak , 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde 
hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybetme
miş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymıyan hal
lerde bulunmamış olmak, 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs etmiş 
ise iadei itibar etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut ah
lakça halkın güvenini giderecek herhangi bir 
hal ile dile gelmiş olmamak, 

X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müddei
umumilik etmiş veya bu sınıftan sayılan hiz
metlerde bulunmuş veya beş sene avukatlık 
veya hukuk fakülteleri Hukuk grupu dersleri 
profesörlüğü etmiş olmak şarttır. 

REİS — Açık reyle reyinize arzedilen lâyi
haya rey vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; burada, 

bundan evvelki kamında dahi mevcut olan bir 
ibare nazarı dikkatimi eelbetti. « Medenî ve si
yasî haklar » tabirini koyuyoruz. Buradaki «sî  
yasî haklar » in acaba manası nedir? Çünkü alt 
tarafında o kadar şart sayıyoruz ki; insan ol
mak için lâzımgelen ne kadar evsaf varsa koyu
yoruz. Kanunda bilvesile fazla ibareli cümle 
kullanmaktan içtinap için söylüyorum. Bundan 
başka iki nokta var ki, birisi tatbikattan alın
mış derslere müstenittir. Noterlikte; avukat
lık, hekimlik, baytarlık, hâkimlik, yahut mu
harrirlik gibi artık bir meslek olarak tanın
mıştır. Bilhassa kanunlarla kanunları tatbikle 
mükellef olmak bakımından noterler üzerinde 
bir takım tesisat yaptık ki, hakikaten bu mev
cut kanun, medenî tesislerimizden bir tanesidir, 
avrupaî şekilde yapılmış mükemmel bir eser
dir. Burada noterlerin tekaütlükleri yokken 
onlara tekaüt sandığı ihdas ettik, noterlerin 
vaziyetleri perişanken onları zaptı raptı altına 
aldık. Neden? Amme nizamını korumak ve 
bu vesile ile içtimaî hayatı tanzim etmek için. 
Şimdi noter diye bir meslek ayırdıktan sonra, 
bu noterlerin kendileri hayatları içerisinde bir 
refah aramaları ve bu meslekin kendilerine bah
şetmesi icabeden asamı yaşayışa mazhar olmağı 
istemeleri kadar tabiî bir şey'yoktur. Onun 
içindir ki, noter olmanın şartlarını saymışız. 

Eğer Muhterem Heyet hüsnü telâkki ederse 
ben buraya bir madde, bir fıkra veyahut bu 
kanunun kullandığı tabire göre, bir bent ilâve 
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edeceğim. O da noter olacakların mütekait ol
mamasıdır. Hukuk mektebinden çıkmış veya 
Mülkiye mektebinden çıkmış veya ecnebi mek
tebinden çıkıpta imtihanları vermiş bir zat gel
miş Türkiyeye hâkim olmuş, müddeiumumi ol
muş, kanunî müddetini ikmal etmiş, 25 sene, 30 
sene hismet etmiş, ikramiyesini almış, binaen
aleyh Devlet hizmetinde kanunen muayyen olan 
vazifeyi görüp tekaüt olduktan yani kendi rı-
zasile; artık çalışamıyacağım, dedikten, veya
hut 30 sene çalışıp tekaüt olduktan ve üzerine 
bir de ikramiye aldıktan sonra, aynı zevatın 
bu sefer noterlik güya bir kazanç işi imiş gibi 
böyle bir vazifeye tayin edilmelerini ve no
ter mesleğine gösterilen hürmet ve bu mesleğin 
prensibi ile bu noktai nazarların telifi yolun
daki bu kanunla vazetmek istediğimiz program
la bunu muvafık görmem. Tekaüt olmuş ve 
artık Devlet hizmetinden çekilmiş bir adama İs

tanbul, İzmir veya Ankaranm noterliğini vermek, 
oraya gelecek ve hayatını temin edecek bir gen
cin rızkına mâni olmak demektir. O zat esa
sen vazifesini ifa etmiştir. Devletten lâzımı 
kadar kendisine medarı maişet olan ve kanun 
dairesinde verilen bir maaşı da alarak çekil
miştir. Serbest çalışabilir. Binaenaleyh artık 
İstanbulun Beyoğlu Noterliğinin bir tanesine, 
namusu ile, hizmeti ile ve vekâletin takdirlerile 
kendini namzet görmüş bir adamın yerine bu 
sefer Adliye vekâletinin sabık kıdemlilerinden, 
bir mütekait Temyiz azası veya müddeiumumi 
veya umuru cezaiye müdürü, şu veya bu avukat, 
nizamî tekaütlük müddetini ikmal etmiş olmak 
şartile, tayin olunuyor. Zannederim ki vekâ
let makamı da böyle bir kaç misalle bunun müs-
bet netice vermediğini görmesi dolayısile, ben
denizin bu söylediklerimi hüsnü telakki edecek 
vaziyete gelmişlerdir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Kâfi noter yar mı? 

REFİK İNCE (Devamla) — Böyle tekaüt ol
muş kalantorlar ufak yerlere gitmezler. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Kalantor
lar ne demektir? 

REFİK İNCE (Devamla) — Onun için mü
tekait olmamaları kaydının ilâvesini rica edi
yorum, Alelıtlak tekaüt olmuş, çekilmiş... 
İkinci bir ricam daha var. Bu kanunun bu 
maddesinin bir fıkrasında «en aşağı beş sene 
hâkimlik veya müddeiumumilik etmiş bulun
mak» diyor. Binaenaleyh noter olmak için fa
külteden falan mezun olacak. Şu evsafı haiz 
olacak, kâfi değil, en aşağı beş sene hâkimlik 
veya müddeiumumilik yapmış olacak, doğru. 
Fakat buna mukabil çok temenni edilirdi ki bir 
kaç sene avukatlık etmiş olan zat dahi noter 
olabilsin.. (Var sesleri) Avukatlar var mı? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Var, dahil edilmiştir. j 

I REFİK İNCE (Devamla) — Affedersiniz, 
I görememişim. Buna mukabil rica edeceğim şu-
I dur. Demek ki noterlikle hâkimliği yekdiğerile 

imtizacı kabil meslek sayıyoruz, biri diğerini 
tamamlayor. Avukattan noter oluyor, hâkim
den, müddeiumumiden noter oluyor. Peki, n i 
çin noterden müddeiumumi veya hâkim olma
sın? Nitekim zannederim ki, Hâkimler kanu
nunun bir maddesinde, avukatlıkta geçen iki 
sene müddetin bir sene hâkimlikte geçtiği te
lâkki adiliyor. Her türlü inzibat ile, sicillere 
taallûk eden bütün bağlılıklarile, terfilerile Ad
liye vekâletinin mütemadiyen murakabesine tâ
bi olan ve hükkâm sınıfından bulunan bir zata 
noter olduktan sonra artık kendisine, tabiatile 
hâkimlikten alâkasını kesmiş nazarile bakmak, 
bence hâkimlik kaynaklarını bir az zayıflat
maktır. Eğer Adliye encümeni, Adliye vekili 
arkadaşımız hüsnü telâkki ederlerse bu müna
sebetle bir ricada bulunacağım. Ricam şudur: 
Avukatlarda olduğu gibi noterlerde de geçen 
iki senenin bir sene sayılması yolunda bir 
adalet ve tevazün noktası göstermek lutfünde 
bulunurlar mı? 

Demek ki, ricam şu oluyor : Mütekait olmı-
yacaklar, bir de noterlikte geçen iki sene bir 
sene sayılacak. Şimdi bu ricalarıma iki takrir 

I veriyorum ve buna bir sual ilâve etmek istiyo-
I rum. 

Birinci suali tenevvür etmek için soruyorum, 
i siyasî haklardan maksat nedir? Eğer burada 

bir tekerrür varsa çıkarılabilir. 
İkincisi; en aşağı beş sene hâkimlik veya 

müddeiumumilik etmiş veya bu sınıftan sayılan 
hizmetlerde bulunmuş kaydı. 

I Acaba bu, hâkimler kanununda hangi hiz-
j mete tekabül eder, bunu lütfederler mi? Veya 

bu smıftan sayılan hizmetlerde bulunmuş... Aca
ba vekâlet müdürü umumî veya muavinleri 
midir? Zaten onu Hâkimler kanununda kabul et
tiğimize göre bunlar halledilmiş oluyor, vaz ge
çiyorum. 

Medenî ve siyasî haklar... Medenî malûm, si
yasî haklardan maksat nedir? Bu sualdir, İkin
cisi de teklif ettiğim iki madde üzerinde muta-
leaları nedir?. 

REİS — Reylerin neticelerini arzediyorum: 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı he

sabı katî kanununa (208) zat rey vermiştir. İş
tirak azdır, binaenaleyh nisap yoktur. Çarşam
ba günü tekrar reye koymak zarureti vardır. 

Bu netice hâsıl olduktan sonra müzakereye 
devam edemeyiz. Takrirleri encümene verdim. 
Encümen Refik İnceye cevabını gelecek celsede 
verirler. 

Çarşamba günü saat on beşte toplanılmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katı kanununa verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Eaşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirci 
Mümtaz ökmen 
Rıfat Araz 

Antalya 
Nmnan Akaoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. TIulûsi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

R«ye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
208 
208 

0 
0 

217 
4 

[Kabul edenler] 
1 Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

1 Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İUemed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsırıail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Nuri Kaya alp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Şakir Baran 
Denizli 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahid Çubukçu 
Dr. î. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

(Nisap yoktur) 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabokir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

îzmir 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğtız 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Ab idin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 
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Kayseri 
Ahnıed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Suad Hayri Urgüblü 

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

- Kırşehir 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Toloıı 

Konya 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Yedit Uzgören 
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Malatya 

Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşıc özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankııt 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Hüsnü Kitabcı 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
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Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necini Seımeu 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci 'Demirağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

Tunceli 
Haydar Rüştü Ökteıu 
Sami Erkman 

Urfa 
Ret'et Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyuenk 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 

ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Öalib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (Hasta) 
Muzaffer Akpmar 

Osman Niyazi Burcu 
Bilecik 

Kasım Gülek (Mazur) 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Mazur; 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

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

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
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Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Dr. E1 atma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahirıbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahıııed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya O iy il tepe 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Ayknrd 

Tlatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

içel 
Fer id Celâl Güven 
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İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hanıdi Denizin en 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Mazur) 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Eteni İzzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Şer a,t ettin Karacan 
Zihni Orlıon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 

1942 C : 1 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza T üre i 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazini Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
(Mazur) 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Malatya 

Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri rekta.-} 
Muttalib Öker 
Osman Taner (Mazur) 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memet Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halit Onaran 
irfan Ferit Alpaya (1. 
Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Ka ram uğl a 
Or. Gl. Izzeddin Çahşlaı 

Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Yalman 
ismail Çamaş 
Selini Sırrı Tarcau 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlo 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çanı 
Sinan Tekelioğlu 

Şiir d 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. Öztekin Erdcmgil 
Hikmet Işık 
Mi tat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin G Ünal tay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bcyatlı 
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Tokad 
Galib Pekel 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

î : 22 
Hasan Saka 
Salise Abanozo£lu 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tun celi 
Mi tat Yencl 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

5-1-1942 C : 1 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 
Şeref Uluğ (Mazur) 

\ arı 
Hakkı Ungan (M.) 

ibrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Şinasi Devrin 

ı>o<* 

T. B M. M. Matbaas, 





S. Sayısı: 45 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresile Orman umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun 

lâyihası ve Divânı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/419,1/401) 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/419) 

T. C. 
Divanı muhasebat 21 - XI - 1941 
Sayı : 189564 - _ • • - . 

2481 " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Di. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

Teşkilâtı esasiye ve Muhasebe! umumiye kanunları ahkâmına tevfikan bir nüshası Maliye 
vekâleti vasıtasile 24 - IV - 1940 tarihinde Divanı muhasebata gönderilmiş olan Orman umum mü
dürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katisi, Divanca tetkik edilmiş olan muhasip hesaplarile karşılaş
tırılarak görülen farklarla sebepleri teallûk eylediği cetvellerde arz ve izah olunmuş ve muhasip 
hesaplarının muhakemesi neticesinde ödenmesi lâzım gelen paralar hükme bağlanmıştır. 

Bağlı cetvellerdeki meşruhat nazarı dikkate alınmak şartile hesabı katide yazılı rakamların 
kabule değer olduğunu arzeyleriz. - XI - 1941 

Birinci Reis D. : 1 Reisi D. : 2 Reisi D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi Aza 
8. Oran F. Eke A. Yurdakul Â. Özgen F. Erinç B. Esen 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
I*. Z. Aslan C. Dincer M. Menemencioğlu R. Bakuy M. î. Erenli H. Demirsay 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
N, Başak E. E. Ayla F. önibuâun Z. A. Orbay M. A. Apak Enver Arkun 



_ . 2 — 
Orman umum müdürlüğü 1938 malı yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (3J/401,) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/1998 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 25 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1 - Başlangıç 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katisi tanzim edilerek Yüksek Meclisin tet
kik ve murakabesine arzedilmiştir. 

2 - Izahname 

Umumî mizan tablo (1) 

Umum müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütün muamelelerin hulâsası olup 
1938 malî yılı içinde bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk eden rakamlar icmalen gösterilmiş ve 
ifa edilen hizmetler arasında bundan emanet ve sair bütçe harici muamelelerle 1939 yılma dev
reden bakiyeler, nakit mevcudu hususî hesaplarında gösterilmiştir. 

Varidat, tahsilatı 

1938 malî yılı zarfında bütçe varidatından yapılan tahsilat 5 028 549 lira 48 kuruştur. 

Varidatın nevileri itibarile mukayesesi 

İdarenin belli başlı varidatmı teşkil eden Devlet ormanları varidatından bütçeye muham
men olarak konulan 3 219 250 liraya mukabil 3 758 057 Ura 69 kuruş tahsil edilmek suretile 
bu fasıldan muhammenata nazaran 538 807 lira 69 kuruş fazla tahsil edilmiştir. 

ikinci faslı teşkil eden vakıf ve hususî ormanlar varidatından bütçeye konulan 100 000 lira 
tahmine karşı 27 395 lira 79 kuruş fazlasile 127 395 lira 79 kuruş tahsil edilmiştir. 

Üçüncü faslı ihtiva eden umum bütçeden yapılacak yardımdan 1938 malî yılı zarfında 
1 143 096 lira tahsil edilmiş ve maliyede alacak kalmamıştır. 

Varidat ve tahakkukat ve tahsilatının mukayesesi 

idarenin esas itibarile varidatın tahakkuku tahsiline tâbi ise de mukaveleli satışlardan mü
tevellit kısımların bidayeten tahakkuk kaydedilmesi tabiî olup işbu mukavelelerden mütevellit 
olarak 1938 yılında tahsil edilmeyerek 1939 yılma 551 062 lira 61 kuruş bakaya devir düyunun 
mühim bir kısmı 1939 senesi zarfında tahsil edilmiş ve henüz tahsil edilmeyen miktarı için de 
ehemmiyetle takibat yapılmakta bulunmuştur. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Muhassasat 

Lira K. 

4 462 346 00 1938 malî yılı bütçesile verilen tahsisat 
100 000 00 3582 sayılı kanunla verilen munzam tahsisat 
78 200 00 3595 sayılı kanunla verilen munzam tahsisat 

400 000 00 10650 sayüı Heyeti Vekile kararile verilen M. T. 

5 040 546 00 Yekûn 
4 033 653 18 1938 yılı hizmetlerine sarfedilen 

v ; __ 
1 006 892 82 İmhası lâzımgelen tahsisat bakiyesi 
Lira K. 

52 000 00 Malî yıl içinde görülen lüzuma binaen 3582 ve 3618 sayılı kanunlarla fasıllar 
arasında münakale 

25 000 00 Bütçe kanunundaki sarahat veçhile mahkeme harç ve masraflarına yapılan mü
nakale 

5 500 00 Maddeler arasında yapılan münakale 

82 500 00 Yekûn 

r Bütçe sarfiyatı 
1938 malî yılı mahsup devresi de dahil olmak üzere o yıl bütçesine dahil muhassasata mukabil 

4 033 653 lira 18 kuruş sarfiyat yapılmıştır. Bun dan : 
Lira K. 

3 842 077 64 Nakten ödenen 
178 387 75 Mayıs 1939 sonunda bütçe emanetine alınan 
13 187 79 Eylül 1939 sonuna kadar yapılan mahsubat 

4 033 653 18 Yekûn 
1938 malî yılı içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesinden dolayı 

bütçeye masraf kaydedilmiyerek yeni seneye 7941 lira 11 kuruş borç devredilmiştir. 

Bütçe varidatile sarfiyatının mukayesesi 
İ Lira K. 

5 028 549 48 Varidat tahsilatı 
4 033 653 18 Bütçe tediyatı ve mahsup devresi zarfındaki mahsubat 

994 896 30 Bütçe noktasından varidat fazlası 

Naktin kontrolü 
Lira K. 

2 678 912 17 Mayıs 1939 sonundaki ka»a ve banka mevcudu, 
771 135 89 1939 malî yılma müdevver emanet ve bütçe emanet bakiyesi 

v 
1 907 776 28 Vezne raevcudundaki paradan varidat fazlası 

( S. Sayısı : 45 ) 



Divanı muhasebat encümeni mubatu ı 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 

Esas No. 1/401, 3/419 
Karar No. 6 

2X - XII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı 
hesabı katisi hakkında Başvekilliğin 8 - V - 1940 
tarihli ve 6/1998 numaralı tezkeresi ile teklif 

olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın mu
tabakat beyannamesi ile birlikte tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hesabı katide yazılı muhassasatın mutabakat 
beyannamesine uygun olduğu, sarfiyatta hesabı 
katî ile mutabakat beyannamesi arasında yekûn 
itibarile fark olmadığı, ancak fasıllar arasında 
fazlalık ve noksanlık bulunduğu, bunun da ka-
yit hatasından ileri geldiği ve tahsilatta hesabı 
katiye sehven fazla ithal edildiği anlaşılan 49 
kuruştan başka fark olmadığı görülmüş ve mu

tabakat beyannamesinin esas tutulması karar
laştırılmıştır. 

Bu esasa göre tadilen tanzim kılman kanun 
lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine ar-
zedilmek üzere sunuldu. 
Di. M. E. Reisi M. M. Kâtip 

Niğde Çanakkale Kastamonu 
F. Soylu B. Bulayırh N. Tamaç 

Balıkesir Bolu Bolu 
H. Şeremetli C, özçağlar E. Yerlikaya 
Burdur Burdur Malatya 
M. Sanlı î. N. Dilmen M, Pektas 

Sivas 
M. Gürleyuk 

( S. Sayısı : 45 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı kür 
it hesap kanun lâyihası 

1 - Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
umumî masrafı ilişik (A) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere 4 02& 653 lira 18 kuruştur. 

