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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası, öğ
retmenlerin çözüm bekliyen bâzı sorunları hak
kında gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in, 1/537 
esas sayılı Kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er kişiden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul edildi. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi 
nin görüşülmesi, ilgili Komisyon ve Hükümet 
yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmama
ları 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi- Sami Tu
ran'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkada
şının, Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili 
Zeki Çeliker'in Beş yıllık erteleme süresi sonun
da Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesi

ne ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi de, Ko
misyon tarafından geri alman 1 nci maddenin 
yeniden düzenlenerek Genel Kurula sunulama-
ması nedenleri ile ertelendi. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin öncelikle görüşülmesi kabul olundu. Ancak 
ilgili komisyon yetkilileri ile idare âmirlerinin 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile 
adı geçen kanun teklifinin görüşülmesi erte
lendi. 

Noterlik kanun tasarısı üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

20 . 10 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te 
sor. verildi. 

Ba-şıkan Kâtip 
Başıkamjvekiiıli AmSkara 

Talât Köseoğlu Kemal Ataman 
Kâtip 
Ondu 

Memduh Ekşi 

SORULAR 

Yazık soru 
1. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 

Ordu iline bir liman yaptırılmasının düşünülüp 

düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/722) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

.. Teklif 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 

arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/572) (Orman ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 

9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1971) (Gün

deme) 

3. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma 
Komisyonu raporu (2/403) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 10 . 19971) (Gündeme) 

4. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adiyle bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden ku
rulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) 
(S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi: 19.10.1971) 
(Gündeme) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,53 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Memjduh Ekşi (Ordu), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 181 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacakta*. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ç öğünlüğümüz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaş
kanınca seçilmiş olan üyelerinin, 19 . 10 . 1971 
tarihli 125 nci Birleşiminde andiçmiş oldukları
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi. 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu var
dır, takdim ©diyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 10 . 1971 gün ve 11834 sayılı ya

zımıza ektir. 
Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanın

ca seçilmiş olan üyeleri Nihat Erim, özer Der-
bil, Selâhattin Babüroğlu, Bahriye tfçok ve Sa
it Naci Ergin Genel Kurulun 19 . 10 . 1971 ta
rihli 125 nci Birleşiminde Anayasanın 77 nci 
maddesine gx>re andiçmişlesrtdir. 

Bilgilerinizi rica ederim, 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Tekin Anlburun 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyorum efendim. 
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V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. 
Bu sebeple gündemin ikinci maddesinle geçi

yoruz efendim, 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arka
daşının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevelMt idare şahsi haklarının düşürülme
sine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili 
Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süresi somun
da bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Orman ve Adalet komis
yonları raporları (2/348, 2/518, 2/529) (S. Sa
yısı : 420) 

BAŞKAN — Komisyon? 
HİLMİ BİÇER (ıSinop) — Komisyon çaüış-

ımjalamnı "bitiıreimıeidi. 

BAŞKAN — Komisyon, geri aldığı önerge
lerle birilikte maddeler üzerindeki çalışmalarını 
bitiremediğini bildiriyor. Bu sebeple bu mıadde* 
yi de geçiyoruz. 

5. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? Bura
da. 

Sayın üyelere bir kere diaha arz edeyim; No
terlik kanun tasarısının tümü üzerindeki müza
kerelerin bitimine kadar üzerinde önerge veri
len maddelerin görüşülmesi ve diğer nuaddele* 
rin okunup oylanması usulü Yüce Heyetin tas-

(1) 130 ve 130 a 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zilar 18 . 10 . 1971 tarihli 180 nci Birleşim tuta
nağına eklidir. 

vipleriyle kabul edilmiş ve bu usul gereğince 
geçici maddelere kadar olan maddeler okun
muş, üzerinde önerge verilen maddeler hakkın
da işlem yapılmış ve geçici maddelere kadar 
görüşme tamamlanmıştır. 

Bu arada Komisyon, 27, 28, 30, 34, 123, 151, 
166 ve 166 nın 12 noi bendindeki önerge, 160, 
170 ve 184 ncü maddeleri geri almıştır. 

Geri alınan maddeler üzerinde, Komisyon 
çalışmalarını tamamlamış ve Başkanlığımıza 
göndermiştir; bunları sıra ile arz ediyorum, 
efendini. 

Dahıa önce Yüce Meclisin aldığı karar gere
ğince maddelerin ve kanun tasansının uzunluğu 
dolayısıyle kâtdp üyenin oturarak, okumıası, da 
kabul edilmişti. O sebeple oturarak okumaya 
devam ediyoruz efendim. 

27 noi maddeyi takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan. Noterlik kanunu tasarı

sının, Komisyonumuzca geri alman 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımız
la arz ve teklif edeniz, 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Üçüncü Bölüm 

Birinci ve ikinci sınıf noterliklere atama 

Atama usulü 

Madde 27. — Birinci sınıf bir noterliğe, an
cak ikinci sınıf noterler arasından ve ikinci sı
nıf noterliğe de, üçüncü sımf noterler arasın
dan, 22 nci maddeye göre yapılan ilân üzerine 
başvuran isteklilerden biri atanır. Adalet mü
fettişi tarafından düzenlenen son hal kâğıdında 
yukarı sınıfa atanmaya yeteneği bulunmadığı 
belirtilen veya bulundukları noterlikte dört yıl
lık hizmet süresini doldurmamış bulunan noter
lerin atanma isteği nazara alınmaz. 

Atama yapılırken; noterlerin, meslekteki kı
demleri, kıdemde eşitlik halinde, sicillerine na
zaran yeterlik dereceleri esas alınır. Aynı kıdem 
ve yeterlikte olanlardan, Almanca, Fransızca, 
İngilizce veya italyanca dillerinden en az biri
ni bildiğini yönetmelikte gösterilecek şekilde 
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belgelendirenler diğer isteklilere, bu dillerden 
biri ile öğretim yapan yabancı hukuk fakülte
lerinden birini bitirmiş olanlar diğerlerine, hu
kuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. 

BAŞKAN — Komisyonca geri alınmış ve ye
niden düzenlenmiş bulunan 27 nci madde oku
narak Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunmak
tadır. Komisyonca düzenlendiği için bu değişik 
şekliyle filhal katılmayı da tazammun eder. 

Değişik 27 nci madde hakkında söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. 27 nci maddeyi bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan. Noterlik kanunu tasarı

sının Komisyonumuzca geri alınan 28 nci mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Dördüncü Bölüm 

Müşterek hükümler 

Nakil yolu ile atama 

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

Bulunduğu noterlikte dört yıllık hizmet sü
resini doldurmamış olan noterin nakil yolu ile 
atama isteği nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyonca geri alınmış ve ye
niden düzenlenmiş bulunan 28 nci madde Yü
ce Heyetinize okunarak takdim edilmiştir. Ko
misyonca hazırlandığından Komifşyonun filhal 
katıldığını da tazammun eder. 