2 - Bu idarenin adı geçen yıl umumî varida
tı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
5 028 549 lira 48 kuruştur. 

3 - Muhassasattan 1938 malî yılı içinde sar-
fedilmeyen ve ilişik (A) cetvelinin ayn bir sü
tununda gösterilen 1 006 892 lira 82 kuruşluk 
tahsisat artığı iptal edilmiştir. 

4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Faytlc öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. ÇeUnkaya 

25 
Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G.l.V. 

R. Karadeniz 

• IV -1940 
M. M. V. 
S. Arıkmı 
Ma.V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Zr.V. 
M. Brkmen 

Ti. V. 
N. Topcağlu 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEGİŞTIRİŞİ 

Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yılı he
sabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı sarfiyatı ilişik (A) cetvelinde göste
rildiği üzere 4 033 653 lira 18 kuruştur. 

MADD£ 2 — Adı geçen Umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde göste
rildiği üzere 5 028 548 lira 99 kuruştur. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1938 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bağlı (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterilen 1 006 892 lira 82 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya. Maliye, ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

(S, Sayısı : 45) 



A - CETVELİ 

F . Muhassasatm nevi 
Mühassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K 

iptal olunan 
mühassasat 
Lira K. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

Maaş 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları ve tahsi
satları 
Tekaüt ikramiyesi 
2233 numaralı kanun mucibince askerlik 
dersi muallimlerine verilecek ücret 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Mütenevvi masraflar 
Mahkeme harç ve masrafları 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Muhabere ve mükâleme 
Tedavi ve tazminat 
Mektepler ve kurslar 
Devlet işletmesi için mütedavil sermaye 
Tahdit ve sınırlama, amanejman, teşcir 
ve fidanlıklar, hastalıklar, haşereler ve 
yangınlarla mücadele, istimlâk, fennî tec
rübeler, orman evleri 
Harita ve kadastro 
Ankara ve civarının teşeiri ve Ankara fi
danlığı 
Telifat, neşriyat ve propaganda 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, in
şa ve tesisatı ile mevcutların tamir ve tev
sii ve inşaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve saire masrafları 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanları 
Staj ve ihtisas için yabancı memleketlere 
gönderilmişlere yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayri melhuza 
Geçen yıl borç karşılığı 
1937 senesinde tasfiye edilen memurlara 
verilecek ikramiye 
Maaş 
Ücret 

1 398 336 
176 700 
30 000 

35 000 
25 000 

720 
; 6 000 

25 000 
102 750 
105 000 
34 000 

t 90 000 
14 000 
47 436 

6 500 
85 000 

350 000 

2 000 

1 101 059 57 
112 495 82 
21 500 

21 031 
2 556 

0 
5 182 

20-389 
87 205 
49 145 
26 884 
83 622 
8 151 

45 455 
1 718 

79 377 
350 000 

45 

56 
17 
25 
22 
74 
13 
38 
93 
59 
52 

297 276 
64 204 
8 500 

13 968 
22 444 

720 
817 

4 610 
15 544 
55 854 

115 
377 
848 
980 
781 
622 

0 

2 000 

43 
18 

55 

44 
83 
75 
78 
26 
87 
62 
07 
41 
48 

512 466 
, - . . - • : : > . 

1Q6 500 
3 000 

385 469 
0 

103 460 
2 312 

69 

80 
55 

126 996 
2 

3 039 
687 

31 

20 
45 

100 000 
48 000 

40 640 
20 000 
5 000 
10 000 

67 076 
577 730 
106 680 

3 385 
2 410 

32 941 
12 085 

13 
9 241 

29 540 
487 284 
44 165 

85 

86 
20 
95 
06 

82 
25 

96 615 
45 589 

7 698 
7 914 
4 986 
758 

37 536 
90 445 
62 514 

15 

14 
80 
05 
94 

18 
75 

( & Sayısın 45,) 
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F. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

6 168 

3 200 
847 778 

Sarfiyat 
Lira 

4 912 

1 151 
846 638 

K. 

60 

93 
29 

tptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

1 255 40 

2 048 07 
1 139 71 

32 Muvakkat tazminat 
33 11Ö7 numaralı kanun mucibince gedikli 

erbaşlara verilecek aile zammı 
34 Masarifi umumiye 
35 İstihbarat -masrafı daimî ve muvakkat 

ajan ücreti 20 000 20 000 
36 1716 numaralı kanunun 8 nci maddesi 

mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 32*864 32 864 

UMUMÎ YEKÛN 5 040 546 4 033 653 18 1 006 892 82 

B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 
F. M. Varidatın nevi Lira K. Lira K 

1 Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler ve yapıla
cak satışlar 3 219 250 3 758 057 20 

2 Vakıf ve hususî ormanlar 100 000 127 395 79 
3 Umumî bütçeden yapılacak yardım 1 143 096 1 143 096 00 

UMUMÎ YEKÛN 4 462 346 5 028 548 99 

»©-<« 
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S. Sayısı: 47 
Noter kanununun bazı meddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/701) 

T. C. 
Başvekâlet & - X - 194.1 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4599 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3456 sayılı Noter kanununun bazı maddelerimin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince 
hazırianan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - IX - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

1 eylül 1938 tarihinden itibaren meri bulunan şimdiki 3456 sayılı nötr kanunu, evvelce mev
cut bulunan Kâtibi âdil kanunu esas ittihaz edilerek tanzim edilmiş. Ancak Kanunu medeninin 
kabul ve meriyetinden sonra tanzimi noterlere bırakılan bazı akitlere bu kanunda yer verilmiş 
ve Avrupa memleketlerinin Noter kanunlarında mevcut olup bizde iyi neticeler vereceği ümit olunan 
bazı hükümler kanuna ithal edilmiştir. 

Ancak üç senelik tatbik devresinde bazı maddeler hükümlerinin tatbikinde müşkülâta tesadüf 
edildiği cihetle tatbikatta amelî faide temin etmediği anlaşılan bazı hükümlerin kaldırılması ve 
kanunda noksan görülen ve bu günkü ihtiyaçları karşılıyabileeek hükümlerin ikamesi maksadile 
işbu kanun lâyihası ihzar olunmuştur. 

Merî kanunun birinci maddesinde geliri noter tayinine müsait olmıyan yerlerin noterlik va
zifesi, Vekâletçe, bağlı bulundukları Adliye encümeninin seçeceği bir Adliye memuruna gördü-
rüleceği yazılıdır. Tatbikatta bu vazife encümenler tarafından seçilen mahkeme başkâtiplerine tev
di edilmektedir. Halbuki yazı kadrosu zaten dar olan Adliye memurlarına bu işin tevdii mahke
me işlerini ağırlaştırdığı gibi başkâtiplerin C. M. Umumisine ve sorgu hâkimlerine vekâlet etme
si ve bazı yerlerde icra memurluğu vazifesinin de uhdelerinde bulunması noterlik vazifesinin 
gereği gibi ifasına mâni olmaktadır. Müşkülâtın önünü almak için noterlerle Adliye memurları 
arasında mütevassıt bir teşkilât kabul edilerek inhilâl eden noterliğe 7 nci maddede yazılı şeraiti 
haiz veya 9 ncu maddeye tevfikan yapılan imtihanda muvaffak olmuş talip zuhur etmediği tak
dirde Memurin kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz kimseler arasında açılacak imtihanda mu
vaffak olana noterlik işlerinin gördürülmesi ve bunlara noter muavini adının verilmesi düşünül
müştür. Murakabenin temini için imtihanın Adliye vekilliğince neşredilecek bir talimatnameye 
tevfikan yapılması ve bu imtihana hiç bir talip çıkmadığı veya imtihanda kimse muvaffak ola-
madğı takdirde noterlik vazifesinin vekâletçe noterin bağlı bulunduğu Adliye encümeninin mahal
lî Adliye memurları arasından seçecekleri bir Adliye memuruna tevdii ve bunlara da salahiyetli 
noter muavini denilmesi muvafık görülmüş ve mahallî Adliye memurları arasında tayinleri Ad
liye vekâletine ait olan memurlardan iltibası izale için birinci maddenin son fıkrasına (inhaları 
mahallî Adliye encümenlerine ait olan) tabirile iphamı bertaraf edecek bir hüküm konulmuştur. 
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Noterler, halkın itimadına mazhar olmuş kimselerden intihap edileceği cihetle kendilerine gös

terilecek saygıyı daima muhafaza edebilmeleri ve mukabil bir saygı ile halkın hukukî sahadaki 
ihtiyaçlarını karşılayacak onların işlerini kolaylıkla ifasını temin edecek derecede mücehhez bu
lunmaları lâzımdır. Bu itibarla noter etütlerinin varidatile münasip derecede tefriş, edilmesi icap 
eder. Bu maksatla 'S ncü maddeye bir hüküm konmuştur. 

Bazen bir Noter dairesinin bir kaza çevresi i (inde yerinin ticarî veya idarî âmiller tahtında 
ceğıçıirılmesı icap etmektedir. Bu gibi halde yeniden noterlik ihdasına mahal kalmamak için ilân 
merasimine riayet etmeksizin doğrudan doğruya yerinin değiştirilmesinin muvafık olacağı düşü
nülmüş ve üçüncü maddeye bu yolda bir fıkra ila ve edilmiştir. 

Beşinci maddeye noterlerin yapamıyacakları bazı işler daha ilâve olunmuştur. Meselâ her me
mur gibi noterin de siyasî partilere intisap, devam ve intihabata müdahale edemiyeeekleri, siya
sî neşriyat yapamayacakları tasrih edilmiş ve noterlerin kendilerine daimî müessesler temTTii mak-
sadile kazançlarından tenzilat yapmak suretile rekabete giriştikleri görüldüğü cihetle mahiyeti 
ticaret evi olmaktan ziyade adlî bir müessese olan noterliğin bu gibi gayri meşru muamelelerle ka
bili telif görülmemiş ve açık surette inen edici bir hüküm vazolunmuştur. 

Kanunun yedinci maddesinde yazılı noterlik hakları arasında yalnız lîakîrnlikten bahsedilmek
tedir. Halbuki bilfiil hâkim olmadığı halde merkezde hâkimlikten sayılan hizmetler de mevcuttur. 
Bu gibilerin hukukunu korumak için maddeye hakimlik sınıfından sayılan hizmetlerde beş sene 
bulunmuş veya ayni müddetle hukuk fakülteleri, hukuk gurubu profesörlüğü etmiş olanların da 
noter olabilecekleri ilâve olunmak suretile noterliği meslek edinecek kimselere daha geniş im
kânlar temin edilmiştir. 

Geliri noter tayinine müsait olmayan yerlerin noterlik vazifesini görecek olan adliye me
murları da noter olmak vasıf ve şartları aranılmayacağından bunların sadece memurin kanu
nunda yazılı şeraiti haiz bulunmaları kâfi bulunduğu maddede tasrih edilmiş ve kanunda noter
lerin kimin tarafından tayin olunacağına.dair bir sarahat bulunmadığından noterlerin Adliye 
vekilliğince tayin kılınacağına dair 8 nci maddeye bir fıkra eklenmiş ve yeniden veya naklen tayin 
olunan noterlerin vazifelerine başlamalarını temin için maaş kanunundaki hükümler alınmıştır. 

7 nci madde noterliğe imtihansız tayin okunabilmek için lâzımgelen şartlardan bahistir. Bu mad
denin dokuz şartı imtihanla noter olacaklar haki mda aranılacaktır. Bu dokuz şartı haiz olmakla 
beraber 10 ncu fıkra mucibince beş sene hâkimlik, müddeiumumilik, avukatlık ve profesörlük etme
miş ise o zaman imtihana tâbi olacaktır. îşte dokuzuncu madde bunu tasrih etmiştir. Ancak mad
denin yazılış tarzı evvelâ duhul sonra müsabaka gibi iki imtihan yapılacağı hakkında iltibas ver
mektedir. Buna mâni olmak için 9 ncu maddede basit bir ibare tashihi yapılmış ve münhal noter
liğe esasen terf ie şayan noter varsa imtihandan evvel o noterin tayini de yapılabileceğine dair madde
ye hüküm konmuştur. 

15 nci madde ile yapılan tadil üç noktaya taallûk eder. 
A - Yemin şekli, bizde yemin şekilleri kanunlara göre değişmektedir. Teşkilâtı esasiye, hukuk usu

lü muhakemeleri, ceza usulü muhakemeleri ve noter kanunlarında başka başkadır. Halbuki bunun 
tevhidi iktiza eder. Bu maksatla ceza usulü muhakemeleri kanununun 57 nci maddesine mutabık 
olarak yeminin vicdan ve namus üzerine yapılması daha doğru görülmüştür. 

B - Konsolosların yeminleri, Hariciye vekâleti teşkilâtı itibarile konsoloslar, bulundukları memle
ketlerden başka yerlerde bulunan Sefaretlere bağlıdır. Bunların sefaret merkezine kadar gidip ye
min etmeleri müşkül bulunmaktadır. Bu mahzurubertaraf etmek için Hariciye vekâletinin teklifi 
üzerine konsoloslar yeminden muaf tutulmuş ve buna ait fıkra kanundan çıkarılmıştır. 

C - Yemin, noter vekillerine de teşmil edilmiştir. 
Geliri noter tayinine müsait olmıyan yerlerde salahiyetli noter muavini adile vazife gören kimse

lerin, noterlik hukuk ve vezaifini haiz ve ayni mükellefiyetlere tâbi olduklarından noterler gibi te
minat vermeleri lüzumu 16 nci maddeye ilâve olunmuş, ancak salahiyetli noter muavinlerinin hususî 
vaziyetleri gözönünde tutularak teminat paralarını verebilmelerinin temini için onlara verilen mühlet 
altı aya iblâğ edilmiştir. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Kanunda teminatın mahiyetine dair bir hüki'm bulunmadığından, teminat olarak verilen para

nın neye karşılık olduğunun tavzihi lüzumlu gömmüş ve teminatın noter ve salahiyetli noter mua
vinlerinin mahkûm olabilecekleri para tazminatı veya para cezasını temin için irae edileceği tas
rih edilmiştir. Bu paranın üçüncü şahısların zararlarına karşılık tejşkil etmesine göre noterlerin 
bunu para cezasını temin için irae edileceği tasrih edilmiştir. Bu paranın üçüncü şahısların za
rarlarına karşılık teşkil etmesine göre noterlerin bunu tasarruf edememeleri icabeder. Bu 
maksatla da bu paraların ahara temlik ve terhin edilemiyeceği ve konulacak hacizlerin 17 nci 
madde mucibince görülecek hesap sonunda tahakkuk edecek zimmet ve ilişiği karşılayacak mik
tardan fazlası hakkında muteber olacağı açıkça gösterilmiştir. Yıllık gayri safi gelirin azal
ması halinde teminat farkının iade edilebilmesinin azalmanın üç sene müddetle tevali etmesi 
lâzımgeldiğine dair hüküm konmuştur. 

Kanunun 19 ncu maddesinde, 7 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı evsafı haiz bulunan noter
lerin sicil ve kıdemleri müsait olduğu, istedikleri ve açık yerde bulunduğu takdirde geliri daha 
çok olan yerlere tayin edilebilmeleri için açık noterliklerin ilânında bir fayda görülmemiş ve 
bu suretle açık noterlikler zuhur ettikçe vekâletçe terfia lâyık noterlere teklif edilmek ve onların 
muvafakati alındıktan sonra varidatı çok olan yerlere tayinleri suretile terfihleri düşünül
müştür. 

20 nci maddedeki tadilin sebebi şudur. Meslekten çıkarma vesaire gibi sebeplerle noterlik inhi-
lâl ettiği takdirde noterlik işleri ötedenberi mahallî adliye memurlarına gördürülürdü. Halbuki bun
lar noter muamelâtına noter başkâtibi kadar vâkıf değildirler. Hem noterlik işlerinin vekâleten 
daha ehliyetli ellere tevdii hem de hiç bir teminatı olmayan noter memurlarına noterin gelirinden 
istifade ettirmek maksadile vekâletin varsa evvelâ başkâtiplere tevdii muvafık olacağı düşünül
müş, ancak tevkif ve işten el çektirme gibi haller bir suiistimal neticesinde vaki olduğu ve noter 
kâtiplerinin çok defa bu suiistimallere iştirak ettikleri nazarı dikkate alınarak ikinci fıkradaki 

«hallerde vekâletin doğrudan doğruya Adliye memuruna tevdii zarurî görülmüştür. 
Son fıkrası mucibince de hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebebile işlerinden ayrılan 

noterlerin vazifeleri, kâtiplerinden birine ve bulunamazsa noterliğin bağlı bulunduğu hukuk hâ
kimi tarafından seçilecek bir vekile gördürülebilirse de vazifeden ayrılma müddeti bir ayı 
geçtiği takdirde vekilin Adliye encümenince intihabı icap etmekte ve senelik mezuniyetini isti
mal suretile ayrılan noterlerin, azimet ve avdet müddeti izinden hariç bulunduğundan gaybu
betleri tabiî olarak bir ayı geçmektedir. Binaenaleyh vekilin intihap ve ücreti hakkında ikinci 
bir muameleye mahal kalmamak üzere bu müddet iki aya çıkarılmıştır. 

Salahiyetli noter muavinleri de vakit vakit izinli ve hasta olarak veya her hangi bir sebeple 
vazifelerinden ayrılmakta olduklarından bunlar için de iki aylık vazifeden ayrılma müddeti kabul 
edilmiştir. Esasen salahiyetli noter muavinliklerinin varidatı dun olduğundan varidatları ayrıca 
taksime tâbi tutulmadan mensup oldukları hukuk hâkimi tarafından yerlerine seçilecek diğer ad
liye memurlarına hasılatın tam olarak verilmesi ve her hangi bir sebeple ayrılma müddeti iki ay
dan fazla devam edecek olursa yerlerine daimî olarak birinci maddenin son fıkrası mucibince 
diğer bir adliye memurunun seçilmesi muvafık görülmüştür. 

Kanunun 21 nci maddesine, görülen lüzum üzerine nizamnameye tevfikan tutulacak mülkiyeti 
muhafaza kaydile yapılan satışlara ait sicil deften ilâve edilmiş ve salahiyetli noter muavinlerinin 
geliri az ve sicil defterlerine kaydedilecek muamele de mahdut bulunduğundan iki ayrı defter 
yerine bir defter tutarak tescili icap eden muamelelerin bu deftere kaydı kâfi geleceği beyanile 
maddeye hüküm konmuştur. 

Kanunun 23 ncü maddesine göre meslekten çıkarma, istifa veya dairesi lâğvolunmak suretile 
vazifeden ayrılan noterlerle ölen noterlerin evrak T-e emanetleri tesellüm ve devir ve hesabatı tetkik 
edilmekte ise de ekseriya bu hesapların tetkiki için bir muhasip tayini icap etmekte ve bunlara 
Ücretin nereden ve nasıl verileceği üzerinde tereddüt edilmekte ve bir çok müddeiumumilerin bu 
yolda vaki müracaatlarına bir cevap verilememekte idi. Bu noksanı tamamlamak için hesabatı tet-

( S. Sayısı : 47 ) 
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kik ile mükellef bulunan O. M. U. leri veya bulların istihdam edecekleri kimselere bağlı olduk
ları Asliye hukuk hâkiminin takdir edeceği ücretin verilmesi ve bu ücretle yapılan diğer masraf
ların, evrak ve emanetlerin devredildiği noterden tahsil olunmak üzere noter yardım sandığı ih
tiyat akçesinden tesviyesi muvafık görülmüş ve bu suretle madde tadil olunmuştur. 

Kanunun 27 ııci maddesinde noterlerin kullanacakları mühürlerin vekâlet tarafından yaptırıl
ması tatbikatta müşkülât tevlit etmiş olduğundan numunesi verilerek her noter, istediği müessese
de mührünü yaptırmakta muhtar bırakılmış ve noter vekillerinin ne suretle mühür istimal ede
cekleri nizamnameye bırakılmıştır. 

Noterlerce yapılan işlerin ve tutulan sicil ve kayitlerin örneklerinin ancak alâkalılara ve ka
nunen onların yerlerini tutanlara verilebileceği ve bunlardan başkasına verilmesi noterin bağlı bu
lunduğu hukuk hâkiminin kararma mütevakkıf olduğu tasrih olunmuş ve bu kararın hiç. bir resim 

ve harca tâbi olmadığına dair bir fıkra eklenmiştir. 
29 ncu madde şekli hazırile mahkeme veya sorgu hâkimliğinco celbine karar verilen defter ve ev

rakın isteyen mercie noter tarafından gönderileceğinden bahistir. Kanundan, ancak noterin mm-
takası haricinde vazife ifa eden bir mahkemeden istenildiği takdirde noterin bu evrakı ne suretle 
göndereceği ve mahkeme haricinde tahkikatla müşteğil makamların taleplerini noterin ifa ile mükel
lef olup olmadığı hakkında bir hüküm istihracına imkân yoktur. Tatbikatta zuhur eden bu müşkü
lâtı bertaraf etmek için maddeye ikinci fıkra olarak talep eden mahkeme noterliğin bulunduğu ka
za haricinde ise evrakın istinabe suretile tetkik ettirilmesi ve noterin bulunduğu mahalde tetkike 
imkân olmadığı takdirde (meselâ her yerde fennî laboratuar olmadığından tetkikatm muhakkak 
muayyen merkezlerde yapılması lâzımgeldiği hallerde ) evrak istenilen mahalle gönderilmek üzere 
noterin merbut bulunduğu mahkemeye tevdi edileceği ve isteyen merci mahkeme veya sorgu hâkimi 
olmayıp ta hâkimler kanunu mucibince tahkikata memur bir hâkim veya askerî bir kimse gibi tah
kik memuru sıfat ve salâhiyetini haiz makam ve merciler meselâ vekâlet müfettişleri de mahallî (X 
müddeiumumiliğinin delâletile bu evrakı istemek salâhiyetini haiz bulundukları maddeye ilâve olun 
muştur. 

Adlî tebligat, 3560 sayılı kanuna tevfikan posta, telgraf ve telefon idaresince yapılmakta oldu
ğundan alâkalıların talebi halinde bu kanun hükümleri dairesinde noter tebligatının da yapılabile
ceğine dair 32 ve 33 ncü maddelere birer fıkra ilâve olunmuştur. 

38 nci maddede alâkalının şahit, muarrif ve tercümanın imza koymak bilmedikleri ve hususî 
işaretleri de olmadığı takdirde sol ellerinin baş parmağı bastırılarak üzerine sahibinin öz ve soy adı 
yazılıp altına noter tarafından hangi parmağı olduğu şerh verilerek mühürlenmek suretile tasdik 
ve imza olunacağı gösterilmiştir. Fakat bazan alâkalılar arasında sol eli hiç olmayan kimseler de 
mevcut olabiliyor. Bu gibi hallerde Hukuk usulü muhakemeleri kanununda yapılacak tadile müte
nazır olarak her hangi parmağını basabileceği hakkında bu maddeye hüküm konmuştur. 

44 ncü maddede tadil şu noktalara taallûk ediyor. A fıkrasında tadil kelime tashihinden ibaret
tir. B fıkrasına noterlerin mülkiyeti muhafaza kay dile satış mukavelesi yapabilecekleri ilâve edil
miştir. Bundan başka esaslı tadil gayrimenkul satış vaitlerine ait senet tanzimine taallûk eder. 
Temyiz mahkemesi Tapu kanunu hükümlerine istinaden gayri menkule ait senetlerin sicil muhafız 
huzurunda yapılması içtihat eylemiş ve bilâhare tevhidi içtihat tarikile ittihaz eylediği bir ka
rarla satış vaitlerine de teşmil eylemiştir. Tapu kanunundaki hüküm yalnız sicil üzerinde tashih 
icrasına taallûk eden akitlerin tapu sicil muhafızı tarafından yapılmasını istihdaf eder. Bu sicille
rin emniyeti ve halka verdiği itimat bakımından çok isabetli bir hükümdür. Ancak sicil üzerinde 
tescil, kayit, şerh, gibi kanunî muameleler ifasına lüzum hissettirmiyen ve sadece vadin tes-
bitine inhisar eden ayni vasıftan ziyade şahsî vasfı galip gelen satış vaitlerinin de sicil muhafız
ları huzurunda tesbiti hem sicil muhafızlarının işlerini çoğaltmakta hem de halkı tazyik etmek
tedir. Bu içtihadı bertaraf için kanuna şu suretle acık hüküm konmuştur. 

Kezalik noter dairelerinde alıkonulan evrak ispat vasıtası olduğundan alakalıların imzalarını 
taşıması icabeder. Bu maksatla dairede muhafaza za olunacak örneklerin mudi tarafından imza edi
leceği lâyihanın D fıkrasına ilâve olunmuştur. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince tesbiti delâil ancak mahkeme tarafından yapı

lır ve bu muameleye merbut hukukî neticeler de kanunda gösterilmiştir. Binaenaleyh ancak 
hâkimin yapmağa salahiyetli olduğu bir muamelenin notere tevdii usul esaslarile kabili telif de
ğildir. Ancak hâkim bulunmıyan yerlerde mücerret kıymeti hâkim tarafından serbestçe takdir 
edilecek bir delil mahiyetini haiz olmak üzere noterin bir şeyin veya bir halin vaziyetini tesbit 
etmesinde mahzur görülmemiş ve maddenin E fıkrası o suretle tadil edilmiştir. 

Bu maddenin son fıkrasına ilâve edilen diğer bir hüküm defterlerin tasdikına taallûk «der. 
Müteaddit noter olan yerlerde bazı tüccarların muhtelif defter tutarak muhtelif noterlere tasdik 
ettirdikleri ve Ticaret kanununun 83 ncü maddesinin tüccarlara tanıdığı imtiyazı suiistimal ede
rek alacaklarını izrar, bundan başka vergi memuurlarna işlerine gelen defterleri ibraz ettikleri 
esefle görülmüştür. Bu suiistimalin önünü almak hem de'tüccarları sicilli ticarete tescile mecbur 
etmek için son fıkraya tasdik edilen defterlerin sicilli ticarete bildirilmesi usulü konmuştur. 

Ayni maddenin F fıkrasındaki iphamı bertaraf etmek için; noterlerin iştirak edecekleri se
çim ve içtimaları hususî seçim ve içtimalar olduğu tasrih olunmuştur. 

45 nci madde, alâkalılar ikametgâh tesis ettikleri mahallî uüfus memurluğuna kayit olunmadı
ğı için şahsî hallerinde vukubulacak değişikliklerden malûmat verilmek üzere bunların ikametgâh
ları nüfus dairelerine haber verilmekle beraber ayrıca nüfus müviyet cüzdanlarının verildiği ma
hal nüfus dairesine de keyfiyetin ihbarı ve yazılacak tezkerenin de harçsız ve pulsuz olacağı tas
rih edilmek suretile tadil edilmiştir. 

Bir çok iş sahipleri notere tevdi ettikleri şeyıerın arkasını aramamakta ve bu emanetler noterin 
mesuliyeti altında saklı kalmaktadır. Bunların uzun müddet kalması hem masrafı hem de noterin 
mesuliyetini arttırır. Buna bir tetbir olmak üzere kanunu medenî hükümlerine mütenazır olarak 46 
reı maddede, saklanmak üzere notere tevdi olunan emanetler uzun zaman aranmadığı ve alın
madığı takdirde ne suretle satılacağı hakkında hüVümler konmuştur. 

Henüz hacir kararı ' verilmemişi olmakla beraber hacri mucip sebeplerden dolayı mahkemece 
haklarında tahkikata başlanan noterlerin vazife de kalmaları doğru olamayacağından bu gibi no
terlerin hâkimin işarı üzerine muvakkaten işten el çektirilmesini temin için 57 nci maddeye bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

izinsiz işinden ayrılan veya mezuniyetini teeavaz ettiren noterlerin bu hareketlerinin de inzi
batî cezayı müstehzim bulunduğu 59 ncu maddede tasrih edilmiş ve noter olabilmek için lâzımgelen 
vasıf ve şarlardan her hangi birini kaybetmiş olanlar ve meselâ tecennün eden veya vazifesini ya
pamayacak bir halde bulunanlar hakkında bir hüküm bulunmadığından bu gibi ahvalde noterlerin 
meslekten çıkarılacaklarına dair bir hüküm vazı suretile ihtiyaç karşılanmıştır. 

60 nci maddede verilen inzibatî cezalardan muvakkaten meslekten çıkarma ve meslekten çıkar
ma cezalarına karşı şimdiye kadar Devlet şûrasında itiraz edilmekte idi. Hâkimler hakkında 
ittihaz olunan inzibatî cezaların tetkik merciinin noterler hakkında da son merci olması Adliye 
camiasındaki ahengi muhafaza için faideli addedilmiştir. Binaenaleyh yüksek dereceli Temyiz 
hâkimlerinden müteşekkil bu heyetin ittihaz ettiği karar katidir. Artık bunun aleyhine tekrar 
Devlet şûrasına itiraz edilemiyecektir. 

Kanunun 63 ncü maddesi noterler, kendilerinin veya akraba yahut ücretli adamlarının alâ
kalı veya menfaatlı bulundukları kâğıtları tanz :nı ve tasdik edemeyeceklerini âmirdir. 

Ancak, bu memnuiyete rağmen noter böyle bir senet tanzim ederse bu senetlerin hukukî kıy
meti ne olacaktır1? Âkitlerden birisi noterlerin alâkasını bilmeyebilir. Böyle bir halde senedi 
hükümsüz addetmek âdil bir netice tevlit etmez. Üçüncü şahısların hukukunu vikaye maksadile 
yapılan akitlerin muteber olduğu ve bu yüzden mutazarrır olan alâkalılımn noter aleyhin? tazmi
nat davası açabileceği kanunda açıkça gösterilmiştir. 

Tatbikatta, bir çok noterlerin fazla ve noksan harç ve ücret istifa eyledikleri görülmekte ve bu 
halin ekseriyetle dikkatsizlik ve hesap hatalarından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Noterler tara
fından kanunen muayyen miktardan fazla istifa edilen harçların, buna tekabül eden noter ücret-
lerile ve sairenin birlikte vekâletçe, alâkalısına iade ettirilmesi ve noksan alındığı surette ıı< ter-
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lere tazmin ettirilmekle beraber bu suretle vazifesinde kusuru görülen noterlere 59 ncu maddede 
tayin olunan inzibatî cezaların da tatbik edilmesi için 65 nci madde sonuna bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Memurların hukuku Memurin kanunile ve resmî müessesatta çalışan müstahdemlerin hakları 
ayrıca tanzim edilen nizamnamelerle ve işçilerin hukuku İş kanunile temin edildiği halde gördük
leri iş itibarile her üç sınıfa da girebilen noter memurlarının haklarını himaye edecek hiç, bir 
hüküm yoktur. Bunlar on sene, yirmi sene çalıştıktan sonra bir gün herhangi bir sebeple işlerin
den çıkarılabilirler. Buna karşı onların Borçlar kanununun hizmet akdi hükümlerinden başka 
sığuıacak melceleri yoktur. Noter kanununun 70 nci madde atıfetinden şimdiye kadar hiç, biri'sı 
istifade edememiştir. Buna bir tedbir olmak üzere noter memurları bir itibarla işçi addedilmiş ve 
tş kanunun da olduğu gibi 66 ııcı maddeye iş mukavelesi yapmak mecburiyeti konmuş ve 67 nci 
madde ile noter memurlarının haiz olması lâzım gelen evsaf tadat edilmiş ve müstahdem namı 
altında memur istihdamının önüne geçilmiştir. 

Memurlara ait diğer evrak ile birlikte iş mukavelelerinin de muntazam bir surette-hıfzedile-
ceği 68 nci maddeye ilâve olunmuşlar. 

69 ncu maddede noterlerin memur ve müstahdemlerini kendileri seçecekleri tasrih olunarak 
noterle memur arasında akdoiunacak iş mukavelesinin feshinde 3008 numaralı iş kanununun 13 ııcü 
ve müteakip maddelerinin tatbik olunacağı ve istifa, meslekten çakarına müstesna olmak üzere 
noterliğin lâğvi veya noterin tekaüde şevki veya ölümü halinde mukavelenin fesholunacağı ve bu takdir
de memur noterden müterakim ücretinden başka bir şey istemiyeseği, mukavele ile hilafı tesbit edilme
dikçe geliş ve gidiş müddetleri dahil olmak üzere r gururların semde 20 gün izin isteyebilecekleri ve bu 
müddet zarfında tam olarak ücretlerinin tesviye olunacağı tasıih edilmek surctile noter memurları 
lehine hükümler konmuştur. 

70 nci maddede yazılı ikramiyelerin noterlerden alınması tatbikatta müşkülâtı mucip olduğundan 
bu ikramiyelerin Noter yardım sandığının (notermemurlarına ayrılan ) hesaptan tesviye edilmesi 
muvafık görülmüş ve ikramiye nisbetleri de memurlar lehine arttırılmıştır. 

71 nci maddede yazılı ücretlerinin sayıfa üzerinden alınacağı tasrih edilmiş, sicil defterine yazı
lacak mukavele ve senetlerin sayıfasından ve noter dairelerinde resen olmıyarak yazdırılan evrakın 
hıfzedilecek nüshalarından onar kuruş, tercümelerden 20 kuruş ve resen tanzim olunan evrakın alâ
kasına verilecek nüshalarile hariçte yazılıp bir nüsha olarak getirilen evrakın dairede alıkonulan ör
neğinden 20 şer kuruş yazı ücreti alınacağı gösterilmiş, kısa ve kolay tercümelerin daha ucuza 
yaptırılmasının temini için tercüme ücretlerinin asgarî haddi kaldırılmıştır. 

Ziraî ikrazat senetlerinde müteselsil kefillerle müşterek borçluların bir kâğıda koydukları imza
lar üzerinden harç hesap olunup dörtte birinin noter ücreti olarak alınması müşkülâtı mucip oldu
ğundan kanunlarında harç ve rüsumdan muaf olduğu yazılı senet ve sairenin beherinden tasdik 
ücreti olarak 25 kuruş alınması muvafık görülmüştür. 

Noterlerin dahilî muamelâtından bulunan tasdik ve şehadet şerhlerinden yazı ücreti almmıyaca-
ğı maddeye ilâve olunmuştur. 

Mahkeme ve dairelere evrak ve defter gösterilmek için yelerinden uzaklaşan noterlere, hariçte 
muamele yapmak üzere ayrılma halinde olduğu gibi 400 kuruş tazminat ve geçecek her saat için 
100 kuruş munzam ücret verilmesi mahiyeti itibarile fazla görüldüğünden bu miktar yarıya indiril
miş ve munzam ücrete ne zamandan itibaren istihkak kesbedileceği gösterilerek bankaya yatırılan 
emanetlerin götürüp getirilmesi için 100 kuruş ücret alınacağı ve bir gidişte birden ziyade iş yapıl
dığı takdirde yol masrafile alınacak tazminat ve munzam ücretin iş sahibi adedine taksim edilece
ği ilâve olunmak sureti!e 73 ncü madde tadil edilmiştir. 

79 ncu maddede istifa olunan harç ve ücretin müfredatını evrak üzerine yazmakla beraber 
alâkalılara verilecek müfredatsız makbuzların da pulsuz olacağı tatbikattaki tereddüdü izale 
için tasrih olunmuş ve mukavele mevcut olmadığı takdirde masrafların da ücretler gibi taraflar 
arasında taksimi iktiza ettiğinden 80 nci maddeye masraflar kelimesi ilâve edilmiştir. 
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Kanunun 81 nci maddesinde her noterin senede bir ay mezuniyet hakkı yazılı bulunduğundan 
bazı noterlerin Cumhuriyet müddeiumumiliklerini haberdar ederek mezuniyetlerini istimal ettik
leri görülmüştür. Bu hallin önüne geçebilmek için senelik iznin Adliye vekilliği tarafından veri
leceği ve kanunî mezuniyete dahil olmayan azimet ve avdet müddetinin 15 günü geçmeyeceği tasrih 
olunmuş ve mecburî sebeplerle makbul mazeretlere müstenit olmak şartile verilecek sekiz günlük 
izinlerin de hukuk hâkimi tarafından Adliye vekilliğine bildirilmesi mecburiyeti konmuştur. 

84 ncü maddenin tadili bu madde şümulünün genişlemesine teallûk eder. Birinci madde ile 
noter muavinliği ihdas edilmiştir. Bunlar da müstakil noterlerin hukuk ve vecibelerini haizdirler. 
Binaenaleyh bunların da diğer noterler gibi himaye edilmeleri icabeder. Bu itibarla noter mua
vinleri de yardım sandığına iştirak ettirilmiş ve yardım sandığından istifade edecekler arasına 
dairesi lâğvolunanlar da ithal olunmuştur. 

Bundan başka noter yardım sandığından noter memurlarına bir hisse tefrik edilmiştir. 
84/A ncü maddede noter ve noter muavinlerinin gayri safi iratları arttıkça aidat muayyen bir 

nisbet dahilinde tezyit edilmiş, 84/A ve 84/C ncü maiddelerinde de sandığın mevcudunun hiç bir resim 
ve vergiye tâbi olmıyacağı ve bunların hiç bir suretle haciz ve temlik olunamıyacağı dairesi lâğv
olunmak suretile ayrılan noter tekrar noterliğe tayin edildiği takdirde evvelce yardım sandığın
dan istifa ettiği paraları iade etmedikçe vazifeye başlattırılamayacağı tasrih olunmuştur. 