28 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 28 nci maddeyi değişik bu şekli ile oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan. Noterlik kanunu tasarı

sının Komisyonumuzca geri alman 30 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarım

la arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Bagkanı 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

Göreve başlama, vazgeçme ve istifa etmiş 
sayılma 

Madde 30. — Noter sıfatı, noterliğe atama 
kararının tebellüğü ile kazanılır. Kendi sınıfın
da veya yukarı sınıfta başka bir noterliğe ata
nan veya nakledilen noter, atama yahut nakle
dilme kararını tebellüğ ettiği tarihte yeni no
terlik sıfatını kazanmakla beraber eski noter
lik sıfatı sona erer. 

Bir noterliğe atanan veya nekdilenler, ata
ma veya nakledilme kararının tebliğinden itiba
ren bir ay içinde yeni görevlerine başlamak zo-
runluğundadırlar. Atanan veya nakledilen kim
senin bu süre içinde haklı bir sebebolmaksızm 
göreve başlamaması veya atanma yahut nakle
dilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama 
ve nakil kararının kendisine tebliğinden sonra 
Bakanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına veril
mesi halinde, bu kimse noterlik meslekinden is
tifa etmiş sayılır. İlgili, vazgeçme dilekçesini 
atama veya nakil kararını tebellüğ etmeden 
Bakanlığa veya Cumhuriyet Savcılığına verirse, 
atama veya nakil isteğinde bulunmamış sayılır 
ve yeniden ilân yapılmaksızın mevcut istekli
lerden biri o noterliğe nakledilir veya atanır. 

Meslekte bulunanlar için yeni noterlikte işe 
başlama süresi, ayrıldıkları noterliğin devir ve 
teslim işlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 
işlemeye başlar. 

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

BAŞKAN — Komisyonca geri alınmış ve ye
niden düzenlenmiş bulunan 30 ncu madde oku
narak Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunmak
tadır. Komisyonca düzenlendiği için bu değişik 
şekliyle filhal katılmayı da tazammun eder. 

Değişik 30 ncu madde hakkında söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. 30 ncu maddeyi bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 511 — 



M. Meclisi B : 181 20 . 10 . 1971 O : 1 

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici bir süre işten ayrılmada vekâlet 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan noterlik kanunu tasarı

sının komisyonumuzca geri alınan 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekildeki kabulünü saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Geçici bir süre işten ayrılmalarda vekâlet 
Madde 34. — Noterlerin tutuklanma, işten 

el çektirme ve geçici olarak işten çıkarma gibi 
sebeplerden dolayı geçici bir süre işlerinden ay
rılmaları halinde görevleri 33 ncü madde uya
rınca gördürülür. 

Bu takdirde geçici olarak işten çıkarma 
hali ayrık olmak üzere diğer hallerde noterlik 
aidatı ayrıldıktan sonra safî gelirin noter veki
line verilen ücretten artan kısmının yarısı 
notere verilip, diğer yarısı zimmeti çıktığı tak
dirde mahsu^edilmek, aksi takdirde notere iade 
olunmak üzere, sorutturma ve kovuşturma ke
sin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alakonu-
lur. 

Geçici olarak isten çıkarma halinde noter 
aidatı ve vekile verilen ücretten artan noter-
lif safi geliri Türkiye Noterler Birliğine gönde
rilir, 

Geçici yetkili noter yardımcısının 1 nci fık
rada gösterilen sebeplerle işinden ayrılması ha
linde 32 nci maddedeki usule göre yerine bir ve
kil seçilir, vekil noterlik gelirinin tamamını alır. 

BAŞKAN — Komisyonca geri alınmış ve 
yeniden düzenlenmiş bulunan 34 ncü madde 
okunmuş bulunmaktadır. Bu değişik şekil ko
misyonca düzenlendiği için komisyonun filhal 
katılmasını da tasammun eder. 

Bu madde üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 34 ncü maddeyi bu değişik şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

151 nci maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan noterlik kanunu tasarısı

nın Komisyonumuzca geri alınan 151 nci mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Beşinci Bölüm 

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, 
noter vekilleri ile kâtiplerin ve kâtip adayları
nın işliyecekleri ve bunlara karşı işlenecek suç
lar, 

Görevle ilgili suçlar 
Madde 151. — Noterler, geçici yetkili noter 

yardımcıları, noter vekilleriyle noter kâtipleri 
ve kâtip adayları noterlikteki görevleri, Türki
ye Noterler 'Birliği organlarında görev alan 
noterler ise ayrıca bu görevleri sırasında veya 
görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, 
eylemlerinin niteliğine göre Türk 'Ceza Kanu
nunun Devlet memurlarına ait hükümleri uya
rınca cezalandırılırlar. 

Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliği
ne veya Saymanlığına noter olmıyan bir kişi
nin seçilmesi halinde, yukarıki fıkra hükmü bu 
kimseler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonca geri alınmış ve 
yeniden düzenlenmiş bulunan 151 nci madde de
ğişik şekliyle okunmuş bulunmaktadır. Madde 
komisyonca yeniden düzenlendiği için komisyo
nun filhal katılmasını da tazammun eder. 

151 nci maddenin bu değişik şekli üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 151 nci 
maddeyi değişik şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul, etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

169 ncu maddeyi okutuyorum : . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan noterlik kanunu tasarısı

nın Komisyonumuzca geri alınan 169 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

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

dımcısı, Genel Sekreter ve Sayman, Başkanlık 
Divanını meydana getirirler. 
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Başkanlik Divanı Yönetim Kurulunun top
lantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun 
vereceği yetki dairesinde çalışır. 

Genel Sekreter ve Sayman dışardan ücretle 
tutulmuş bir kimse olabilir. 

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

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

Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Ku
rulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, 
birliğin iç çalışmalariyle yazı işlerini yönetir; 
birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve 
kalemin çalışmasını denetler. 

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

BAŞKAN — Komisyona geriverilmiş bulu
nan 169 ncu madde Komisyonca yeniden deği
şik şekliyle düzenlenmiş ve bu değişik şekli 
Yüksek Heyetinize okunarak arz olunmuştur. 

169 ncu madde üzerinde söz isfeiyen sayın 
üye var mı? Yok. Değişik bu şekil komisyonoa 
hazırlanmış bulunduğumdan komisyonun filhal 
katılmasını da tazammun eder. 

169 ncu maddeyi bu değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edrnler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

170 nci maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmskje olan Notarlük kanunu tasarı

mının komisyonca geri alınan 170 noi mıadıdesi 
r sağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımla 
trz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimıoğlu 

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu : 
Madde 170. — Türkiye Noterler Birliği Yöne

tim Kurulu 7 üyeden kuruıur ve dört yılîılk bir 
süre için Türkiye Noterler Birliği kongresi ta
rafından seçilir. Kurulun dört de yedek üyesi 
bulunur. 

Aynı noter, birlik yönetim kurulu, birlik di
siplin kurulu ve oda yönetim kurulu üyelikle
rinden birden fazlasınla seçilemez. 