Sandık mevcudunun noterlerin hizmet senesine göre taksiminin âdilâne bir usul olmadığı görül
müş o sene içinde sandığa aidat vermiş olanların nizamnamede gösterilen usul dairesinde taksimi 
maksadile madde tadil olunmuş ve 70 nci maddede yazılı ikramiyelerin tesviyesi için memurlar he
sabındaki mevcut para kifayet etmediği takdirde ihtiyat akçesinden tefrik ve tesviye olunacağı 
maddeye ilâve edilmiştir. 

İnzibatî ceza alarak meslekten çıkarılan noter ve noter muavinlerinin sandığa tevdi ettikleri 
paralardan ve sandığın umumî gelirinden bir hisse alamayacakları 87 nci maddede zikredilerek 
tadil edilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 23 - XII - 1941 
Esas No. 1/701 

Karar No. 10 
Yüksek Reisliğe 

3456 sayılı Noter kanununun bazı maddele
rinin tadiline dair Adliye vekâletince hazırla
narak İcra Vekilleri Heyetinin 24 - IX - 1941 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının Başvekâletin 
6 - IX - 1941 ve 6/4599 sayılı tezkeresile Ad
liye encümenine havale ve tevdi buyurulması 
üzerine ihtiva eylemekte olduğu hükümler Ad
liye vekili Hasan Menemencioğlunun huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

1926 senesinden beri peyderpey ihzar ve 
tedvin edilmiş olan adlî mevzuatımız arasında 
yer alan 3456 sayılı Noter kanunu üç sene
lik bir tatbik devresinden geçmiş bulunmakta

dır. 1295 tarihli nizamname hükümleri dahilin
de ilk önce «Mukavelât muharriri» daha sonra 
Kâtibi adil ve nihayet noter unvanını taşıyan 
bu meslek müntesiplerine tevdi edilen vazife 
ve salâhiyetlerin ehemmiyeti adlî, iktisadî sa
halardaki inkişafın seyrile mütenasip bir şe
kilde artmış, noterlerin medenî ve ticarî mua-
melelerdeki müdahalelerinin müsbet neticeleri 
kendilerine yeni yeni salâhiyetlerin tanınması
na sebep teşkil etmiştir. Vazife ve salâhiyetleri 
bu suretle günden güne ehemmiyet kesbeden 
noterlerin meslekî vaziyetlerini de tanzim bir 
zaruret halinde belirmiştir. Şu cihet kayda şa
yandır ki noterler ötedenberi «Âmme muteme-
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di» olarak tavsif edilmiş ve buna müşabih hü
kümler mukavelât muharriri, kâtibi âdil veya 
noterlere taallûk etsin yeni veya eski mevzua-
tın kâffesinde yer almıştır. Bu gün meri olan 
kanunun 59 ncu maddesi «Umumun güven ve 
itimadından» bahseder. Resmî mahiyette vazife 
gören her şahsın bu vasfı haiz bulunması tabiî 
iken bunun bilhassa noterlere ait kanunlarda 
tebarüz ettirilmiş olmasının sebebi meslekin te
melini teşkil eden bir mefhumu ifade etmesin
den mütevellittir, işte bu esaslar gözöııünde 
tutularak ve 3456 sayılı kanunun tatbikatta 
tesadüf olunan boşluklarını tamamlamak mak-
sadile tanzim edilmiş olan lâyiha heyeti umu-
miyesi itibarile Encümenimizce kabule şayan 
görülmüş ve maddelerin ayrı ayrı müzakeresine 
geçilmiştir. 

Tadili teklif olunan kırk maddenin bir kısmı 
Noter kanununun umumî hükümlerde noterlerin 
intihap ve tayin şartlarına, diğer bir kısmı noter-
3erin vazife ve mesuliyetlerine, noter muamele
lerine, disiplin cezalarına ve yardım sandığına 
taallûk etmektedir. Noter dairelerinin açılaca
ğı yerlerden bahis olan birinci maddenin bu 
gün meri olan hükümlerine göre bir noterlik 
açılmasına geliri müsait olmayan yerlerin noter
lik vazifesi, Adliye vekâletince bağlı bulunduk
ları Adliye encümeninin seçeceği bir Adliye 
memuruna gördürülür. Tatbikatta ekseriyetle 
mahkeme başkâtibierine munzam bir vazife ola-
l ak tevdi edilen bu işin yazı kadrosu zaten dar 
olan mahkeme muamelâtının matlup süratle ted
virine engel teşkil ettiği gibi bazı yerlerde Cüm 
hııriyet müddeiumumisine, sorgu hâkimine ve
ya icra memuruna da vekâlet etmekte olan baş
kâtibin noterlik vazifesini gereki veçhile ifa 
imkânını bulamadığı Adliye vekili tarafından 
verilen izahattan anlaşılmıştır. Bu vaziyet kar
asında noterlerle muvakkat salâhiyetle vazife 
gören Adliye memurları arasında noter muavin-
'JRi unvanı altında mutavassıt bir teşkilâtın 
ihdası yolunda tadil yerinde görülmüş; ancak 
bu hükmün noter dairelerinin açılacağı yerlere 
dair olan birinci maddeden çıkarılarak imtihan-
]a noter ve noter muavini seçimi hakkındaki 
9 ncu maddeye ilâvesi maddeler arasındaki ter
t ip ve insicamı muhafaza bakımından zarurî gö
rülmüştür. Bu esasa göre tanzim kılman 1 nei 
"e 9 ncu maddelerde Encümenimizce yapılan 
değişiklik ifade ve ibare tashihlerine inhisar 

( S. Sa; 

etmiş ve ezcümle «Salahiyetli noter muavini» 
ibaresi yerine muvakkat salahiyetli noter mua
vini ibaresi ikame edilmiştir. 

Üçüncü maddeye yapılan ilâveler noter da
irelerinin bulundukları mahallin ve gelirlerinin 
ehemmiyetle mütenasip olan döşenmeleri hak
kında vazedilen mecburiyete ve daire yerlerinin 
ayni kaza çevresinde değiştirilebileceğine dair 
olan fıkradır. Kurulmuş bir müessesenin nakli 
ancak işin icabı olan bir lüzum ve zaruretin 
mevcudiyeti halinde derpiş edilebileceği tabiî 
olmakla beraber bu zaruretin takdirinde Adli
ye vekâleti mahallî Adliye encümeninin müta-
leasile mukayyet değildir. Noterlikle birleşemi-
yen işler ve noterin yapmaktan memnu bulun
duğu muamelelere dair olan beşinci maddeye 
bazı yeni memnuiyetler ilâvesi ve bazılarının 
da tasrihi sureti le yapılan tadil Encümenimiz
ce de muvafık görülmüş; ancak noterlerin ken
dilerine ait ücretlerde tenzilât yapamamaları
nın rekabet mevzuuna inhisar ettirmiyerek 
mutlak bir esas şeklinde tesbiti noter vazifesi
nin ve ayni zamanda meslekî vekarın zarurî bir 
icabı addedilmiştir. 

Yedinci, sekizinci, on altıncı maddelerde ya
pılan tadiller yerindedir. 7 nci maddenin so
nuncu fıkrası 9 nu madde ile olan alâkası iti
barile maddeden tayyedilmiş 9 ncu maddenin 
ayni mevzua temas eden son fıkrası bu hükmü 
de ihtiva edecek şekilde kaleme alınmıştır. Ye
niden veya naklen bir yere tayin olunan noter
lerin tayinlerinin tebliği tarihiden en çok 15 
gün zarfında vazifeleri başına gitmeleri 8 nci 
maddenin ikinci fıkrasının vazettiği bir mecbu
riyettir. Bu müddet zarfında vazifesi başına 
gitmeyenlere 15 gün daha mühlet verileceği ve 
bu ikinci 15 gün zarfında dahi her ne sebep
le olursa olsun memuriyet mahalline gitmiyen-
lerin müstafi addolunacakları ayni maddede ya
zılıdır. 15 gün zarfında vazifesi başına git-
miyenlere mecburî olarak 15 günlük yeni bir 
mühlet verilmekten ise ilk müddetin doğrudan 
doğruya bir aya iblâğı ve ayni zamanda hasta
lık ve mücbir sebepler gibi makbul mazeretle
rin de nazara alınması maksadı daha iyi temin 
edeceği neticesine varılmıştır. 16 nci ve müte
akip maddelerdeki «salahiyetli noter muavinleri» 
ibaresinin başına 9 ncu maddede yapılan tadil 
dairesinde «muvakkat» kelimesi de ilâve edil
miştir. 
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Hukuk fakültesinden mezun olan noterler
den sicil ve kıdemleri müsait olanların geliri 
daha yüksek bir noterliğe tayin edilebilmeleri, 
19 ncu madde hükmü icabmdandır. Bu maddeye 
istinaden yapılacak tayinlerde açılan noterli
ğin ilânı bir fayda temin etmez. Ancak noter
ler lehine vazedilen bu hükmün aleyhlerine bir 
netice vermemesi için tayininin noterin talep 
veya muvafakatile yapılmış olması lâzımdır. 
Madde metni bu mahzuru bertaraf edecek şekil
de ve «muvafakatlarile» kelimesinin ilâvesi su-
retile tanzim edilmiştir. 

Meslekten çıkarma, istifa, ölüm veya sair 
sebeplerle açılan noterliklere yenisi tayin olu
nuncaya kadar bu vazifenin noterliğin bağlı bu
lunduğu Adliye Encümeni tarafından seçilecek 
mahallî adliye memurlarından birine gördürü-
leceği 20 n*" maddenin birinci fıkrasında yazı 
lıdır. Mahallî adliye memurlarının ancak lü
zum ve zaruret halinde ve istisnaen bu gibi iş
lerce istihdam edilmeleri hem mahkeme ve hem 
V!e noter işlerinin iyi ve çabuk görülmesi bakı
mından tercihe şayandır. Bu itibarla noterli-
ğ'n inhilâli halinde bu vazifenin ilk önce noter 
başkâtibine tevdii cihetini iltizamda isabet var
dır. 

Bu maddenin muhtelif fıkralarında mevcut 
«mahallî adliye memurları» kelimelerinden Me
murin kanunundaki vasıf ve şartları haiz ve 
bilfiil vazife başında bulunan kâtip sınıfından 
memurlar anlaşılmaktadır. Binaenaleyh hâkim 
veya müddeiumumilerin veya bu sınıftan sayı
lan memurların muvakkat olsa dahi bu gibi 
işlerde istihdamı caiz değildir . 

Noterlerin kullandıkları mühürlere adlarile 
soyadlarının yazılması ötedenberi takip edile-
gelen bir usuldür. Hükümetin bu maddeye ta
allûk eden teklifinde bu usulün muhafaza ve 
idamesi iltizam olunmuş ise de bilâhare En
cümenimizde verilen izahata nazaran mühürle
rin bu suretle hakkedilmiş olmalarından tatbi
katta bazı müşküllere meydan verdiği anlaşıl
mış ve bu sebeple mühürlerin yalnız noterin 
iş gördüğü yerin adını taşıması ekseriyetle ka
rar altına alınmıştır. 

Noterlerin kâğıt ve defterlerini daireleri 
dışına çjıkaramıyacağı esasını vazetmiş olan 29 
ncu madde mahkeme veya sorgu hâkimliğince 
celbine karar verilen defter ve evrakın bu mer

cilere noter tarafından gönderileceği hakkında 
bir istisnayı da ihtiva eder. 

Noterin mmtakası haricinde bulunan bir 
mahkemeden veya Cumhuriyet müddeiumumi-
lerile Adliye müfettişlerinden başka tahkik 
memuru sıfat ve salâhiyetini haiz memurlar 
tarafından vukubulan bir talebin ne suretle 
karşılanacağı hakkında kanunda bir sarahat 
bulunmamasından dolayı hâsıl olan tereddüt
leri izale edecek hükümlerin zikri geçen mad
deye ilâvesi muvafık görülmüş ise de noter ta
rafından bizzat götürülmiyecek veya memuru 
vasıtasile gönderilmiyecek evrakın zıyaı ha
linde tarafların hukukunu muhafaza ve vikaye
ye medar olmak üzere bu evrakın hâkimlikçe 
tasdik edilen bir örneğinin dosya veya karto
nunda saklanmasında fayda mülâhaza edilmiş
tir. 

Adlî tebligatın P. T. T. idaresi vasıtasile ic
rası usulünden elde edilen iyi neticeler bu sis
temin noterler tarafından yapılacak tebligata 
da teşmiline imkân verdiğinden 32 ve 33 ncü 
maddelere bu yolda birer fıkra ilâvesi tebligatın 
sürat ve emniyetle ifası bakımından çok yerin
de bir tetbirdir. 

Tetkik mevzuu olan lâyihanın en esaslı ta
dillerinden biri de (44) ncü maddede yapılan 
değişikliklere taallûk eder. Noterlerin vazife ve 
salâhiyetlerinden bahis olan bu maddeye mülki
yeti muhafaza keydile yapılan satışlara ve-gay
rimenkul satış vaitlerine ait seııed ve muka
velelerin tanzimi hakkında bir fıkra ilâve edil
miş, Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki 
delillerin tesbiti usulünün tatbiki kabil olamı-
yan yerlere hasr ve tahsis edilmiş olan tesbit 
muamelelerinin hudut ve şümulü bu takyit kal
dırılmak suretile genişletilmiştir. Noterin 44 
ncü maddenin E bendme tevfikan yapacağı 
Tesbit muamelesi bittabi Hukuk usulü muhake
meleri kt:nunu hükümleri dairesinde mahkeme 
tarafından yapılan tesbiti delâilin hukukî neti
celerini tevlit etmez: bu itibarla hâkim, noter 
tarafından yapılan bu kabîl muamelelerin bir 
delil olarak kıymetini serbestçe takdir eder. 
Ancak taraflar hâkimin takdiri dairesinde bilâ
hare bir karine teşkil edecek vaziyet veya ifa
deleri tesbit ettirmekte büyük faydalar mülâ
haza edebilirler. Bu sebeble «E» bendinin «Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun ikinci ba
bının sekizinci fasıl ve sekizinci kısmında yazılı 
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hukuk ve netayici haiz tesbiti delâil ancak 
mahkemeler tarafından yapılır» fıkrası madde 
metmnden çıkarılmıştır. Bu gün meri olan hü
kümlere göre gayrjmenkule ait satış vaitlerinin 
sicil muhafızı huzurunda yapılması içabetmek 
tedir; aynî olmaktan ziyade şahsî vasfı ga
lip gelen satış vaitlerinin sicil muhafızları 
huzuruauzda tesbiti fazla Ikülfeti mucip olduğu 
nazara alınarak gayrimenkul satış vaitlerine 
ait senetlerin dahi noter dairelerinde tanzim 
edilmesi hakkındaki fıkra gerek muamelenin 
mahiyeti ve gerek işteki kolaylık itibarile fay
dalı bir tadildir. 

Notere tevdi edilen emanetlerden bazılarının 
uzun müddet aranmaması sebebile noter daire
lerinde muhafaza edilmesi noterin bu hususta
ki mesuliyeti ve bazan muhafaza masraflarının 
emanet bedelini tecavüz etmesi bakımından tat
bikatta tesadüf edilen müşkilâtı bertaraf etmek 
maksadile 46 ncı maddeye bir fıkra ilâve edil
miştir. Bu fıkraya göre notere tevdi edilen 
emanetlerin üç sene zarfında alınmaması veya 
harç ve masrafının ödenmemesi halinde noter 
emanetlerin alınmasını veya harç ve masrafla
rın ödenmesini taahhütlü bir mektupla mudia 
ihbar eder. Mudiin ikametgâhı malûm değilse 
keyfiyeti bir gazete veya mahallin hususiyetine 
göre münasip göreceği diğer bir vasıta ile ilân 
eder. Tebliğ veya ilândan itibaren bir ay zar
fında alâkalısı müracaatla harç ve masrafları 
vermediği takdirde saklanmak üzere bırakılmış 
olan eşya müzayede ile satılarak keyfiyet bir 
zabıt varakasile tesbit olunur. • Emanetin değer
siz veya satış masrafını koruyamıyacak bir kıy
mette bulunması halinde noter tevdi olunan eş
yayı tebliğ veya ilândan beş sene sonra Hazi
neye devredilmek üzere Cumhuriyet müddeiumu
misine verir. 

Encümenimizin üzerinde ehemmiyetle dur
duğu maddelerden biri de disiplin cezalarına 
taallûk eden 59 ncu maddedir. Disiplin cezala
rının tatbikini istilzam eden fiil ve hareketlerin 
kanunda ayrı ayrı tadat ve tesbitine bittabi 
imkân hâsıl olamaz. Bu itibarla fiilin ehemmi
yet ve mahiyetine göre disiplin cezalarının her
hangi birini tatbikte salahiyetli mercie tam biı 
takdir hakkının tanınmasında zaruret vardır. 
Maddede bu esas gözetilmekle beraber bir se
nede verilen üç ihtar veya iki tevbih cezasının 
meslekten çıkarılmağı müstelzim olması bu ce

zaların kabili itiraz olmaması bakımından mah
zurlu ve ayni zamanda şedit bir müeyyede ola
cağı düşünülerek bir senede üç tevbih veyahut 
üç senede beş tevbih verilmesi halinde meslek
ten çıkarma cezasının tatbiki iki muhalif (Atıf 
Akgüç Bursa, F. Ahmed Trabzon) reye karşı 
ekseriyetle karar altına alınmıştır. Ekalliyet 
reyine göre meslekten çıkarma cezasının tevlit 
eylediği ağır neticeler itibarile bu husustaki ka
rarın itiraz yolile ve yeniden bir tetkika tâbi 
tutulması ve meslek müntesiplerinin bu temi
nattan mahrum edilmemeleri lâzımdır. Meslek
ten çıkarma cezasının diğer bir neticesi de noter 
ve noter muavinlerinin yardım sandığına tevdi 
ettikleri aidat ve sandığın umumî gelirinden 
hiç bir hisse alamam al aradır. Bir senede iv» veva 
üç trnede bes tevbih almak suretile haklarında 
meslekten çıkarma cezası tatbik edilen noter 
veva noter muavinlerinin işledikleri fiillerin 
haddi zatînde bu cezayı istilzam edecek mahi
yette olmadığı ve ancak bu fiillerin tekerrürü 
sebebile böyle bîr muameleve maruz kaldıkları 
gözönünde tutularak bu gibilere yardım sandı
ğına yatırdıkları paraların iadesi ve ancak geri 
alabilecekleri meblâğın 85 nci madde mucibince 
hesaplarında tahakkuk eden hisse yekûnunu te
cavüz etmemesi muvafık görülmüştür. 

Noter dairelerinde istihdam edilecek memur
ların gördükleri işin ehemmiyetle mütenasip 
bir ehliyette bulunmaları ve ayni zamanda ken
dilerine vazifelerinde istikrarı temin eden bazı 
teminatların tanınması 67, 69 ve 70 nci mad
delerin mevzuunu teşkil etmiştir. Noter yardım 
sandığına taallûk eden hükümlere gelince: Bu 
hususta Adliye vekâletile de mutabık kalınarak 
tesbit edilen maddelerde noterler için meslekî 
ve içtimaî tesanüt esasları dahilinde filî ve mü
essir bir yardım makanizması kurmak ve ayni 
zamanda sandık idaresini fazla masraf ve lüzum
suz külfetlerden korumak mülâhazasına istinat 
edilmiştir. 83 neü maddenin D bendinin yardım 
sandığı memur ve idare masraflarının hiç bir 
halde sandık mevcudunun yüzde beşini tecavüz 
edemiyeceği hakkındaki hükmü bu cümleden ol
mak üzere zikre şayandır. Muvakkat maddenin 
yardım sandığını alâkalandıran hükümleri ka
nunun meriyetinden önce iktisap edilmiş olan 
hakları tamamile ve olduğu gibi idame ve mu
hafaza maksadile kaleme alınmıştır. 
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Noterlik açılacak 
yerler. 

Noter dairesinin 
bulunduğu yer

ler. 

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 
34,56 sayılı Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren 

kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 3456 sayılı Noter kanununun 1, 3, 5, 

7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 57, 
59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87 
nci nıaddeierile muvakkat maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 1 — Her asliye mahkemesi ııezdinde bunların ka
za çerçevesinde noter işlerini görmeye salahiyetli olmak üze
re bir veya bir kaç noter bulunur. 

Noterliğe tayin olunabilmek için 7 nci maddede yazılı şart
ları haiz olmak veya 9 ncu maddeye göre yapılan imtihanda 
muvaffak olmuş bulunmak lâzımdır. 

Münhal bulunan veya yeniden açılacak olan noterliğe ikin
ci fıkrada yazılı şartları haiz talip çıkmadığı takdirde Me
murin kanununda yazılı şartları haiz kimseler arasında açıla
cak imtihan neticesinde muvaffak olanlar noter muavini ola
rak tayin olunurlar. Adliye müesseselerinde veya noterlik da
irelerinde en aşağı iki sene çalışmak tercih sebebini teşkil 
eder. 

Muavinlik imtihanı Ankarada Adliye vekâletinde vekillik
çe tesbit olunacak talimatnameye tevfikan yapılır. 

Bu imtihana hiç bir talip çıkmadığı veya imtihanda kim
se muvaffak olamadığı takdirde noterlik vazifesi Adliye ve
killiğince noterin bağlı bulunduğu Adliye encümeninin, inha
ları kendilerine ait olan kâtip sınıfına mensup mahallî adliye 
memurları arasından seçeceği, bir memura gördürülür. Bun
lara salahiyetli noter muavini denir. 

Madde 3 — Noterlik, mahkemenin bulunduğu yere yakın 
ve iş merkezlerinde açılır. Noterlik dairesi bulunduğu mahal
lin ve noterlik hasılatının ehemmiyetile mütenasip olarak tef
riş edilir. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görülen yerlerde kaza 
çevresi içinde olmak üzere noterlik daireleri mahkemenin bulun
duğu kasabanın dışında da kurulabilir. 

İcabında ayni kaza çevresi içinde noterliklerin yerleri mahallî 
adliye encümeninin mütaleası alındıktan sonra Vekillikçe değiş
tirilebilir. 

Noterlikle birleşe- Madde 5 — İlim ve hayır müesseseleri reis ve azaiıklari ve ka-* 
miyecek işler ve za mercilerinin vereceği herhangi bir vazife müstesna olmak üze-
noterin yapmak- re hiç bir hizmet, vazife noterlikle biıieşemez. 
tan memnu bulun- Noterler siyasî partilere intisap ve devam ve intihabata müda-
duğu muameleler, hale edemezler. Siyasî neşriyat yapamazlar. Borsa oyunu o.ynaya-

mazlar. Ticaret işlerile uğraşamazlar. Avukatlık yapamazlar, 
Başkalarına kefalet edemezler. Rekabet maksadile kendilerine 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTÎRİŞt 

3456 sayılı Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun lâyihası 

BlRlNCÎ MADDE — 3456 sayılı Noter kanununun 1, 3, 5, 
7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 57, 59, 
60, 63, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85 ve 87 
nci maddelerile muvakkat maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 1 — Her asliye mahkemesi yanında bu mahkemenin 
kaza çevresinde noter işlerini görmeğe salahiyetli bir veya bir 
kaç noterlik bulunur. 

Noterliğin bulun
duğu yerler 

Madde 3 — Noter daireleri mahkemenin bulunduğu yere ya
kın ve iş merkezlerinde açılır; bunların bulundukları yerin ve 
noterlik hasılatının önemine uygun olarak döşenmeleri mecbu
ridir. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görülen yerlerde noter 
daireleri kaza çevresi içinde olmak şartile mahkemenin bulundu
ğu kasabanın dışında da kurulabilir. 

Noter dairelerinin yerleri lüzum hâsıl olduğu takdirde mahallî 
adliye encümeninin mütaleası alındıktan sonra Adliye vekilliğin
ce bağlı bulundukları mahkemenin kaza çevresinde diğer bir yere 
nakledilebilir. 

Madde 5 — îlim ve hayır müesseseleri reis ve azalıkları ve ka
za mercilerinin vereceği herhangi bir vazife müstesna olmak üze
re avukatlık da dahil hiç bir hizmet ve meşgale noterlikle birle-
şemez. 

Noterler siyasî partilere girmek veya devam etmek, seçim iş-
lerile uğraşmak, siyasî neşriyat yapmak, borsa oyunu oynamak, 
ticaret yapmak, başkalarına kefalet etmek veya kendilerine ait 

Noter daireleri
nin yerleri 

Noter ve 
birleşemeyen işler 
ve noterin yap
maktan memnu 
bulunduğu mua

meleler 
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ait ücretlerden hiç bir suretle tenzilât yapamazlar. 

Noterlerin tayin usulleri 
Noter olacakların Madde 7 — Noter olmak için: 
vasıf ve şartları. I - Türk olmak, 

i l - Ivıeuenı ve siyasî haklarına sahip bulunmak, 
I I I - Y ırmi beş yaşını bıtmmş olmak, 
IV - As&erliü mî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli 

olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
Y - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni hastalı

ğı bulunmamak, 
\ 1 - Yabancı ile evli olmamak, 

V l l - Türkiye Hukuk fakültesinden çıkmış olmak veya Si
yasal bügiler okulundan veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesinden çıkmış olup ta Türkiye hukuk fakülteleri programlarına 
göre eksik kalan derslerden imtihan vererek tasdikname almış 
olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette 
ve kasdî bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezasile 
mahkûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cü
rümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde hâkim veya me
mur olmak ehliyetini kaybetmemiş olmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hallerde bulunma
mış olmak, 

d) Taksirattı veya hileli olmayarak iflâs etmiş ise iadei itibar 
etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya menfaat muka
bilinde kumar oynatmış yahut ahlâkça halkın güvenini gide
recek bir hal ile dile gelmiş olmamak, 

X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müddeiumumilik et
miş veya bu sınıftan sayılan hizmetlerde bulunmuş veya beş 
sene avukatlık veya Hukuk fakülteleri hukuk grupu dersleri 
profesörlüğü etmiş olmak şarttır. 

Birinci maddenin 5 nci fıkrasına tevfikan ilâve olarak no
terlik vazifesini gören kimselerin Memurin kanununda sayılı 
şartları haiz olmaları kâfidir. 

Açık noterliğin i- Madde 8 — Bir yere noter tajdni icabederse keyfiyet Ad-
lâm ve noter ta- üye vekilliğince merkezde resmî ve noterliği açık olan yerde 

yini de bir gazete ile bir ay müddetle ilân olunur. Gazete olma
yan yerlerde bu ilân C. Müddeiumumiliğince münasip bir şekil
de yapılır. 

Talipler arasından 7 nci maddede yazılı şartları haiz olan 
lardan biri Adliye Arekilliğince tayin olunur. 

Yeniden veya naklen bir mahalle tayin kılman noterler ta
yinlerinin tebliği tarihinden itibaren azamî on beş gün zarfın-, 
da o mahalle hareket etmeğe mecburdurlar. Naklen tayin 
olunanlar yerlerine vekil seçilinceye kadar vazifelerine devam 
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ücretlerden herhangi bir şekilde tenzilât yapmak^n memnu
durlar. 

Noterlerin tayin usulleri 
Madde 7 — Noter olmak için: No^r olacakların 

I - Türk olmak, **»f ve üartUn 

- I I - Medenî ve siyasî haklarına sahip bulunmak, 
N I I I - 25 yaşını bitirmiş olmak, 

IV - Askerlik filî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli 
olmadığı anlaşılmış bulunmak, 

V - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni hasta
lığı bulunmamak, 

V I - Yabancı ile evli olmamak, 
V I I - Türkiye hukuk fakültesinden çıkmış olmak veya Si

yasal bilgiler okulundan veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesinden çıkmış olup ta Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına 
göre eksik kalan derslerden imtihan vererek tasdikname almış 
olmak, 

V I I I - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette 
ve kasdî bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis ceza-
sile mahkûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim herhangi 
bir cürümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde hâkim veya me
mur olmak ehliyetini kaybetmemiş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hallerde bulunma-
mıjş olmak, 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs etmiş ise iadei itibar 
etmiş olmak, 

I X - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya menfaat muka
bilinde kumar o vn atmış vahut ahlâkça halkın, güvenini gidere
cek herhangi bir hal ile dile p-elmis olmamak, 

X - En aşağı bes sene hâkimlik veva müddeiumumilik etmiş 
veva bu sınıftan sayılan hizmet l ide bulunmuş veya bes sene avu
katlık veva Hukuk fakülteleri Hukuk gnıpu dersleri profesör
lüğü etmiş olmak şarttır. 

Madde 8 — Noterliğin açılması veya yeniden tesisi halinde ç̂*& noterliğin ilâ-
keyfiyet Adliye vekilliğince merkezde Resmî gazete ve ayrıca no- m ve noter tayini 
terliği açık olan yerde çıkan herhangi bir gazete ile bir ay müd
detle ilân olunur. Gazete çıkmayan yerlerde bu ilân Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine e münasip bir şekilde yapılır. Bu müddetin 
hitamında talipler arasından 7 nci maddede yazılı şartları haiz 
olanlardan biri Adliye vekilliğince tayin olunur. 

Yeniden veya naklen bir mahalle tayin kılman noterler tayin
lerinin tebliğinden itibaren en çok bir ay içinde vazifeleri basma 
gitmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında haklı bir sebep ol
maksızın gitmeyen noterler istifa etmiş sayılırlar. 
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ederler. 15 gün zarfında memuriyeti mahalline gitmeyenlere 
on boş gün daha mühlet verilir. Bu ikinci on beş gıuı zarfında 
dahi her ne sebeple olursa olsun memuriyeti mahalline gitme
yenler müstafi addolunurlar. 

İmtihanla noter Madde 9 -— 7 ne i maddenin 10 ucu bendinde yazılı şartları 
olmak. haiz olanlardan talip çıkmadığı veya 19 nen madde mucibince 

terfie lâyık bir noter bulunmadığı takdirde mezkûr maddenin 
diğer bentlerinde yazılı vasıfları haiz olanlar arasında, yapı
lacak imtihan neticesinde muvaffak olanlardan en ziyade eh
liyet göstermiş olanı Adliye vekilliğince tayin olunur, 

Noterin yemini. Madde 15 — Noter tayin olunanlar işe başlamazdan evvel 
bağlı bulundukları asliye hukuk mahkemesinde kendilerine 
verilen bu vazifeyi doğru ve bitarafane yapacaklarına dair 
vicdan ve namusları üzerine yemin ederler. 'Tutulacak üc nüs
ha zabıt varakasından bir nüshası Adliye vekilliğine gönderi
lir. Diğer nüshası bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesi 
Liczdin.de ve bir nüshası da noterlikte saklanır. 

20 ne i madde mucibince tayin olunan vekiller de birinci 
fıkra hükmü dairesinde yemin ederler. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini gören konsolos 
ve memurları yeminden müstesnadırlar. 

Teminatın mik- Madde 16 — Noterler işe başladıktan iki ay ve salahiyetli 
*an- noter muavinleri altı ay içinde bir yıllık gayrisafi gelirleri

nin yüzde onu nisbetiııde para olarak teminat verirler ve her 
sene gelirin artması halinde teminat da ayni nisbet ve- müd
det dahilinde arttırılır. Azalması halinde teminatın iade edi
lebilmesi. için azalmanın üç sene müddetle tevali etmesi şarttır. 

İlk olarak açılacak olan noterliklerin teminat miktarı civar 
kazaların varidatına göre Adliye vekilliğince takdir olunur. 

Teminat parası imlerlerin vazifeleri dolayısile sebe
biyet verebilecekleri zararların tazmininden sonra bu yüzden 
mahkûm olabilecekleri para cezasına karşılık teşkil eder. Bu 
paralar âhara temlik ve terhin edilemez. Konulacak hacizler 
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Naklen tayin olunanlar yerlerine vekil seçilinceye kadar va

zifelerine devam ederler. 

Madde 9 — 7 nci maddenin 10 ncu bendinde yazılı şartları ha- imtihanla noter 
iz olanlardan talip çıkmadığı veya 19 ncu madde mucibince ter- ve noter muavini 
fie lâyik bir noter bulunmadığı takdirde mezkûr maddenin diğer olmak 
bentlerinde yazılı vasıfları haiz olanlar arasında, yapılacak im
tihan neticesinde muvaffak olanlardan en ziyade ehliyet göster
miş olan Adliye vekilliğince tayin olunur. 

Münhal bulunan veya yeniden açılacak olan noterliğe 1 nci 
fıkrada yazılı şartları haiz talip çıkmadığı takdirde Memurin 
kanununda yazılı şartları haiz kimseler arasında açılacak imti
han neticesinde muvaffak olanlar noter muavini olarak tayin 
olunurlar. Adliye müesseselerinde veya noterlik dairelerinde en 
aşağı iki sene çalışmış olmak tercih sebebi teşkil eder. 

Muavinlik imtihanı Adliye vekilliğince tesbit olunacak esas
lara çöre Ankarada yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri dairesinde noter veva noter 
muavini tayin.olunamayan yerlerde bu vazife o verin ba^lı bu
lunduğu Adli ve encümeninin inhası üzerine Adli ve vekilliğin
ce tensip .edilen kâtip sınıfına mensup mahallî adliye memur
larından birine muvakkaten gördürülür. Bu gibilere muvakkat 
salahiyetli noter muavini denilir. 

Madde 15 — Noter veya noter muavini tayin olunanlarla mu- Noterin yemini 
vakkat salahiyetli noter muavinleri işe başlamazdan önce bağlı 
bulundukları asliye hukuk mahkemesinde kendilerine verilen bu 
vazifeyi doğru ve bitarafane yapacaklarına dair vicdan ve na
musları üzerine yemin ederler. Tutulacak üç nüsha zabıt varaka
sından bir nüshası Adliye vekilliğine gönderilir. Diğer nüshası 
bağlı bulunduğu aslive hukuk mahkemesi nezdinde ve bir nüsha
sı da noterlikte saklanır. 

20 nci madde mucibince tayin olunan vekiller de birinci fık
ra hükmü dairesinde yemin ederler. 

Yabancı memleketlerde noter vazifesini gören konsolos ve me
murları yeminden müstesnadırlar. 

Madde 16 — Noter ve noter muavinleri işe başladıktan iki ay Teminatın mikaları 
ve muvakkat salahiyetli noter muavinleri altı ay içinde noter dai
resinin bir yıllık gayri safi gelirinin yüzde onu nisbetinde para 
olarak teminat verirler ve her sene gelirin artması halinde temi
nat da ayni nisbet ve müddet dahilinde arttırılır. Azalması ha
linde teminatın iade edilebilmesi için azalmanın üç sene müddet
le devam etmiş olması şarttır. 

î lk olarak açılacak olan noterliklerin teminat miktarı civar 
kazaların varidatına c^öre Adliye vekilliğince takdir olunur. 

Teminat parası ilk önce noterlerin vazifeleri dolayısile sebe
biyet verebilecekleri zararların tazmininden sonra bu yüzden 
mahkûm olabilecekleri para cezasına karşılık teşkü eder. Bu pa-
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IT nci madde mucibince görülecek hesap sonunda tahakkuk ede
cek zimmet ve ilişiği karşılayacak miktardan fazlası hakkında 
muteberdir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat paralarını yatır
mayan veya noksanını ikmal etmeyen noter ve salahiyetli noter 
muavinlerinin vazifelerine C. M. U. İlklerinin işarı üzerine Adli
ye vekâletince nihayet verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini gören konsolos ve 
memurları teminat mükellefiyetine tâbi değildir. 

Terfi. Madde 19 — 7 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı vasıfları haiz 
bulunan noterler, sicil ve kıdemleri müsait olduğu ve açık yerde 
bulunduğu takdirde 8 nci maddede yazılı ilâna lüzum görülmek-
sizin geliri daha yüksek olan bir noterliğe tayin olunabilirler. 

Vazifeden aynla- Madde 20 — Meslekten çıkarma, istifa, ölüm ve sair sebep-
cak noterlere ve- lerle açılan noterliklere yenisi tayin olununcaya kadar bu vazife 

halet. safi gelirin dörtte birinden yarısına kadar verilmek üzere noter
liğin bağlı bulunduğu Adliye encümeni tarafından noterlik baş
kâtibine veya mahallî adliye memurlarından ehliyetli birine 
gördürülür. 

Tevkif, işten el çektirme gibi sebeplerden dolayı noterlerin 
muvakkaten işlerinden ayrılmaları halinde vazifeleri, safi gelirin 
üçte biri verilmek suretile Adliye encümeni tarafından seçilecek 
ehliyetli bir adliye memuruna gördürülür. Geri kalan miktarın 
üçte biri notere verilip üçte ikisi zimmeti tahakkuk ederse mah
sup ve vazifeye iadeye mâni olacak bir ceza ile mahkûmiyeti ha
linde noter yardım sandığına tevdi edilmek üzere muhakeme neti
cesine kadar mevkuf tutulur. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebebile işlerinden 
ayrılan noterler mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere memur
larından birini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse bulunmaz
sa noterliğin bağlı bulunduğu hukuk hâkimi tarafından safi geli
rin üçte biri verilmek üzere mahallî adlive memurlarından biri 
vekil seçilir. Şu kadar ki bu suretle vazifeden ayrılma müddeti 
iki ayı geçecek olursa vekilin intihap ve ücreti hakkında birinci 
fıkra hükmü tatbik olunur ve iki ay hitamında keyfiyet noter 
başkâtibi tarafından C. M. II. ligine ihbar olunur. 