Yönetim kurulu,, seçimini takibeden ilk top
lantısında anallarında gizli oyla, bir başkan, bir 
başkan yardımcısı ve dışardan atanma yapmıya-
caksa bir de genel sekreter ile sayman seçer. Se
çilen başkan aynı zamanda Türkiye Noterler 
Birliği Başkanıdır. 

BAŞKAN — Komisyona geri verilmiş bulu
nan 170 nci madde komisyonoa yeniden değiştik 
şekliyle düzenlenmiş ve okunarak bilgilerâniiza 
sunulmuş bulunmaktadır. Komisyonca maddeye 
bu değişik şekil verildiğinden, komisyonun fü
hal katılmasını da bu önerge tazammun eder. 

170 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye 
var mı? Yok. 170 nci maddeyi bu değişik şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlerr... Kabul edilmiştir. 

184 ncü maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Noterlik kanunu tasarısı

nın komisyonumu2Sca geri alınan 184 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Noter Odası Yönetim Kurulu 
Madde 184. — Noter Odası Yönetim Kurulu, 

noter od:hı başkanı ile iki üyeden kurulur. 
Başkan ve üyeler genel kurul tarafından ve

rilen oyların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. 
Üçten fazla noter bulunan odalarda bir, ondan 
fada noter bulunan odalardan da iki yedek 
üye seçilir. 

Başkanlığa ve yönetim Jnırulu asdl ve yedek 
üyeliğine seçilebilmek için noterliğe engel bir 
suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılma
sına kanar verilmiş bulunmamak veya beş yü 
içinde noterlik meslekinde geçici olarak işten 
çıkarma cezası almış olmamak gereklidir. 
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Başkan ve üyelerden birinin seçim devresi 
içinde kesinleşmiş bir geçici olarak işten çıkar
ma cezasiiyle tecziyesi halinde bu görevi kendi
liğinden feonıa erer. 

Balkanın bulunmadığı şanjanlarda veya baş
kanlığı her hangi bir sebeple boşalması halinde, 
başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevle-
rin yerine getirilmesi oda yönetim kurulunun 
meslekte en kıdemli üyesine aittir. 171 nci mad
denin 9 ve 10 ncu fıkraları hükümleri oda yö
netim kurulu üyeleri hakkmda da layasen uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyona geri verilmiş bu
lunan 184 ncü maidde komisyonca okunmuş bu
lunan şekliyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 
komisyonca, yeniden düzenlediği için filhal ka
tılmayı da tazammun eder. 

184 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı efendim? Yok. 184 ncü maddeyi 
bu değişik sekiliyle oylarınısıa arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyanler... 184 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

123 ncü madde bir önerge ile birlikte komis
yona geriverilmişti. Komisyon bu önergenin de 
ışığı ıaltında mıaddeyin yeniden düzenlemiş. 123 
ncü maddenin komisyonca düzenlenmiş yeni şek
lini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Noterlik kanunu tasa

rısının Kiomisyo'nulmuzca geri alınan 123 ncü 
maddesi (aşağıdaki1 şekilde yeniden düzenlem)-
nıiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Geçici' Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 
işten el çektirme r 
Madde 123. — Suç teşkil eden fiillerden 

dolayı haklarında Adalet Müfettişi, Cumhuri
yet Savcısı, Sorgu Hâkümi veya ceza mahke
mesi tarafımdan soruşturma veya kovuşturma 
yapılattı noterler soruşturma ^e kovuş'turmanın 
selâmeti bakımından Adalet Bakanlığı tarafın
dan gerekli görüüdüğü takdirde soruşturma 
veya kovuşlturma kesin bir karar veya hükümle 
sonuçlanıncaya kadar işten el çektirilirler. 

Şu kadar ki? meslekten çıkarma cezasını 
gerekli (kılacak bir fiilden dolayı noter hak-
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kında ceza mahkemesince kovuşturma yapıl
makta ise işten el çektirilmesi zorunludur. 
Kovuşturma sonunda noterin böyle bir suçumun 
sabit olması halinde, işten el çektirme durumu 
Ihükümllülülk sebebiyle verilen meslekten çıkar
ma cezasının kesMeÇnıesine kadar devam eder. 

1 nci fıikra gereğinde soruşturma veya ko
vuşturma sırasında eli işten çekltirilımeımiş olup, 
kovuşturma sonunda 2 nci fıkrada gösterilen 
bir suçtan hüküm giyen notere, hüküm kesin
leşmesi belklemilmeksizin işten el çektirilir. 
2 nci fıkramın 2 nfai cümlesi hükmü bu halde 
de uygulanır. 

BAŞKAN. — önerge sahibi Sayın Kemal 
Kaya, değişlik Ibu şekîe iştirak ediyor musunuz 
efendim? 

KEMAL KAYA (Kars) — önergeni hiç na
zarı itdlbara alınmamış ki efendim. 

BAŞKAN — O halde önergeeıiz üzerinde 
sftz mü (istiyorsunuz efendim? 

KEMAL KAYA (Kars) — Ben önergemi 
izah etmiştim; maddeyi Komisyon geri almıştı, 
f akat aynen getirmiş. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Kaya'nac^ 
önergesi zailen Geneli Kurulca reddedilmişti. 
Komisyon olarak biz sadece bir kelime ilâvesi 
bakımından maddeyi geri almıştık. 

Bu hususu arz etmek isterini. 

BAŞKAN — Başkanlıktaki mevcut bilgi, 
önerge oylanmadan Komisyon maddeyi geri is
temiş ve Yüce Heyetim karariyle de madde Ko
misyona verilmiş. 

Şimdi, önerge isahifbi, «önergeımi izah etfâm» 
diyor, Komisyon da, «Biz bu şekliyle değişik 
olarak getirdik» diyor; Komisytonun değişik bu 
'maddesini oylarınıza arz edeceğiz efendim. 

Komisyonca tanzim edilen ve komisyonun 
filhal katılmasını da tazammun eden 123 ncü 
madde üzerinde söz istiyen var mı efendim? 
Yok. 123 ncü maddeyi Komisyonca hazırlanan 
değişik ve okunmuş bulunan sekiliyle oylarım
ıza arz ediyorum., Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

166 nci maddeyi okutuyorum. 
Yalnız 166 nci maddenin 12 nci bendimde 

bir önerge var, önerge ile birlikte Komisyona 
geliverilmiş tir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Noterlik kanunu 'tasarısının komisyonumuz

ca geri a'hmıan 166 ncı maddesi yeniden aşağı
daki şekilde düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekliyle kabulünü saygılarımla 
arz ve teklif ©derdin. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Kavmi Neddmoğlu 

Türkiye Noterler Birliğimin görevleri. 
Madde 166. — Türkiye Noterler Birliğinfim 

görevleri şunlardır : 
1. — Meslektaşlar arasında birik ve yar

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

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

3. — Noter kâtiplerini yetiştirmek için kurs
lar açmak, 

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

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

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

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

8. — Her adlî yılın açılmasından evvel, kem
di çalışmaları ve meslekî ihtiyaçları baklanda 
Adalet Bakanlığına rapor vermek, 

9. — Noterliklere ait evrakın korunması ve 
saklanması için ortak tedbirler almak, 