Birinci maddenin son beşinci fıkrası mucibince vazifeleri
ne ilâve olarak noter işlerini görenlerin herhangi bir sebeple 
vazifelerinden ayrılmaları halinde mensup oldukları hukuk 
hâkimi tarafından yerlerine bir vekil seçilir. Seçilen vekil ha
sılatın tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki aydan faz
la devam ettiği takdirde yerlerine yeniden başkası seçilir. 
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raİar anara temlik ve terhin edilemez. Konulacak hacizler 17 ncı 
madde mucibince görülecek hesap sonunda tahakkuk edecek zim
met ve ilişiği karşılayacak miktardan fazlası hakkında mute
berdir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat paralarını yatır
mayan veya noksanını ikmal etmeyen noter, noter muavini ve 
muvakkat salahiyetli noter muavinlerinin vazifelerine Cumhuri
yet müddeiumumiliklerinin işarı üzerine Adliye vekilliğince ni
hayet verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini gören konsolos ve 
memurları teminat mükellefiyetine tâbi değildir. 

Madde 19 — 7 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı vasıfları ha- Terfi 
iz bulunan noterler, sicil ve kıdemleri müsait olduğu ve açık 
yer de bulunduğu takdirde 8 nci maddede yazılı ilâna lüzum gö-
rülmeksizin geliri daha yüksek olan bir noterliğe muvafakatle-
rile tayin olunabilirler, 

Madde 20 — Meslekten çıkarma, istifa, ölüm ve sair sebepler- Vazifeden aynla-
le açılan noterliklere yenisi tayin olununcaya kadar bu vazife sa- cak noterlere vekâ-
fi gelirin dörtte birinden yarısına kadar verilmek üzere noterli- let 
ğin bağlı bulunduğu Adliye encümeni tarafından noterlik baş
kâtibine veya mahallî adliye memurlarından ehliyetli birine 
gördürülür. 

Tevkif, işten el çektirme gibi sebeplerden dolayı noterlerin 
muvakkaten işlerinden ayrılmaları halinde vazifeleri safi gelirin 
üçte biri verilmek suretile Adliye encümeni tarafından seçilecek 
ehliyetli bir adliye memuruna gördürülür. Geri kalan miktarın 
üçte biri notere verilip üçte ikisi zimmeti tahakkuk ederse mah
sup ve vazifeye iadeye mâni olacak bir ceza ile mahkûmiyet 
halinde Noter yardım sandığına tevdi edilmek üzere muha
keme neticesine kadar mevkuf tutulur. 57 nci maddenin 2 nci 
fıkrası mucibince vazifeden ayrılma halinde safi gelirin üçte bi
ri vekile, geri kalanı da notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebebile işlerinden 
ayrılan noterler, mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere memur
larından birini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse buluna
mazsa noterliğin bağlı bulunduğu hukuk hâkimi tarafından safi 
gelirin üçte biri verilmek üzere mahallî adliye memurlarından 
ehliyetli bir vekil seçilir. Şu kadar ki bu suretle vazifeden ayrıl
ma müddeti iki ayı geçecek olursa noter başkâtibi veya vekil key
fiyeti Cumhuriyet müddeiumumiliğine bildirir. Bu takdirde bi
rinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

Muvakkat salahiyetli noter muavinlerinin herhangi bir se
beple vazifelerinden ayrılmaları halinde mensup oldukları hu
kuk hâkimi tarafından yerlerine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil 
hasılatım tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki aydan faz
la devam ettiği takdirde yerlerine yeniden başkası seçilir. 
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Noterlerin kulla
nacakları defter

ler. 

Evrak ve emanet
lerin tesellüm ve 

devri 

4 -

5 -

Madde 21 — Noterler aşağıda yazılı defterleri tutarlar: 
1 - Yevmiye defteri, 
2 - Emanet defteri, 
3 - Kanunun tescilini emrettiği akit ve mua

meleleri kayda mahsus sicil defteri, 
Nizamnamesine tevfikan tutulacak mülki
yeti muhafaza kaydile yapılan satışlara 
ait sicil defteri, 
Kıymetli evrak defteri, 

6 - Muvazene defteri, 
7 - Nizamnamede gösterilecek yardımcı def

terler. 
Salahiyetli noter muavinleri üç ve dördüncü bentlerde ya

zılı iki defter yerine bir defter tutabilirler. 
Madde 23 — Meslekten çıkarma, istifa veya dairesi lâğv 

veya başka yere tayin olunmak suretile vazifesinden ayrılan 
noterlerle ölen noterlerin mirasçılarının veya mümessillerinin 
huzurile bunlara ait bütün evrak ve emanetler tutulacak bir 
zabıt varakası üzerine C. M. U. liğince teslim alınarak halefle
rine ve lâğvi halinde başka bir noter varsa ona devrolunur. 

Devir için müddeiumumi veya onun istihdam edeceği kim
selere noterin bağlı bulunduğu asliye hukuk hâkiminin takdi-
rile verilecek ücret ve yapılacak masraflar evvelâ yardım san
dığı ihtiyat akçesinden tesviye olunur. Diğer bir notere devri 
halinde bu ücret ve masraflar devrolunan noterden tahsil olunur. 

Resmî mühürler. Madde 27 — Noterler, üzerinde adı ve soy adı, iş gördüğü 
yer ve birden ziyade noter bulunan yerlerde sıra numarası ya
zılı resmî mühürler kullanırlar. 

Noterlerle noter muavinleri ve salahiyetli noter muavinle-
rile noter vekillerinin, noterlik mührünü nasıl kullanacakları 
ve bu mühürlerin şekilleri nizamname ile tayin olunur. 

Alâkalılara örnek Madde 28 — Noterlerce yapılan işlerin ve tutulan sicil ve 
vermek. kayitlerin örnekleri ancak imza sahiplerile diğer alâkalılara ve 

kanunen onların yerlerini tutanlara verilir. Bunlardan başkası
na verilmesi hukuk hâkiminin kararma bağlıdır. Bu karar hiç bir 
resim ve harca tâbi değildir. 

Kâğıt ve defterle
rin gizliliği ve 
bunları istemeye 
salahiyetli makam

lar. 

Madde 29 — Noterler dairelerindeki kâğıt ve defterleri daire
leri dışına çıkaramazlar. Ancak mahkeme ve sorgu hakimliğince 
karar verildiği takdirde bunları kendileri götürür veya memur
ları eli ile gönderirler. 

Talep eden mahkeme noterliğin bulunduğu kasaba haricinde 
ise evrak istinabe suretile tetkik ettirilir. Noterin bulunduğu ma
halde tetkikat yapılmasına imkân olmadığı takdirde evrak isteni
len mahalle gönderilmek üzere noterin bağlı bulunduğu hukuk 
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Madde 21 — Noterler aşağıda yazılı defterleri tutmağa mec

burdurlar: 
1 - Yevmiye defteri, 
2 - Emanet defteri, 
3 - Kanunun tescilini emrettiği akit ve muameleleri kayde 

mahsus sicil defteri, 
4 - Nizamnamesine tevfikan tutulacak mülkiyeti muhafa

za kaydile yapılan satışlara ait sicil defteri, 
5 - Kıymetli avrak defteri, 
6 - Muvazene defteri, 
7 - Nizamnamede gösterilecek yardımcı defterler. 
Muvakkat salahiyetli noter muavinleri ,3 ncü ve 4 ncü bentler

de yazılı iki defter yerine bir defter tutabilirler. 

Noterlerin kulla
nacakları defterler 

Madde 23 — Meslekten çıkarma, istifa veya dairesi lâğv 
veya başka yere tayın olunmak suretile vazifesinden ayrılan no
terlere ait butun evrak ve emanetler kendilerinin ve Ölenlere ait 
olanlar mirasçılarının veya mümessillerinin huzuru ile tutula
cak bir zabıt varakası üzerine Cumhuriyet müddeiumumiliğine e 
teslim alınarak yeni tayın edilecek noter veya vekiline devrolu-
nur. Noterliğin lağvi halinde bu evrak ve emanetler varsa başka 
bir notere tevdi olunur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara noter dairesinin 
bağlı bulunduğu asliye hukuk hâkiminin takdirile verilecek üc
retler veya yapılacak masraflar evvelâ yardım sandığının ihtiyat 
akçasından tesviye olunur. Şukadar ki, alâkalı noter veya mü
messiline hiç bir ücret verilemez. Diğer bir notere devir halinde 

bu ücret ve masraflar devrolunan noterden tahsil olunur. 

Madde 27 — Noterler, iş gördükleri yerin adını taşıyan ve 
birden ziyade noter bulunan yerlerde sıra numarası yazılı resmî 
mühürler kullanırlar. 

Noterler, noter muavinleri ve muvakkat salahiyetli noter 
muavinlerile noter vekillerinin noterlik mühürünü nasıl kul
lanacakları ve bu mühürlerin şekilleri nizamname ile tayin olu
nur. 

Madde 28 — Noterler tarafından yapılan işlerin veya tu
tulan sicil ve kayitlerin örnekleri ancak imza sahiplerile alâka
lılara ve kanunen onların yerlerini tutanlara verilir. Bunlar
dan başkasına verilmesi hukuk hâkiminin kararma bağlıdır. Hâ
kimin bu kararı hiç bir resim ve harca tâbi değildir. 

Madde 29 — Noterler dairelerindeki kâğıt ve defterleri dai
releri dışına çıkaramazlar. Ancak mahkeme veya sorgu hâkim-
liğince karar verildiği takdirde bunları kendileri götürür veya 
memurları ile gönderirler. 

Talep eden mahkeme noterliğin bulunduğu kasaba haricinde 
ise evrak istinabe suretile tetkik ettirilir. Noterin bulunduğu 
mahalde tetkikat yapılmasına imkân olmadığı takdirde evrak 
istenilen mahalle gönderilmek üzere noterin bağlı bulunduğu hu-

Evrak ve emanet
lerin tesellüm ve 

devri 

Resmî mühürler 

Alâkalılara örnek 
vermek 

Kâğıt ve defterle
rin gizliliği ve 
bunları istemeğe 
salahiyetli makam

lar 
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hâkimine tevdi olunur. 
C. M. U. lerile adliye müfettişleri, tahkik memuru sıfat ve sa

lâhiyetini haiz makam ve merciler de mahallî C. M. U. liginin de-
lâletile bu evrakı istemek salâhiyetini haizdirler. 

Tebligat usulü. Madde 32 — Tebliği istenilen her nevi kâğıt H. U. M. kanunun
da yazılı hükümlere göre muhatabına tebliğ olunduktan sonra 
tanzim olunacak tebliğ mazbatası dairede kalan nüshasına rapte
dilerek saklanır ve tebliğin yapıldığı veya yapılamadığı kâğıdın 
diğer bir suretine yazılıp tasdik edilerek alâkalılara verilir. 

Tebligat alâkalının- talebi üzerine 3560 sayılı kanuna tevfi
kan da yapılabilir. 

Noterlerin memu
riyet daireleri dı
şında yapacakları 

tebligat. 

Madde 33 — Noterler memuriyetleri daireleri dışında bulunan 
kimselere ait tebligatı o yerin noteri vasıtasile yaptırabilecekleri 
gibi alâkalının talebi üzerine 3560 numaralı kanuna tevfikan da 
yapabilirler. 

Yabancı illerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, Cum
huriyet müddeiumumileri vasıtasile Adiye vekâletine gönderilir. 

Tasdik. 

Noterlerin yapa
cağı işler. 

Madde 38 — Alâkalılarla şahit ve muarrif ve tercümanın imza 
koymak bilmedikleri ve mühür ve hususî işaretleri de olmadığı 
takdirde sol ellerinin baş parmağı, yoksa diğer herhangi bir par
mağı bastırılarak üzerine sahiplerinin öz ve soyadları yazılır ve al
tına noter tarafından hangi parmağı olduğu şerh verilerek tas
dik ve imza olunur. 

Madde 44 — Noterler memuriyetleri dairesi içinde bulunan: 
A) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet vermek istedikleri 

her nevi akitleri resen tanzim ederek asıllarını saklamak ve ör
neklerini alâkalılarına vermek, 

B) Ölüme bağlı tasarruflara ve mülkiyeti muhafaza kay dile 
yapılan satışlara ve gayrimenkul satış vaitlerine ait senet ve 
mukavelelerle evlenme mukavelelerini tanzim ve deftere tes
cil etmek ve haricen yazılıp tasdik edilen vasiyetnameleri sak
lamak. 

C) Tesis senetleri tanzim etmek. 
D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun olarak dışarıda 

yazılıp getirilen kâğıtların imzalarının veya mühür ve işaret
lerinin yahut yalnız tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tes
bit ile mudiin imzasını havi diğer bir örneğini saklamak. 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini ve alâkalı şahıs
ların hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek (H. U. M. Kanununun 
ikinci babının sekizinci fasıl ve sekizinci kısmında yazılı hu
kuk ve netayici haiz tesbiti delâil ancak mahkemeler tarafın
dan yapılır). 

F ) Piyango ve hususî müesseselerin seçim ve içtimalarm-
da hazır bulunarak zabıt varakaları tanzim etmek. 
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kuk hâkimine tevdi olunur. Bu evrakın hâkimlikçe tasdik edi
len örneği noter tarafından alman evrakın yerinde saklanır. 

Cumhuriyet müddeiumumilerile adliye müfettişleri doğrudan 
doğruya, tahkik salâhiyetini haiz makam ve memurlar da mahal
lî Cumhuriyet müddeiumumiliğinin delâletile bu evrakı isteye
bilirler. 

Madde 32 — Tebliği istenilen her nevi kâğıt Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununda yazılı hükümlere göre muhatabına tebliğ 
olunduktan sonra tanzim olunacak tebliğ mazbatası dairede ka
lan nüshasına raptedilerek saklanır ve tebliğin yapıldığı veya 
yapılamadığı kâğıdın diğer bir suretine yazılıp tasdik edilerek 
alâkalılara verilir. 

Tebligat alâkalının talebi üzerine 3560 sayılı kanuna tevfikan 
da yapılabilir. 

Madde 33 — Noterler memuriyet daireleri dışında bulunan 
kimselere ait tebligatı o yerin noteri vasıtasile yaptırabilecekleri 
gibi alâkalının talebi üzerine 3569 sayılı kanuna tevfikan da ya
pabilirler. ' 

Yabancı illerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak 
Cumhuriyet müddeiumumiliği vasıtasile Adliye vekilliğine gön
derilir. 

Madde 38 — Alâkalılarla şahit ve muarrif ve tercümanın im
za koymak bilmedikleri, mühür ve hususî işaretleri de olmadığı 
takdirde sol ellerinin baş parmağı, yoksa diğer herhangi bir par
mağı bastırılarak üzerine sahiplerinin ad ve soyadları yazılır ve 
altına noter tarafından hangi parmağı olduğu şerh verilerek tas
dik ve imza olunur. 

Madde 44 — Noterler: 
A) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet vermek istedikleri 

her nevi akitleri resen tanzim ederek asıllarını saklamak ve 
örneklerini alâkalılarına vermek, 

B) ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti muhafaza kaydile 
yapılan satışlara, gayrimenkul satış vaitlerine ait senet ve muka
velelerle evlenme mukavelelerini tanzim ve deftere tescil etmek 
ve hariçte yazılıp tevdi edilen vasiyetnameleri saklamak, 

C) Tesis senetleri tanzim etmek, 
D) bu kanuna ve nizamnamesine uygun olarak dışarıda yazı

lıp getirilen kâğıtların imzalarının veya mühür ve işaretlerinin 
yahut yalnız tarihlerinin tasdiki veva şekil ve halini tesbit ile 
imzalı, mühürlü veya işaretli diğer bir örneğini saklamak, 

E) Bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini ve alâkalı şa
hısların hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek, 

F ) Davet vukuunda piyango ve hususî müesseselerin kura, se
çim ve içtimalarmda hazır bulunarak zabıt varakaları tanzim 
etmek, 

G) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde dairede saklı 
olan asıl ve örnek ve sicillerden ve kendilerinin getirdiği kâğıt
lardan tasdikli örnek vermek, 

Tebligat usulü 

Noterlerin memu
riyet daireleri dı
şında yapacakları 

tebligat 

Tasdik 

Noterlerin yapaca
ğı isler 
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G) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde dairede saklı 

olan asıl ve örnek ve sicillerden ve kendilerinin getirdiği kâ
ğıtlardan tasdikli örnek vermek. 

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

1) Teslim olunan menkul ve gayrimenkul malları idare et
mek. 

J ) Teslim olunan emanetleri saklamak. 
K) Ticarî senetlerin kabul edilmemesine veya ödenmeme

sine karşı protesto çekmek ve ihbarname göndermek. 
L) Her türlü taahhütlere ait protesto veya ihbarname gön

dermek. 
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bütün akitleri 

yapmak ve işleri görmek. 
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları istenip de merci

leri gösterilmemiş olan bütün akit ve mukaveleleri tanzim ve 
tasdik etmek . 

Vazifesile mükelleftirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerinde yapabilecek

leri igbi sahiplerinin vııkubulacak müracaat ve talepleri üze
rine daireleri dışında da yapabilirler. 

20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre noterlere vekâlet 
edecek memurlar da daire dışında bu işleri görmek üzere no
terler tarafından gönderilebilirler. 

Noterler Ticaret kanununa tevfikan tüccar defterlerini tas
dik ettikten sonra tasdik edilen defterin nevi ve ait olduğu 
seneyi ve sahifesi miktarını, tüccarın mensup olduğu ticaret sicil
line taahhütlü mektupla bildirirler. Posta ücreti ile on kuruş ya
zı ücreti sahibinden alınır. 

Vasiyetname ya- Madde 45 — Noterler, ölüme bağlı tasarruf sahiplerinin açık 
pılması. veya kapalı olarak yazıp verdikleri vasiyetnameleri saklarlar ve 

buna dair bir zabıt varaksı tutarlar, gerek bu suretle tevdi edilen 
vasiyetnameler ve gerek noterler tarafından tanzim edilen sair 
ölüme bağlı tasarruflar hakkında; ölüme bağlı tasarruf sahibinin 
şahsî hallerinde vııkubulacak değişikliklerden malûmat verilmek 
üzere bunların ikametgâhları nüfus dairesile hüviyet cüzdanları
nın verildiği mahal nüfus dairelerine harçsız ve resimsiz bedava 
bir tezkere ile haber verirler. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla halinde salahiyetli 
sulh hâkimine verilmek üzere dairelerinde mahfuz bulunan vasi
yetnameleri ve noterlikçe tanzim edilmiş sair ölüme bağlı tasar
ruf senetlerinin tasdikli ve pulsuz örneklerini C. M. TL ligine 
verirler. 