10. — Birliğin taşınır ve taşınmaz malları 
ile paralarınım birlik amaçlarıma uygun şekilde 
yönetmek ve işletmek, 

11. — Noterlerle kâtip ve hizmetliler arasım
da yapılacak sözleşmeler içim, tek tip sözleşme 
örmeği hazırlamak, 

12. — Noterlik işlemlerimin, bu kamuma uy
gum şekilde yapılmasını sağlamak ve özelikle 
kambiyo senetlerinin (çek, poliçe ve emre mu
harrer semet) protestolar ile sair konularda, no
terler, arasımda rekabeti önlemek amaciyle il
gili resmî ve özel kuruluşlarla temas etmek, ge-
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rekirse vanian sonuçları, taraflarım uymakla 
yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (ilgi
li resmî ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler 
Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan, ve pro
tokol düzenlemekten kaçmamıazlar), 

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

14. — Noter odalarımın üye sayısı ve faali
yeti göz önümde bulundurulmak suretiyle, no
ter odalarıma, birlikçe verilecek ödenek mikta
rını ve ödeme şeklini belli etmek, 

15. — Kanunlarla verilmiş diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Bu maddede, 12 mci /bentle il
gili önerge Yüce Meclisçe kabul edilmiş, fakat 
komisyon filhal katılmadığından önerge Ko
misyona verilmişti. Komisyon, şimdi okunmuş 
bulunan şekliyle bu maddeyi düzenlemiş bulu
nuyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — &öz 
istiyorum efendim. ' 

BAŞKAN — Bu değişik şekil üzerimde söz 
istiyorsunuz Sayın Asutay; buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkam, değerli milletvekilleri; 

166 ncı maddenin müzakeresinin sonunda, 
bu kamun üzerindeki büyük endişelerimizi Ko
misyona arz etmiştik ve Komisyon, bu maddeyi 
tedvin ederken, mâruzâtımızı nazarı dikkate 
alacaklarını vaat buyurdukları için, ayrıca bir 
önerge vermemiştik. 

Komisyona arz etmiş olduğumuz mesele şu 
idi: 

Kanunun 188 nci maddesi, odanın, gider büt
çesi teklifini görüşmek ve onaylamak diye bir 
hüküm taşıyor. Odalar Birliğinin, Noterler Oda
sının getrlerini kim verecektir? Noterler Birli
ğinin faslında, odalara vereceği paramın, yekû
nunu tasvip veya tasdik edeceğine dair bir hü
küm yoktur. Odalarım bütçelerimi hangi sekil
ide karşılıyacaktır? Kamumda bir hüküm de yok
tur. Bu madde tedvim edilirken, bumu nazan 
dikkate alacaklarını söylemişlerdi. Yeni mad
deyi tedvin ederken bunu görmüyoruz, ileride
ki tatbikatta büyük bir aksaklık olacağı gibi 
bir endişemiz vardır. Bu hususu arz ediyorum. 
Eğer başka bir noktada görüşleri varsa, bizi 
tenvir etmek üzere açıklamalarımı rioa ederim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, getir
diğimiz metnin 14 ncü bendinde, «Noter odala
rının üye sayısı ve faaliyeti göz önünde bulun
durulmak suretiyle, noter odalarına, birlikçe 
verilecek ödenek miktarını ve ödeme şeklimi 
belli etmek» diye bir fıkra getirilmiştir. 

Bununla, Sayın Asutay arkadaşımızın en
dişelerimi karşılıyacağımız kanaatindeyiz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
istiyen sayın üye? Yok. Değişik şekilde hazır
lanmış bulunan 166 nci madde Komisyonca ha
zırlanmış bulunduğundan, filhal katılmayı da 
tazammun eder. Bu değişik şekliyle 166 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle geçici maddelere gelmiş bulunu
yoruz. 

Geçici Maddeler 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun 3 ncü mad
desi hükmü, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulu faaliyete başladıktan sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Bu sebeple maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren üç ay içimde, Adalet Bakan
lığı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalâasının 
alınmasına dair hükmü uygulamaksızın, 4 ncü 
madde uyarınca noterlikleri sınıflandırarak 
keyfiyeti ilân eder. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

j Şu kadar ki, bu kimselerin yukarı sınıftaki 
İ bir noterliğe atanmaları, 7 nci maddenin (3) 

numaralı bendindeki niteliğe sahip başka bir is-
I teklinin bulunmaması halinde mümkündür. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
I bir değişiklik önergesi var. Buyurun Sayın Ko-
j misyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDİMOĞ-LU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
geçici 3 ncü madde üzerinde küçük bir değişik
lik yapmak zaruretini hissettik. Maddenin, Ko
misyona iadesini istirham edeceğim,. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü maddenin Komis
yona iadesi, Komisyonca istenmektedir. Komis
yona iadesi, Yüce Heyetinizin tasviplerine bağ
lıdır. Geçidi 3 ncü maddenin Komisyona iadesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenlkr... Kabul edilmiş, geçici 3 ncü 
madde Komisyona geriverilmiştir. 

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

Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürür
lük tarihinden sonra her ne sebeple olursa ol
sun görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik 
personelliği görevine almalbilmeleri 44 ncü mad
dedeki nitelikleri kazanmış olmalarına bağlıdır. 

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

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple, geçici 4 
ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — 112 nci maddede göste
rilen tarife, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulunun faaliyete başladığı tarihi izliyen altı 
ay içinde yürürlüğe konur. 

Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanın
caya kadar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanan son tarife ve 2 . 7 . 1964 gün, 492 
sayılı Harçlar Kanununun 51 nci maddesinin 

I birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
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BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 
bir değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 
5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mül
ga 3456 sayılı Noterlik Kanununun (hükümleri
ne ve Bakanlık genelgelerinde tesbit edilecek 
esaslara göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 6 nci 
maddeyi, okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Adalet 
Bakanlığınca yapılacak tebliğ üzerine, Türkiye 
Noterler Birliği kurulur. 

Adalet Bakanlığı tebliğinde, noter odaları
nın kurulacağı ve Birlik Kongresinin ilk toplan
tısına gönderilecek delegelerin seçileceği tarih 
ve kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzum
lu diğer hususlar gösterilir. 

Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasına 
ilişkin tebliğ, ilân, kırtasiye ve baskı giderleri 
ile ilk kongrenin toplanacağı salon kirası gibi 
giderlerin tamamı No'ter Yardım Sandığı ihti
yat akçasından ve Noter Yardım Sandığı Tüzü
ğü hükümlerine göre ödenir. Bu giderler Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve 
Sayıştay vizesine tabi değildir. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple, geçici 7 nci 
maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
her hangi bir değişiklik önergesi yok. Bu se
beple, geçici 8 noi maddeyi okunmuş bulunan 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Sayın üyelerin oylamalara iştirak etmesini 
rica edeceğim efendim. 

Geçici Madde 9. — Bu kanunun onuncu kı
sım hükümleri Türkiye Noterler Birliği Yöne
tim Kurulunun göreve başladığı tarihten itiba
ren uygulanır. 