Verilen emanetle- Madde 46 — Noterler hakikî ve hükmî şahıslar tarafından 
rin saklanması ve saklanmak veya bir hakka karşılık olmak üzere verilecek para, 

satılması. kâğıt ve sair emanetleri saklıyarak alma ve geri verme şartlarını 
gösterir yazacakları zabıt varakalarını alâkalılara imza ettirerek 
aslını dosyasında alıkoyar ve örneğini makbuz mukabilinde sa
hibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin için verildi ise ona 
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— 25 — 
H ) Her dilden getirilecek kâğıtları diğer dile çevirmek ve 

çevirtmek, 
I ) İdaresi tevdi olunan menkul ve gayrimenkul malları 

idare etmek, 
J ) Teslim olunan emanetleri saklamak, 
K) Ticarî senetlerin kabul edilmemesine veya ödenmeme

sine karşı protesto çekmek ve ihbarname göndermek, 
L) Her türlü taahhütlere ait protesto veya ihbarname gön

dermek, 
M) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bütün akitleri yap

mak ve işleri görmek, 
N) Kanunlarda resmî olarak yapılmaları istenip de merci

leri gösterilmemiş olan bütün akit ve mukaveleleri tanzim ve 
tasdik etmek, 

Vazifelerile mükelleftirler. 
Noterler bu maddede yazılı işleri dairelerinde yapabilecek

leri gibi sahiplerinin vukubulacak müracaat ve talepleri üzerine 
daireleri dışında da yapabilirler. 

20 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre noterlere vekâlet ede
cek memurlar da daire dışında bu işleri görmek üzere noterler 
tarafından gönderilebilir. 

Noterler Ticaret kanununa tevfikan tüccar defterini tasdik 
ettikten sonra tasdik edilen defterin nevi ve ait olduğu seneyi, 
sayfası miktarını, tüccarın mensup olduğu ticaret sicilline taah
hütlü mektupla bildirirler. Posta ücretile on kuruş yazı ücreti sa
hibinden alınır. 

Madde 45 
mistir. 

Hükümetin 45 nci maddesi aynen kabul edil-

Madde 46 — Noterler hakikî veya hükmî şahıslar tarafından 
saklanmak veya bir hakka karşılık olmak üzere verilecek para, 
kâğıt ve sair emanetleri saklayarak alma ve geri verme şartlarını 
gösterir yazacakları zabıt varakalrını alâkalılara imza ettirerek 
aslını dosyasında alıkoyarlar ve örneğini makbuz mukabilinde 
sahibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin için verildi ise 

Verilen emanetle
rin saklanması ve 

satılması 
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tebliğ ederler. Alâkalı isterse bu mevduat münasip bir mahfaza
ya konularak sahibi ile noter tarafından mühürlendikten sonra 
millî bir bankada, banka bulunmayan yerlerde demir kasa ve do
lap gibi bir yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler noterce münasip görülebilecek yerde sakla
nabilir. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı veya harç ve mas
rafları ödenmediği takdirde noter emanetlerin alınmasını veya 
harç ve masraflarının ödenmesini taahhütlü bir mektupla mudie 
ihbar eder. Meskeni malûm değilse münasip surette ilân eder. 
Tebliğ ve ilândan itibaren bir ay zarfında alâkalısı müracaatla 
harç ve masrafları vermediği takdirde; müzayede ile satar ve key
fiyeti bir zabıt varakasile tesbit eder ve satış tutarından harç ve 
masraflarını tenzil ettikten sonra artanını bankaya yatını*. Ema
net değersiz veya satış masrafını koruyamayacak halde ise tebliği 
ve tebliğ ve ilândan itibaren beş sene sonra noter, tevdi olunan 
eşyaya malik olur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan her nevi emanet 
paralar müruru zamanın tahakkukundan sonra Hazineye dev
redilir. 

hUn ti çekiirm*. Madde 57 — Haklarında tahkikat yapılan noterlerin Adliye 
vekâleti tarafından lüzum görüldüğü takdirde tahkikat neti
cesine kadar elleri işten çektirilir. 

Hakkında henüz hacir kararı verilmemiş olmakla beraber 
bu hususta hâkimlikçe tahkikata başlandığı ve kuvvetli karine 
bulunduğu hallerde hâkimin işarı üzerine Adliye vekilliğince 
noterin muvakkaten eli işten çekti rilebilir. 

inzibatî cezalar. Madde 59 — Vazifesini yapmakta kusuru görülen veya izin
siz işinden ayrılan veya mezuniyetini tecavüz ettiren veya ka
nun ve nizamnamenin tatbiki için Adliye vekilliğince vaki ola
cak tebligata riayet etmeyen veya hakikat hilâfına beyanname 
ita veya memurlarile mukavele tanzim (ittikleri anlaşılan veya 
noterlik vakar ve haysiyetini bozan ve yahut umumun güven 
ve itimadını kaybeden noterler bu hareketlerinin derece ve ehem
miyetlerine göre sıra gözetilmeksizin aşağıdaki inzibatî ceza
larla cezalandırılırlar: 

A - îhtar , 
B - Tevbih, 
C - Bir seneyi geçmemek üzere muvakkaten meslekten çı

karma, 
D - Meslekten çıkarma. 
Yedinci maddede münderic olan ve noter intihap edilmek 

için lazımgelen vasıf ve şartlardan herhangi birini kaybetmiş 
olanlarla bir senede üç ihtar veya iki tevbih veyahut üç senede 
beş ihtar veya üç tevbih cezası alan noterler meslekten çıkarılır. 
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ona tebliğ ederler. Alâkalı isterse bu mevduat münasip bir mah
fazaya konularak sahibi ile noter tarafından mühürlendikten 
sonra millî bir bankada, banka bulunmayan yerlerde demir kasa 
ve dolap gibi bir yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görülecek yerde sakla
nabilir. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı veya harç ve mas
rafları ödenmediği takdirde noter, emanetlerin alınması veya harç 
ve masraflarının ödenmesini taahhütlü bir mektupla tevdi edene 
ihbar eder. İkametgâh veya meskeni malûm değilse münasip su
rette ilân eder. Tebliğ veya ilândan itibaren bir ay zarfında ala
kalısı müracaatla harç ve masrafları vermediği takdirde emaneti 
müzayede ile satar ve keyfiyeti bir zabıt varakasile tesbit eder 
ve satış tutarından harç ve masraflarını tenzil ettikten sonra ar
tanını bankaya yatırır. Emanet değersiz veya satış masrafını 
koruyamayacak halde ise tebliğ veya ilân tarihinden itibaren beş 
sene sonra Hazineye devredilmek üzere Cumhuriyet müddeiu
mumiliğine tevdi olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan her nevi emanet 
paralar müruru zamanın tahakkukundan sonra Hazineye dev
redilir . 

Mdde 57 — Haklarında tahkikat yapılan noterlerin Adliye ve- l§ten el çektirme 
killiği tarafından lüzum görüldüğü takdirde tahkikat neticesine 
kadar elleri işten çektirilir. 

Hakkında henüz hacir kararı verilmemiş olmakla beraber bu 
hususta hâkimlikçe tahkikata başlandığı ve kuvvetli karine bu
lunduğu takdirde hâkimin işarı üzerine Adliye vekilliğince note
rin yerine muvakkaten bir diğeri vekil seçilebilir. 

Madde 59 — Vazifesini yapmakta kusuru görülen, kanun- Disiplin cezalan 
da yazılı miktardan fazla harç veya ücret alan, izinsiz işinden 
ayrılan veya kanunî mezuniyetini tecavüz ettiren, kanun ve 
nizamnamenin tatbiki hakkında Adliye vekilliğince yapılan 
tebligata riayet etmeyen veya hakikat hilâfına beyanname ita, 
memurlarile muvazaalı mukavele tanzim ettikleri anlaşılan ve
ya noterlik vakar ve haysiyetini ihlâl eden fiil ve hareketleri 
görülenlerle umumun güvenini kaybeden noterler bu hareketle
rinin derece ve ehemmiyetlerine göre sıra gözetilmeksizin aşa
ğıda yazılı disiplin cezalarile cezalandırılırlar: 

A - İhtar , 
B - Tevbih, 
C - Bir seneyi geçmemek üzere muvakkaten meslekten çı

karma, 
D - Meslekten çıkarma. 
7 nci maddede münderiç olan ve noter intihap edilmek için 

lâzımgelen vasıf ve şartlardan herhangi birini kaybetmiş olan
larla bir senede üç tevbih veyahut üç senede beş tevbih cezası 
alan noterler meslekten çıkarılır. 
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Cezayı verecek 

makam. 

Noterin işlerini 
yapamıy ocağı 

kimseler. 

Cezalar. 

Noter memurları. 

Madde 60 — Yukarıdaki maddede yazık cezalar Adliye ve
killiğince verilir. Muvakkat veya daimî olarak meslekten çıkar
ma cezalarına Hâkimler kanununun 94 ncü maddesi mucibince 
müteşekkil inzibat meclisinde itiraz olunabilir. 

ih ta r ve tevbih cezalarile bu meclisin verdiği kararlar katî 
olup aleyhine hiç bir mercie itiraz olunamaz. 

Madde 63 -— Noterler kendilerinin doğrudan doğruya veya 
dolayısile alâkalı oldukları işlerle usul ve füru ve kardeş ve 
karı ve koca veya ücretli adamlarının menfaatti bulundukları 
işlere ait kâğıtlarını tanzim veya tasdik edemezler. Bu dere
cedeki akrabalarını ve adamlarını muarrif ve vukuf ehli ve 
şahit olarak kabul edemezler'. Ancak yapılan akit muteber olup 
noter disiplin takibatına tâbi tutulur. Noterin birinci fıkra 
hükmüne muhalif muamelesinden mutazarrır olan kimseler ay
rıca noter aleyhine tazminat davası açabilirler. 

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

Madde 65 — Noterler doğrudan doğruya veya dolayısile alâka
lı oldukları veya usul ve füru, karı koca ve kardeş ve ücretli 
adamlarının menfaatti bulundukları kâğıtlar tanzim ve tasdik ve 
bunları muarrif ve vukuf ehli ve şahit olarak kabul ettikleri ve 
borsa oyunu ve sarraflık ve ticaret işlerde uğraştıkları ve siyasî 
neşriyat yaptıkları takdirde yirmi liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Bu maddede yazılı cezalar asliye ceza mahkemesi kararile 
verilir. 

Noterler, kanunen muayyen miktardan fazla harç ve ücret 
aldıkları takdirde bu fazla ile buna tekabül eden noter ücreti ve 
diğer ücretler Adliye vekilliğince alâkalılarına iade ve nokran 
alındığı takdirde tazmin ettirilir. 

Sahipleri bulunmadığı takdirde bu paralar noter memurla
rına mahsus açılan hesaba irat kaydolunur. 

Bu hüküm 59 ncu maddede tayin olunan inzibatî cezaların bir
likte tatbikma mâni değildir. 

Madde 66 — Noterler dairelerindeki işlerin çokluğu ve ehem
miyeti nisbetinde çabuk ve düzgün iş yapabilecek ehliyette lüzu
mu kadar memur ve müstahdem çalıştırırlar. 

Noterlerle memurlar arasında asgarî bir sene müddetle iş mu
kavelesi yapılır. Bu mukavele o mahalde başka bir noter varsa 
ona, yoksa hukuk hâkimine tasdik ettirilir. 
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Madde 60 — 59 ncu maddede yazılı cezalar Adliye vekilli

ğince verilir. Muvakkat veya daimî olarak meslekten çıkar
ma cezalarına Hâkimler kanununun 94 ncü maddesinde yazılı 
inzibat meclisine itiraz olunabilir. Bu meclisin verdiği karar
larla ihtar ve tevbih cezaları katî olup aleyhine hiç bir mercie 
baş vurulamaz. 

Madde 63 — Noterler kendilerinin doğrudan doğruya veya 
dolayısile alâkalı oldukları işlerle usul ve füru ve kardeş ve 
karı ve koca veya ücretli adamlarının ilgili bulundukları işlere 
ait kâğıtları tanzim veya tasdik edemezler. Bu derecedeki ak
rabalarını veya adamlarını muarrif ve vukuf ehli ve şahit ola
rak kabul edemezler. Ancak yapılan akit muteber olup noter 
disiplin takibatına tâbi tutulur. Noterin bu muamelesinden 
mutazarrır olan kimseler ayrıca noter aleyhine tazminat davası 
açabilirler. 

Noterlerin kendilerine veya yukarıda yazılı akraba ve üc
retli adamlarına ait akit ve mukaveleler, varsa diğer bir noter, 
yoksa noterin bağlı olduğu hukuk hâkiminin tensip edeceği Ad
liye memurlarından biri tarafından tanzim veya tasdik olunur. 

Madde 65 — 5 nci maddenin ikinci fıkrasile 63 ncü madde
nin birinci fıkrası hükümlerine muhalif harekette bulunan no
terler, bu fiiller daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde 
Asliye ceza mahkemesince 20 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

Noterler kanunen muayyen miktardan fazla harç ve ücret 
aldıkları takdirde bu fazla ile buna tekabül eden noter ücreti ve 
diğer ücretler Adliye vekilliğince alâkalılarına iade ve noksan 
alındığı takdirde notere tazmin ettirilir. Sahipleri bulunamadığı 
takdirde bu paralar Yardım sandığının noter memurlarına tah
sis edilen hesabına irat kaydolunur. 

Bu maddede yazılı hükümler 59 ncu maddede tayin olunan di
siplin cezalarının tatbikına mâni teşkil etmez. 

Cezayı verecek 
makam 

Noterin işlerini 
yapamayacağı kim

seler 

Cemlar 

Madde 66 — Noterler dairelerindeki işlerin çokluğu ve ehem- Noter memurları 
miyeti nisbetinde lüzumu kadar ehliyetli memur ve müstahdem 
çalıştırırlar. 

Noterler, memurları ile çalışma müddet ve şartlarını gösteren 
bir mukavele yapmağa mecburdurlar. Bu mukavele o mahalde 
bulunan diğer bir notere, yoksa hukuk hâkimine tasdik ettirilir. 
Noterliğin lâğvi veya noterin tekaüde şevki, ölümü veya herhan
gi bir sebeple vazifeden ayrılması halinde mukavele feshedilmiş 
savılır. 
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Memur olabilmek 
için lâzım olan va

sıf ve şartlar. 

Tercümei hal dos
yası ve mukavele. 

Memurların seçil
mesi. 

Memurlara verile
cek ikramiye. 

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 filî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olma

dığı anlaşılmış olmak, 
5. Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni bir hasta

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

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

8. Bu kanunun 7 nci maddesinin sekizinci bendinde yazılı 
şartı haiz olmak, 

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sayılır. Müstahdemle
rin intihabında birinci fıkranın 7 nci bendinde yazılı şart aran
maz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırılamazlar. 
Madde 68 — Noter yanında çalışan memurların hal tercüme

leri vesikalarile birlikte ve iş mukaveleleri ayrı ayrı dosyalarda 
saklanır. 

Madde 69 — Noterler memurlarile müstahdemlerini kendi
leri seçerler. 

i ş mukavelesinin feshi hususunda 3008 numaralı î ş kanunu
nun 13 ncü ve müteakip maddeleri tatbik olunur. Bundan başka 
noterliğin lâğvi veya noterin tekaüde şevki veya ölümü halinde 
mukavele münfesih olur. Bu takdirde memur, noterden mütera
kim ücretinden başka bir şey isteyemez. 

Mukavele ile hilafı tesbit edilmedikçe gidiş ve geliş müddetle
ri hariç olmak üzere memurlar senede yirmi gün izin isteyebilir
ler. Bu müddet zarfında ücretleri işler. 

Madde 70 — Noter yanında iyi surette çalışmış olan memur
ların kendilerine isnat olunamayan hastalık veya tekaütlük müd
detini ikmal etmiş olmaları gibi sebeplerle vazifeden çıkarılma
ları halinde bunlardan beş yıldan on yıla kadar hizmeti olanlara 
mukavelede yazılı olan aylık ücretinin üç misli, on yıldan on beş 
yıla kadar hizmeti olanlara dört misli ve on beş yıldan yirmi beş 
yıla kad^r hizmeti olanlara sekiz misli ikramiye olarak verilir. 

Yirmi beş yıldan fazla hizmeti olanlara ayrılma sebebi ne olur
sa olsun bir senelik ücretin tamamı ikramiye olarak tesviye 
olunur. 

Bu madde hükmü noter memurlarının ölümü halinde de ca
ridir. 

ikramiye noter yardım sandığı idare heyeti kararile 83 ncü 
madde mucibince noter yardım sandığının noter memurlarına ay
rılan hesabından tesviye olunur. 
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Madde 67 — Noter memuru olabilmek için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Medenî ve siyasî haklarına sahip olmak, 
3 - 1 8 yaşmdan aşağı, 65 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Askerlik filî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli ol

madığı anlaşılmış veya tecil edilmiş olmak, 
5 - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni bir hastalı

ğı bulunmamak, 
6 - Yabancı ile evli olmamak, 
7 - En az orta mektep mezunu olmak, (Orta mektep mezun

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

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

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sayılır. Müstahdemle
rin intihabında birinci fıkranın yedinci bendinde yazılı şart na
zara alınmaz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırılamazlar. 
Madde 68 — Noter memurlarının mukaveleleri ve hal tercü

meleri, vesikalarile birlikte noter dairelerinde ayrı ayrı dosyalar
da saklanır. 

Noter memuru-ola
bilmek için lâzım 
olan vasıf ve şart

lar 

Tercümei hal dos
yası ve mukavele 

n\n seç, 
Madde 69 — Noterler, memurlarile müstahdemlerini kendile- Noter memurlan-

ri seçerler. 
Memurlara talepleri halinde gidiş ve geliş müddetleri hariç ol

mak üzere senede yirmi gün izin verilir. Bu müddet zarfında 
memurlar mukavele ile muayyen olan ücretlerini alırlar. 

Madde 70 — Noter memurlarından yaş haddini doldurmuş 
olanlarla hastalık gibi kendilerine isnat olunamayan sebepler
den dolayı vazifeden çıkarılanlara noter yardım sandığının, no
ter memurlarına ayrılan hesabından aşağıda yazılı nisbetler da
iresinde bir tazminat verilir; 

Hizmet müddeti beş yıldan on yıla kadar olanlara mukavele
de yazılı aylık 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 ücretin tamamı verilir. 

ölen noter memurlarının ölümü halinde bu tazminat Teka
üt kanununa göre maaş bağlanması caiz olan mirasçılarına yu
karıdaki esaslar dahilinde tesviye olunur. 