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

BAŞKAN — Geçici 9 ncu madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Geçici 9 ncu maddeyi, 
bu sebeple okunmuş bulunan şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Mülga 3456 sayılı No
terlik Kanununun Noter Yardım Sandığı ile 
ilgili sekizinci babında yer alan 83 ilâ 88 nci 
maddeleriyle, aynı kanunun 88 nci maddesi uya
rınca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü 
hükümleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim 
Kurulunun göreve başladığı (tarihe kadar yürür
lükte kalır. Şu kadar ki, bu kanunun 33, 34, 117 
noi maddeleri gereğince Türkiye Noterler Bir
liğine gönderilecek paralar, Türkiye Noterler 
Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı 
tarihe kadar Noter Sandığı ihtiyat akçesine ge
lir kaydolunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 3 ay içinde Noter Yardım ıSandığına ya
zık olarak başvurmaları ve havale giderleri 
kendilerine aidolmak şartiyle, noter ve noiter 
yardımcılarına, geçici 12 nci madde uyanınca 
tahakkuk edecek alacaklarına mahsuben Noter 
Yardım Sandığının kesinleşmiş son bilançosuna 
göre, Sandıktan alacaklı oldukları miktarın 
% 50 si oranında bir ödeme yapılır, ödemenin 
usulü 3456 sayılı Noterlik Kanununun 83 ilâ 
88 nci maddeleri ile Noter Yardım Sandığı Tü
züğü hükümlerine tabidir. Ancak, Noter Yar
dım Sandığı Yönetim Kurulu, Sandık Tüzüğün-
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deki usule göre Adalet Bakanı tarafından ata
nacak Ankara'nın en kıdemli iki noterinin de 
ilâvesi ile beş kişiden kurul/ur. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde 
bir değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 
10 ncu maddeyi, okunmuş bulunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmdyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 11. — Adalet Bakanlığı, ge
çici 10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki inti
kal süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir 
ıay içinde, Noter Yandım Sandığının pasif ve 
aktifini ve özellikle mevcuda göre noter ve no
ter yardımcılarının sandık hisseleriyle aidat 
paraları, noter memurları, hesabı, ilhtiyat ak
çesi ve malûllük fıonunu gösteren bir kesin he
sabı sandık muhasebecisine hazırlatarak, Ba
kanlık Teftiş Kurulunun denetiminden sonra 
onaylar ve sandığın bu kesinhesaba göre tesbit 

' edilecek pasif ve aktifi, Bakanlıkça onaylı bir 
listeye bağlı sandık evrak ve defterleri ve de
mirbaş eşyası üe birlikte Türkiye Noterler Bir
liğine devredilir. 

Yukanki fıkralda gösterilen bir aylık süre 
içinde, Sandık bütçesinden hetr hangi bir öde
me yapılamaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı 
doğanların istihkakı, devri takiben Türkiye 
Noterler Birliği tarafından ödenir. 

BAŞKAN — 11 noi madde üzeninde (değişik
lik önergesi yok. Bu sebeple geçici 11 noi mad
deyi okunmuş bulunan şekli ile oylarınıza arz 
elliyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Maidde 12. — Noter ve noter yardım
cılarının geçici 11 noi maddede gösterilen Ke
sinhesaba göre, Türkiye Noterler Birliğine dev
redilen hisse ve aidat paralarının, kendilerine 
ne şekilde ödeneceği Türkiye Noterler Birliği 
Kongresinin, geçici 11 noi maddeye göre sandık 
mevcudunun Birliğe devrini izliyen bir ay için
de yapacağı olağanüstü toplantıda kararlaştı
rılır. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Geçici 12 nci maddeyi 
okunmuş bulunan şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 13. — Bu kanunun yürürlük 
tarihinde noterlikte görevli bulunan noter me
murlarının geçici 11 nci maddede gösterilen de

vir tarihine kadarki hizmeti üzerinden, mülga 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 70 ve 85 noi 
maddeleri ile mülga Noter Yardım iSandığı Tü
züğünün 18 ve 19 ncu maddeleri uyarınca he
saplanacak tazminatı, sözü geçen 70 nci mad
dedeki beş yıllık en az hizmet süresi şartı aran
maksızın, mülga kanun maddelerine göre hak 
sahibi olanlara Türkiye Noterler Birliğince san
dık mevcudunun devralınmasmdan sonra öde
nir. 

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

BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergesi yok. Ge
çici 13 ncü maddeyi okunmuş bulunan şekli üe 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 86 nci maddesi gereğince noter odala
rı ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapı
lacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip söz
leşme, bu kanunun geçici 7 nci maddesi uyarın
ca Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk top
lantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakan
lığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigor
talar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle 
tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye 
Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından, 
bir hafta içinde bütün noter odalarına gönderi
lir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan 
noterlerin bağlı bulundukları noter odaları, tip 
sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi 
yapmak üzere tip sözleşmenin noter odasına ge
lişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Si
gortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, 
noter odasının başvurma tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde yürürlüğe konur. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşım geçmiş bulunan noterlerden, 55 
yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 nci maddesinde ya
zık şartlan yenine getiremediklerinden yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanımıasına hak kazana-
mıyan ve; 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki on yıl içinde en az 2 000 gün noter veya 
baro levhasında kayıtlı avukat olduklarını bel
gelendiren, 
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b) Sigortalılık süresince her yıl en az orta
lama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterle
re, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmamış olan
lar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci 
maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağ
lanır. 

(a) bendimde sözü geçen noterlik süresi 
Adalet Bakanlığından, avukatlık süresi ise ilgi
li barolardan, noterin sigortalılığının başladığı 
tarihten itibaren en az iki yıl içinde alınarak 
Sosyal Sigortalar Kurumunca verilecek belge
lerle tesbit ödilir. 

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

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbdıt edildiği tak
dirde gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrıyacağı zararları yüzde elli f azlasiy-
le ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen buruma 
ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca oeza kovuştur
ması yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden 50 
yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tes
bit ©dilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
nci maddesinde yazılı şartları yerine getireme
diklerinden aylık bağlammaısma hak kazanamı-
y anlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık 
süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gM, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Geçici 14... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan; müsaade ederseniz bir noktayı izah 
etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Geçi

ci 14 ncü madde üzerinde bir değişiklik önerge
si bulunmadığından daha evvel Yüce Meclisin 
almış olduğu karar gereğince madde üzerinde 
müzakere yapmak mümkün değil. Ancak bir 
noktayı belirtmek istiyorum. 

14 ncü madde, 1479 sayılı Kanunla çelişiri 
halindedir. Çünkü Yüce Meclis, «Bağ - Kur» 
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kısaltılmış adı ile bir kanun çıkardı. Binaena
leyh noterlerin bu kanun içinde mütalâa edil
mesi lâzımgelir iken; bu kanunla çelişir bir ha
lin, yine müzakere yapılması mümkün olmıyan 
bu maddede mevcudolması dolayısiyle bir müza
kere sonucu aydınlığa kavuşturulması hususun
da Divanın müsaade ve müsamahasına sığına
rak Koıııisyonun izahatını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, geçen birleşimi 
ben takibederken tesbit ettiğime göre, o zaman
ki birleşime Başkanlık eden arkadaşımız, her 
zaman önergenin verilebileceğini söylemiş idi. 
Bir değişiklik önergesi verirseniz siz3 söz veri
rim, konuştururum. 

Yalnız efendim, geçen gün Başkan «Hsr za
man önerge verilir.» diye söyledi. Ben takibe-
dıiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, benim Başkanlık et
mediğim bir celsede, «Tümü üzerindeki müza
kereler bitinceye kadar önerge verilir, üzerinde 
önerge verilen maddeler üzerinde yeniden öner
ge verilir.» şeklini ben yakarıdan takip ile tes
bit etmişim, özür dilerim, yeni bir önerge ver
mek mümkün değil. 

Komisyonun, buyurduğunuz hususlara bir di
yeceği var mı efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bir 
kanunla çelişir durumdadır. Komisyon müsaa
de etsinler arz edeyim. 

Eğer mevcut bir kanımla çelişir bir durum
da değil ise ve bu 14 ncü madde bu kanuna bir 
gölge düşürecek mahiyet taşımıyorsa ben aldan-
dığımı kabul ederim, talebimden vazgeçerim. 
Ama, Yüce Mecliste, Yüce Senatoda uzun mü
zakereler sonucu kanun haline gelmiş bir yö
netmelik... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, sizin isteğiniz, 
ancak Komisyonun maddeyi geri istemesi ve 
Yüce Heyetin de bu maddenin geri isteme is
teğine uyması ile mümkün olacaktır, başka bir 
şeklimiz yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Lüt

fetsinler efendim, çelişir bir durum vardır. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Saĵ ın Başkan; 
sayın arkadaşımın ifade buyurdukları gibi, bi-
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lâhara kabul edilen bir kanunla küçük esnaf 
ve sanatkârlar ve bu arada serbsst meslek erba
bı için ayrı bir sigorta sistemi getirilmiştir. 

Ancak noterler hakkında getirilen hüküm, 
evvelce yüksek meclislerce kabul edilip yü
rürlüğe giren avukatlar hakkındaki hükümlere 
muvazi hükümler mahiyetindedir. Bu hususta 
yapılacak olan değişikliklerin her iki meslek 
mensubu ile birlikte yapılmasında biz şahsan 
Komisyon olarak zaruret görüyoruz. 

Bu itibarla; bu maddeyi geri alıp, sadece no
terlere münhasır olmak üzere bir değişiklik ya
pılmasını uygun mütalâa etmemekteyiz. Arka
daşımın ileri sürdüğü çelişkinin bir dereceye ka
dar dikkat nazara alınması mümkün olmakla 
beraber, bugün için bu hükümlerin çalışmasında 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — O halde efendim, geçici 14 ncü 
maddeyi okunmuş bulunan şekli ile ojrlarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici 15 nci madde üzerinde önerge var
dır. Evvelâ maddeyi takdim ediyorum, sonra 
önergeleri takdim edeceğim. 

Geçici madde 15. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki 
emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı 
en az 15 yıl olanlardan; " 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış 
olan noterler, kendilerine emeklilik veya malûl
lük aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen no
terlik ve fiilî avukatlık sürelerinin tamamını ve
ya bu sürelerin emekliliğe esas olan eski hiz
metlerinin süresi ile birlikte 25 yılı doldurma
ya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre 
borçlanabilirler. 

Noterlik ve fiilî Avukatlık sürelerinin tama
mını borçlananlardan aşağıdaki (B) bendi hü
kümlerine göre T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri
ni devam ettirmek istemeyenlere ve noterlik ve 
fiilî avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borç
lanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürele
rini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hüküm
lere göre emekli aylığı bağlanır. 

B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa 
olsun ayrılarak noterliğe atantanlar, toplam sü
re 30 yılı geçmemek üzere, T. C. Emekli San
dığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgili
nin, bağlı bulunduğu noter odasının topluluk si
gortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay için
de noter odası aracılığı ile T. C. Emekli Sandı
ğına yazılı olarak başvurması zorunludur. 
Borçlanılacak miktar, ilgilinin T. G. Emekli 
Sandığına evvelce kesenek ödediği memuriyet 
veya hizmetteki son kıdeminden itibaren o me
muriyet veya hizmetin en az yükselme süresi 
nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş 
sayılmak suretiyle, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadarki noterlik ve fiilî avukatlık 
süreleri için ödemesi gereken keseneklerin (ku
rum hissesi dâhil ) tamamıdır. Ancak, kesenek
ler ve kurum hissesi aidoldukları geçmiş yıllar
da yürürlükte bulunan T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. 

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

Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine gö
re, T. C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak 
tebligat üzerine en geç bir ay içinde toptan ve
ya 10 yıl içinde 10 eşit taksitle ödenir. T. C. 
Emekli Sandığına tabi eski memuriyet ve hiz
metlerinden ayrılırken keseneklerini almış olan
lar, bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, 
borçlanılan miktarın tamamının veya ilk takli
dinin ödenmesi süresi içinde Sandığa iade ile 
yükümlüdürler, kesenekleri sünesi içinde iade 
etrcııi yenlerin bu madde hükümlerinin faydalan
maları mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler, emekliye esas olan eski 
memuriyet veya hizmet sürelerine, borçlandık
ları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak 
süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın ta
mamını ödedikleri tarihten itibaren emekli ay
lığına hak kazanırlar. Emekli aylığına hak ka
zanabilmek için toplam sürenin 25 yıl olması ye
terlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiye-
meden ölen veya 5434 sayılı Kanuna göre mâ-
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lûl olan noterlere veya hak sahibi mirasçıları
na ölüm veya maluliyeti takibeden ay bağından 
itibaren malûllük yahut dul ve yetim aylığı 
bağlanır. Şu kadarla, ödenmemiş yıllık taksitle
rin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın 
malûllük veya dul ve yetim aylıklarından kesi
lir ve ıartan miktar hak sahibine ödenir. 

Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında 
ödemiyen ve T. C. Emekli Sandığınca yapılan 
tebligat üzerine bir ay içinde borcunu yerine ge-
tirmiyenlerin borçlanma durumlarına son veri
lir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin 
•eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi su
retiyle hesaplanacak süre üzerinden T. C. Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlenı ya
pılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine ve
ya hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük ve
ya dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlan
madan önceki fiilî memuriyet veya hizmetleri
nin tutarı üzerinden emekliliğe tabi memuriyet 
veya hizmetten son defa ayrıldıkları kurumlar
ca ikramiye ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için, ilgıili-
nin noterliğe atandığının kendisine tebliği ta
rihinden itibaren bir ay içinde T. O. Emekli 
Sandığına dilekçe ile başvurması ve kendisine 
emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri ia
de edilmemiş olması gereklidir. (A) bendinin 
ikinci fıkrası delaletiyle (B) bendinden fayda
lananlar için bu süre borçlanma taleplerinin ka
bul edildiğinin Sandıkça kendilerine tebliği ta
rihinden itibaren başlar. 