Noter memurları
na verilecek tazmi

nat 
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NMwil#m, mmii. Madde 71 — Noterler gördükleri vazifeye karşılık olarak aşa

ğıda yazılı ücretleri alırlar: 
1 - Yapıştırdıkları adlî harç pulunun dörtte biri nisbetinde 

bir ücret. 
2 - Resen tanzim edilen senet veya mukavelelerin dairede kala

cak nüshasının her sahifesinden yazı ücreti olarak 40 kuruş. 
3 - Resen tanzim olunan senetlerin alâkalılarına verilecek su

retlerinden ve noter dairelerinde resen olmıyarak yazdırılıp doğ
rudan doğruya alâkalısına verilen kâğıt, senet ve mukavelelerin 
örneklerinden ve yapılan tercümelerin yazıldığı kâğıtlardan ve 
tasdik olunmak üzere bir nüsha olarak hariçte yazılıp getirilen 
evrakın noter tarafından yazılıp dairede alıkonulacak nüshasın
dan sahif e başına yazı ücreti olarak 20 kuruş. 

4 - Resen olmayarak dairede yazdırılan her nevi kâğıtların 
dairede Salacak suretleri için ve ayrıca tescili icabeden mukave
leleri hususî defterine tescil için senet sahif esi basma 10 kuruş. 

5 - Bir dilden diğer dile çevrilen veya çevirtilen 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 tasdik ücreti olarak yalnız 25 kuruş. 

Şehadet ve tasdik şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 
Yol tazminatı. Madde 73 — Dairesi dışında iş yapmak için yerinden uzakla

şan noterlere mutat vesaiti nakliye ücretinden başka iş günle
rinde 400 kuruş, tatil günlerinde yapılacak işler için 500 kuruş 
tazminat verilir. 

Mahkeme ve dairelere kâğıt veya defter götürmek için daire
den ayrılmaları halinde alınacak tazminat mutat vesaiti nakliye 
ücretinden başka 200 kuruştur. 

Muamele bir saatten fazla devam ettiği takdirde beher saat ve 
küsuru için birinci fıkradaki hallerde yüz, ikinci fıkrada ya
zılı hallerde elli kuruş zammolunur. 

Üçücü fıkra mucibince alınacak zamlar noterin gideceği yer
de vazife görmeğe hazır bulunduğu andan hesap edilir ve bir gün 
için birinci fıkrada yazılı halde 400, ikinci fıkrada yazılı halde 
200 kuruşu geçemez. 

Bankaya götürülecek emanetlerin götürülmesi ve getirilmesi 
için 100 kuruş alınır. 

44 ncü maddenin son fıkrasına tevfikan noter tarafından gön
derilecek vekiller yukarıdaki fıkralarda gösterilen ücretlerin ya
rısını alırlar. 

Bir gidişte birden fazla iş yapıldığı takdirde alınacak yol taz-
minatile munzam ücret iş sahipleri adedine göre taksim olunur. 

Tebliğ ücretleri. Madde 75 — Posta ile yapılmayan tebliğ ve ihtarlardan alın
ması icabeden tebliğ ücretleri Adliye vekilliğince talimatla tes-
bit olunur. 
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Madde 71 — Hükümetin 71 nci maddesi aynen kabul edil

miştir, 

Madde 73 — Dairesi dışında iş yapmak için yerinden uzak
laşan noterlere mutat vesaiti nakliye ücretinden başka iş gün
lerinde 400, tatil günlerinde 500 kuruş tazminat verilir. 

Noterlerin mahkeme veya resmî dairelere kâğıt veya defter 
götürmek için daireden ayrılmaları halinde almacak tazminat 
mutat vesaiti nakliye ücretinden başka 200 kuruştur. 

Muamele bir saatten fazla devam ettiği takdirde beher saat 
ve küsuru için birinci fıkradaki hallerde 100, ikinci fıkrada ya
zılı hallerde 50 kuruş zammolunur. 

Üçüncü fıkra mucibince alınacak zamlar noterin gideceği 
yerde vazife görmeğe hazır bulunduğu andan hesap edilir ve 
bir gün için birinci fıkrada yazılı halde 400, ikinci fıkrada ya
zılı halde 200 kuruşu geçemez. Şu kadar ki gece kalmayı icabet-
tiren hallerde günlük ücreti 800 kuruşu geçmemek üzere her 
gün için ayrıca 400 kuruş ücret verilir. 

Bankaya götürülecek emanetlerin götürülmesi veya getiril
mesi için 100 kuruş alınır. 

44 ncü maddeye tevfikan noter tarafından gönderilecek ve
killer yukarıdaki fıkralarda gösterilen ücretlerin yarısını alır
lar. 

Bir gidişte birden fazla iş yapıldığı takdirde alınacak yol mas
raf ve tazminatı ile munzam ücret iş sahipleri adedine göre tak
sim olunur. 

Madde 75 — Posta ile yapılmayan tebliğ ve ihtarlardan alın
ması icabeden tebliğ ücretleri Adliye vekilliğince tesbit olunur. 

Y 61 tazminatı 

TebUğ ücretleri 
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Harç ve ücretin 
kâğıtlara yazılma
sı ve makbuz ve

rilmesi. 

Masrafların ve üc-
•. etlerin taksimi. 

Senelik izin. 

Sandığın buluna
cağı yer ve yar
dım görecek no
terlerle memur he

sabı. 

— 34 — 
Madde 79 — Noterler her nevi harç ve ücretin bütün müfreda

tını resen tanzim veya alâkalının imzalarını tasdik ettikleri veya
hut tercüme ve tebliğ edecekleri kâğıtlara yazmakla beraber ayrı
ca bedava ve pulsuz makbuz verirler ve birer kopyalarını dairede 
saklarlar. 

Madde 80 — Aralarında ayrıca bir mukavele bulunmadığı tak
dirde masraflar ve ücretler taraflara yarı yarıya ve taraflar iki
den ziyade ise sayılarına göre müsavi olarak taksim olunur. 

Madde 81 — Her notere Adliye vekilliğince senede bir ay izin 
verilir. Azimet ve avdet müddeti mezuniyet müddetine dahil 
değildir. 

Bu müddet on beş günü geçemez. 
Mecburî sebepler ve makbul mazeretlere müstenit olmak şar-

tile noterin bağlı olduğu hukuk hâkimi tarafından sekiz güne ka
dar izin verilebilir. 

Ancak bu mezuniyet senede iki defadan fazla verilmiş ise faz
lası senelik mezuniyete mahsup olunur. Bu suretle verilen izin
ler hukuk hâkimi tarafından Adliye vekâletine de bildirilir. 

Madde 83 — A) Ölen noter ve noter muavinlerinin mirasçıları
na veya yaş tahdidi veya maluliyet veya dairesi lâğvolunmak su-
retile vazifelerinden ayrılan noter ve noter muavinlerine yardım
da bulunmak ve hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere Ankarada bir 
Yardım sandığı kurulur. 

B. Noter memurlarına 70 nci maddede yazılı ikramiyelerin ve
rilmesi için bu sandıkta (noter memurlarına mahsus) bir hesap 
açılır. 

C. Noter yardım sandığının idare şekli ve murakabesi nizam
name ile tayin olunur. 

D. Yardım sandığından salahiyetli noter muavinleri istifade 
gelemezler, 

Sandığın sermaye
sini teşkil edecek 

gelirler. 

Madde 84 — A) Sandığın sermayesini aşağıda yazılı gelirler 
teşkil eder. 

1 - Devlet veya Devlete mensup müesseseler tahvilleri alın
mak veya bankaya faizle yatırılmak suretile işletilecek olan temi
nat akçelerinin gelirleri. 

2 - Herhangi bir suretle noterlere tevdi olunan paraların ban
kalarca verilecek faizleri. 

3 - Açılan noterliklerin vekille idare edildiği müddet zarfında
ki safi gelirlerinin vekile verilen miktardan artan kısmı. 

4 - Noter ve noter muavinlerinin aşağıda yazılı nisbetler dai
resinde aylık gayrisaf i gelirlerinden alınacak paralar : 

Aylık gayrisaf i gelirleri: 
A - îk ı yüz liraya kadar olanlardan elli liradan iki yüz lira-
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Madde 79 — Hükümetin 79 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. ; 

Madde 80 — Hükümetin 80 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yardım sandığı
nın bulunacağı yer 
ve yardım görecek 

^noterlerle memur 
hesabı 

Madde 81 — Her notere isteği üzerine Adliye vekilliğince Senelik izin 
senede bir ay izin verilir. 15 günü geçmeyen gidiş ve geliş müd
deti mezuniyet müddetine dahil değildir. 

Mecburî sebepler veya makbul mazeretlere müstenit olmak 
şartile noterin bağlı olduğu hukuk hâkimi tarafından sekiz güne 
kadar izin verilebilir. Bu mezuniyet senede iki defadan fazla ve
rilmiş ise senelik mezuniyete mahsup olunur. 

Bu suretle verilen izinler hukuk hâkimi tarafından Adliye ve
killiğine de bildirilir. 

Madde 83 — A) Ölen noter ve noter muavinlerinin mirasçıla
rına, yaş tahdidi veya maluliyet veya dairesi lâğvolunmak sure-
tile vazifelerinden ayrılan noter ve noter muavinlerine yardımda 
bulunmak üzere Ankarada bir (Yardım sandığı) kurulur. 

B - Noter memurlarına 70 nci madde mucibince tazminat ve
rilmesi için bu sandıkta ("Noter memurlarına mahsus) bir hesap 
açılır. 

C - Noter yardım sandığı Adliye vekilliği tarafından lüzumu 
kadar tayin edilecek memurlar tarafından idare olunur. 

D - Memur ve idare masrafları Yardım sandığı tarafından ve
rilir. Şu kadar ki bu masraflar noter ve noter muavinleri hesap
larında bulunan para da dahil olduğu halde sandık mevcudunun 
yüzde beşini geçemez. 

F - Yardım sandığının idare tarzı ve murakabesi nizamname 
ile tayin olunur. 

H - Yardım sandığından muvakkat salahiyetli noter muavin
leri istifade edemezler. 

Madde 84 — Yardım sandığının sermayesini teşkil eden gelir- Yardım sandığın 
ler şunlardır: 

1 - Noter ve noter muavinlerinin aşağıda yazılı nisbetler dai
resinde aylık gayri safi gelirlerinden alınacak paralar; 

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

% 3 , 
B - 500 liraya kadar olanlardan, 200 liradan 500 liraya ka

dar % 5, 
C - 500 liradan 800 liraya kadar olanlardan, 500 liradan yu

karısı için % 8, 
D - 800 liradan yukarısı için % 12. 
Aylık gayrisafi gelirleri 50 liraya kadar olanlardan bir şey 
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Sandık paralarının 
haciz ve temlik edi
lemeyeceği ve var-
giye tâbi olmadığı 

Tekrar tayin. 

olanlardan iki yüz liradan 500 liraya 

olanlardan 500 liradan yukarısı için 

ya kadar % 3, 
B - 500 liraya kadar 

kadar % 5, 
C - 800 liraya kadar 

% 8 , 
D - 800 liradan yukarısı için % 12. 
Aylık gayrisafi gelirleri 50 liraya kadar olanlardan bir şey 

alınmaz. 
Madde 84 — B) Noter yardım sandığının mevcudunu teşkil 

eden paralar hiç bir resim ve vergiye tâbi değildir. Bunlar hiç 
bir suretle haciz ve temlik edilemezler. 

Madde 84 — C) Dairesi lâğvolunmak suretile ayrılan noter 
tekrar noterliğe tayin edildiği takdirde evvelce yardım sandığın
dan almış olduğu paraları iade etmedikçe vazifeye başlattırılmaz. 

Sandığın temin e-
deceği menfaatler. 

Madde 85 — Her sene birinci kânun sonunda tahakkuk edecek 
aidat ve gelirlerden o senenin idare masrafı tenzil ve yüzde onu da 
noter memurları hesabına tefrik olunduktan sonra yüzde on 
nisbetinde ihtiyat akçesi tefrik olunur ve bakiye nizamname hü
kümlerine göre hissedarlara tesviye edilir. 

70 nci maddede yazılı ikramiyelerin tesviyesi için memurlar 
hesabındaki mevcut para kifayet etmediği takdirde noksanı ihti
yat akçesinden tefrik ve tesviye olunur. 

Meslekten çıkarı
lan noterler. 

Madde 87 — inzibatî ceza olarak meslekten çıkarılan noter 
ve noter muavinleri sandığa tevdi ettikleri aidat paralarından ve 
sandığın umumî geîirlerinden bir hisse isteyemezler. 
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alınmaz. 
2 - Devlet veya 3460 sayılı kanun hükümlerine tâbi müesse

seler tahvilleri alınmak veya bankaya faizle yatırılmak sure-
tile işletilecek olan teminat akçelerinin gelirleri. 

3 - Herhangi bir suretle noterlere tevdi olunan paralara 
[bankalarca verilecek faizler. 

4 - Açılan noterliklerin vekille idare edildiği müddet zarfın
daki safi gelirlerinin vekile verilen miktardan artan kısmı. 

Noter yardım sandığının mevcudunu teşkil eden paralar hiç 
bir resim ve vergiye tâbi değildir. Bunlar hiç bir suretle ha
ciz ve temlik edilemezler. 

Dairesi lâğvolunmak suretile ayrılan noter tekrar noterliğe 
tayin edildiği takdirde evvelce yardım sandığından almış ol
duğu paraların iadesi için kendisine Adliye vekilliğince bir se
nelik mühlet verilir. Bu müddet zarfında alman paralar iade 
edilmediği takdirde noterin vazifesine nihayet verilir. 

Madde 85 — Her sene birinci kânun sonunda tahakkuk ede- Sandığın temin 
cek aidat ve gelirlerden gelecek senenin muhammen idare mas- edeceği menfaatler 
rafı tenzil ve yüzde onu da noter memurları hesabına tefrik 
olunduktan sonra yüzde on nisbetinde ihtiyat akçesi ayrılır. 
Bakiye kalan paranın beşte üçü noterler, beşte ikisi noter mu
avinleri hesaplarına ayrılır ve her bir hesaptaki para mevcut 
noter ve noter muavinlerinin hizmet seneleri yekûnuna taksim 
edilerek harici kısmet her noter ve noter muavininin ayrı ay
rı hizmet senesile çoğaltılır. Bu suretle elde edilen hasılı zarp, 
o sene içinde ölen noter ve noter muavinlerinin mirasçılarına 
veya yaş tahdidi veya maluliyet veya dairesi lâğvolunmak su
retile vazifelerinden ayrılanlara defaten tesviye ve vazifede de
vam edenlerin hesaplarına matlup kaydedilir. 

Şu kadar ki noterlerin 1 - IX - 1938 ve noter muavinlerinin 
bu kanunun meriyeti tarihinden önceki hizmetleri hesaba ka
tılmaz. 

Hizmet müddetinin hesabında bir senenin küsuru hesaba 
katılmaz. 70 nci maddedeki tazminatın tesviyesi için memur
lar hesabındaki mevcut para yetmediği takdirde noksanı ihtiyat 
akçesinden tefrik ve tesviye olunur. 

Madde 87 — Disiplin cezası olarak doğrudan doğruya mes
lekten çıkarılan Noter ve noter muavinleri yardım sandığına tev
di ettikleri aidat paralarından ve sandığın umumî gelirlerinden 
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 bentlerine temas eden hali bulunmak suretile meslekten 
çıkarılanlar ancak kapanan hesap senelerine ait yatırdıkları ai
dat paralarını isteyebilirler. Şu kadar ki geri alabilecekleri bu 
paralar 85 nci madde mucibince hesaplarına tahakkuk eden he
sap yekûnunu tecavüz edemez. 

Meslekten çıkan-
lan noterler 
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Muvakkat madde — A. Noter kanununa göre (noter vekili) 
olarak çalışanlar noter muavini adile vazife görürler. 

F - Bu kanunda yazılı noterlere ait hükümler, noter muavinle-
rile salahiyetli noter muavinleri hakkında da tatbik olunur. 

G- - Şimdiye kadar yardım sandığı namına Ziraat bankası mer
kez müdürlüğünde toplanan aidat ve diğer gelirlere ait paralar 
nizamnameye tevfikan taksim olunur. 

H - 1938 senesi hesabı 1 eylül 1938 den 31 kânunuevvel 1938 
tarihine kadar ve diğer 1939, 1940 hesapları bu kanuna göre tet
kik edilerek sahipleri namına irat kaydolunur. 

70 nci maddeye göre verilecek ikramiye 1941 senesi hesapları
nın rüyetinden sonra tesviyeye başlanır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 30 gün sonra 
muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

24 - IX - 1941 
Bş.V. 

D. R. Saydam 
Ha.V. 

Ş. Saraçoğlu 
lk .V. 

Sırrı Day 
Mü. V. 

C. K. încedayı 

Ad.V. 
H. Menemencioğlu 

Mal. V. 
F. Ağralı 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alatas 
Ti.V. 

M. öhmen 

M. M. Y. 
S. Arıkan 

Mf.Y. 
Yücel a ı. v. 

R. Karadeniz 

Da.Y. 
Fayık öztrak 

Na.Y. 
A. F. Cebesoy 

Zr. Y. 
Muhlis Erhmen 
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Muvakkat madde — A) Noter kanununa göre «Noter vekili» 

olarak çalışanlar noter muavini adile vazife görürler. 
B - Noter memurlarma bu kanunun 70 nci maddesine tevfikan 

verilecek tazminata esas olan hizmet müddetleri bu kanunun 
meriyeti tarihinden hesap olunur. Şu kadar ki hizmetten ayrıl
mış olanların 3456 sayılı kanunun 70 nci maddesi mucibince ik
tisap ettikleri haklar mahfuzdur. 

C - Bu kanunun tatbikmda Medresetülkuzat ve Nüvap mek
tebi mezunları Hukuk fakültesi mezunu sayılırlar. 

D - Bu kanunda yazılı noterlere ait hükümler hilâfına sarahat 
bulunmayan hallerde noter muavinleri ve muvakkat salahiyetli 
noter muavinleri hakkında da tatbik olunur. 

E - Bu kanunun meriyeti tarihinden önce ikramiyeye hak ka
zanmış olan noter veya mirasçılarının istihkakları 3456 sayılı ka
nunun 85 nci maddesi hükümleri dahilinde tesviye olunur. GTeri 
kalan kısım aidat vermiş olan noterler arasında ayni hüküm 
dairesinde taksim edilerek hesaplarına geçirilir. Hizmet müd
detlerinin hesabında 1 eylül 1938 tarihi mebde ittihaz edilir. Şu 
kadar ki hizmet müddeti bir seneden aşağı olanlar yalnız verdik
leri aidatı geri alabilirler. 

F - Bu kanunun meriyetinden itibaren 1943 yılı başlangıcına 
kadar yapılacak memur ve idare masraflarının hesabı için 1941 
yılı sonunda tahakkuk eden aidat ve gelirleri esas tutulur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1 şubat 1942 tarihinden itiba
ren meridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE —- Bu kanunun icrasına Adliye vekili 
memurdur, 

»-©-<«&•——»<••• 
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S. Sayısı: 49 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divanı muha
sebat 1940 malî yılı hesabı katileri hakkında Meclis 

hesaplarının tetkiki encümeni mazbataları (5/45) 