(B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapı
lan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca ka
bul edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay 
başından itibaren Sandığa kesenek ödeme yü
kümlülüğü doğar. Kesenekler (kurum hissesi 
dâhil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğ
ruya veya T. C. Emekli Sandığının belirteceği 
bir banka aracılığı ile Sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. 
Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki me
muriyet veya hizmette son iktisabettiği kıdemin
den başlamak üzene, o memuriyet veya hizme
tin en az yükselme süresine göre iki veya üç 
yılda bir yükseliyormuşçasma yürütülecek maaş 
dereceleri üzerinden hesaplanır. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas sürele

rinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin ke
silmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri ya
hut 5434 sayılı Kanuna göre malûl duruma gir
dikleri veya bu maddenin borçlanma hükümle
rinde gösterildiği üzere sandık tarafından veri
len bir aylık süre içinde ödememekte temerrü-
dettikleri takdirde, bu durumların husule geldi
ği tarihi takibeden aybaşından itibaren Sandık
la ilgileri kesilir ve toplam süreleri üzerinden 
kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 
emekli, malûllük veya dul ve yetim aylığı bağ
lanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkın
da, borçlanma ile ilgili hükümler kıyasen uy
gulanır. 

Geçici 16 ve 17 nci maddeler uyarınca borç
landıkları süre ile emekliliğe esas hizmetleri tu
tarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu mad
denin (B) bendi hükmünden faydalanabilirler. 

Bu madde hükmünden faydalananların (A) 
bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) bendi 
uyarınca T, C. Emekli Sandığı ile ilgilerini de
vam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe 
tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya, 
ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle, bu 
görevin en as yükselme süresine göre 2 veya 3 
yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşçasına inti
bakları yapılır. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim, öner
geyi takdim ediyorum. 

Millet Mellisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Noterlik kanun tasarı

sının geçici 15 nci maddesinin sonuna, aşa
ğıda arz edeceğim gerekçelerle bir fıkra eklen
mesini teklif ediyorum. 

Gerekçe : Tasarının geçici 15 nci madde-
siniıı (a) fıkrasında; «Emekli keseneği öde
dikleri memuriyet veya hıizmetten bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce, her ne se
beple olursa olsun, ayrılmış olan noterler» 
denilmek suretiyle, emekliliğe esas olan veya 
sonradan çıkan kanunlarla emekliliğe esas ka
bul edilen görevlerde bulunup da emekli ke
seneği ödemıiyenler bu tasarıda emeklilik 
dışında bırakılmıştır. 

Meselâ; Parlömanterlik yapmış olup da 
emeklilik talebinde bulunmıyanlar ve bu su
retle emeklilik keseneği ödemiyenler, asker
likte geçen hizmetlerini emekliliğe saydırmamış 
olanlar, yine stajiyerlikte geçen hizmetlerini 
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keza emeklilik ile birleştirmek talebinde bu
lunmamış olanlardan halen noterlik görevini 
yapmakta olanlar, bu tasarının kanunlaşması 
neticesinde, kanunun kapsamı dışında ka
lacaklar ve bu suretle kanunların aynı durum
da bulunanları, şümulü içine alması prensi
binden uzaklaşmış olacaktır. 

•Bu aksaklığın giderilmesi maksadıyla ek 
son fıkrayı teklif etmiş bulunuyorum. 

Giresun 
Abdullah izmen 

Geçici 15 nci maddenin sonuna eklenilecek 
fıkra : 

Emekliliğe tabi olarak geçen 5434 sayılı 
Kanuna, 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesiyle eklenen ek madde ve 
1 . 3 . 1971 ve 1377 sayılı Kanunla eklenen ge
rici 2 nci madde şümulüne giren hizmetleriyle, 
diğer emekliliğe esas olan hizmetleri topla
man 15 yil olanlardan, bu hizmetlerini bu ka
nunlara göre borçlandırılmak suretiyle sayıl
ması istemleri halinde, bunlar hakkında da 
yukardaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi var; değişiklik önergesi okunmuş bu
lunuyor. Bu önergeye sayın,Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEBİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz, 
(Saym Başkan. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmı
yor.. önerge sahibi Saym izmen, gerekçenizi: 
önergemizde izah etmiş bulunuyorsunuz... 

ABDULLAH İZMEN (Giresun) — ilâve 
'edilecek bir şey yok, önerge aiçıktır efendim. 

BAŞKAN — Saym Abdullah izmen tara
fından verilmiş bulunan değişiklik Önergesinin 
nazarı nıütalâaaya alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 15 nci maddeyi okunmuş bulunan 
şekliyle oylarınıza ars ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 16. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. 0. Emekli Sandığına tabi 
ıbir görev veya hizmette bulunanların emeklilik 
keseneği ödedikleri görev veya hizmetten 
önce noterlikte geçirdikleri sürelerin evvelce 
başka kanunlarla borçlandıkları süreler ile bir-

I likte onbeş yılı geemiyecek kısmı, 5434 sa
yılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen mad
dedeki esaslara güre borçlanmaları şartıyle, 
emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu ka
dar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedi
lecek miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği 
tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar ora
nına göre tesbiıt olunur. 

Bu kanuna ve 23 Mart 1969 gün ve 1133 
sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ve 4 ncü 
maddelerine göre borçlanma istemlerinin bir
likte yapılması halinde, borçlanılacak süre, 
evvelce başka kanunlar uyarınca borçlanılan 
süreler ile birlikte l'o yılı geçemez. 

Yııkarıki fıkra uyarınca borçlanılarak 
emekliliğe esas hizmetlere eklenen sürelorin 
üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları, göre
vin veya hizmetin en az yükselme süresine 
göre 2 veya 3 yılda bir değerlendirilmek sure
tiyle intibakları yapılır ve böylece görev veya 
hizmet aylıklarıyle emeklilik keseneğine esas 
aylıkları yükseltilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, 
ilgilinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay içinde T. C. Emekli San
dığına yazı ile başvurması şarttır. 

BAŞKAN — Geçici 16 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Geçici 13 nci maddeyi 
okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmivenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

Geçici Madde 17. — Bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra ölen veya malûl olan ve ölüm 
yahut maluliyet tarihinde tabi olduğu Sosyal 
iSigortalar Kanunu veya, T. C. Emekli San
dığı hükümlerine gire kendilerine aylık bağ-
lanamıyan noter ve noter kâtiplerine yahut 
hak sahibi mirasçılarına, noterler için ölüm 
halinde 10 000, maluliyet halinde 7 500 Ura, 
noter kâtipleri için ölüm halinde 5 000, malu
liyet halinde 3 000 lira toptan ödeme Tür
kiye Noterler Birliği Bütçesinden yapılır. An
cak, bu kanunun yürürlüğü tarihi ile Türkiye 
Noterler Birliği Yönetim Kurulunun faali
yete geçtiği tarih arasında vukubulacak ölüm 
ve maluliyet hallerinde doğan istihkaklar bir
lik yönetim kurulunun faaliyete geçmesinden 

I sonra ödenir. 
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Maluliyet durumunun belgelendirilmesi ve 
ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şa
hıslar ile 'hisselerinin tesbiti, ölen veya ma
lûl olan kimsenin tabi bulunduğu sigorta 
Kurumuna göre Sosyal Sigortalar Kanunu veya 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nundaki esaslar uyarınca yapılır. 

ıBu madde gereğince yapılacak ödemeler her 
türlü vergi ve barodan muaftır. 

BAŞKAN — Geçici 17 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 
17 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oy
larınıza arz ©diyorum. Kabul edenler!.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici 18 nci madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergesi yok. Bu 
sebeple geçici 18 nci maddeyi okunmuş bulu
nan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 19. — Bu kanunun 27 nci 
maddesi uyarınca yukarı sınıftan bir norter-
liğe atanmak isteğiyle başvuran noterlerden 
evvelce adalet müfettişleri tarafından 122 nci 
maddede yazılı esaslara uygun şekilde teftişe 
tabi tutulmamış bulunanların yukarı sınıfa 
atanma yeteneği olup olmadığı, atamaya esas 
olmak üzere Bakanlıkça, adalet müfettişi ma
rifetiyle tesbit edilir. Adalet müfettişinin yu
karı sınıfa atanma yeteneği konusunda müs
pet bir kanıya varabilmesi için, noter hakkın
da evvelce müfettiş tarafından düzenlenmiş 
bulunan hal kağıtlarının son ikisinde meslekî 
yeterliğinin en az orta derecede değerlendiril
miş olması gereklidir. 

BAŞKAN — Geçici 19 ncu madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 
19 ncu maddeyi okunmuş bulunan şek1 "7le oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 20. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ilân edilmeleri hususunda 
Bakanlık onayı alınmış bulunan açık veya 
boşalmış noterliklere atama, mülga 3456 sayılı 
Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 20 nci madde üzerinde 
değişiklik önergesi yok. Bu sebeple geçici 
20 nci maddeyi okunmuş bulunan şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şilindi daha önce Komisyona iade edilmiş 
bulunan geçici 3 ncü madde, komisyon tarafın
dan tanzim edilmiş ve gelmiş bulunmaktadır; 
takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Noterlik Kanunu ta

sarlısının Komisyonumuzca geri alınan geçici 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde kabulünü saygıları
mızla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Zonguldak 
Kgvni. Nediimoğlu 

Geçici Madde 3. — Mülga 3458 sayılı No
terlik Kanununun 9 ncu maddesi gereğince 
atanmış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte görevde bulunan noter yardımcıları, 
bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren (no
ter) sıfatını kazanırlar ve bu kanunun noterler 
hakkındaki bütün hak ve yükümlülüklerine ta
bidirler. 

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

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 
noterlik veya noter yardımcılığı ehliyetnamesi 
almış olup da tâyin İşlemleri sonuçlanmamış 
olanlar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca tâ
yin olunurlar. Ancak, bu gibilerin ehliyetname
lerinin, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 
12 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, hü
kümden düşmemiş olması gereklidir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tâyin 
olunmamış bulunanlar ise, 18 nci maddedeki 
bakanlıkta tutulacak Noterlik Belgesine sahibo-
lanlar defterine kaydedilir ve 24 ncü madde 
uyarınca ilân üzerine atamaları yapılır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 
noter yardıcılığı görevinde bulunmuş olanlar 
da geçici 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerdeki esas-
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lar dâMlinde, bu kanunun sağladığı sosyal gü
venlik haklarından yararlanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde komisyona 
iade edilmişti. Komisyonca değişik şekliyle dü
zenlenmiş ve gönderilmiş bulunmaktadır. Ko
misyonca bu değişik şekil düzenlendiği için, bu 
değişikliğe komisyonun filhal katıldığını da ta-
zammun eder. 

Bu değişik şekliyle geçici 3 ncü maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Geçici 3 ncü madde kaibul edilmiş
tir. 

Yürürlük maddeleri 

Yürürlük tarihi 

Madde 209. — Bu kanun yayımından üç ay 
«onra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye... Yok. Değişiklik önergesi de yok. Mad
deyi okunmuş bulunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenbr... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayfa Madde Satır Yanlı'; Doğru 

19 
23 
25 
25 
27 
27 
27 
29 
41 
41 
45 
46 
47 
48 
48 
48 
51 
52 
52 
52 
52 
54 

7 
14 
20 
20 
22 
22 
22 
25 
49 
40 
57 
64 
60 
68 
69 
69 
73 
75 
76 
77 
79 
80 

Matlar 

Başlık 
Matlap 

Son 

Matlap 
Son 

Matlap 

o o 

3 
5 

6 

14 
19 
1 
2 
1 
6 
2 
6 

5 

4 
3 

fakültelerinden 
stajını 
tarihinde 
3 

ilân ve başvurma usulü 
— 
yapılacak 
himzetleri 
vekili den 
• 
Noterlik 
> 
belirtilmiş 
kanununun 
dai bir tutanak 
vaziyetnanıclcrin 
s;) gır kör 
yaptırıüır 
hısımlılığıuda 
hâkminin 
gösterdiği 
niteliğini 

fakültelerinin 
stajın 
tarihinden 
(virgül konnııyacak) 

ilân ilân ve başvurma usulü 
ilan 
Yiapıl'acak 
hizmetleri 
vekilden 
(nokta konnııyacak)' 
Noterlerin 
(virgül konnııyacak) 
belirtilmemiş 
kanunun 
dair bir tutanak 
vasiyetnamelerin 
sağır, kör 
yaptırılır 
hısımlığında 
hâkiminin 
gösterildiği 
niteliği 
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Yürüten makam 
Madde 210. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 

önergesi yok, söz istiyen sayın üye... Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Şimdi tümü üzerinde lehte, aleyhte söz ver
meden önce, İçtüzüğün 109 ncu maddesi gere
ğince komisyonca yapılması lâamgelen tashih
lerle ilgili bir önerge ve eki vardır, onları tak
dim ediyorum. Tasviplerinize sunacağım, ondan 
»sonra tümü üzerinde söz istiyenlere söz verece
ğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Noterlik kanun tasarısı

nın Meclise sunulan basılmış metninde bâzı ha
talar bulunduğundan, ilişik cetveldeki düzelt
melerin yapılmasına müsaadelerini arz ve teklif 
ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak Erzurum 
Kevni Nedimoğlu Naci Gacıroğlu 
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Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

56 
59 
61 
61 
62 
65 
66 
66 
67 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
72 
75 
77 
80 
81 
85 
85 
87 
87 
87 
87-

.88 
89 
89 
96 
97 

100 
104 
108 
111 
115 
117 
119 
121 
121 

88 
95 

101 
101 
107 
112 
117 
117 
115 
119 
119 
119 
119 
122 
122 
128 
131 
139 
150 
146 
157 
158 
163 
163 
163 
163 
165 
164 
164 
181 
179 
186 
199 
202 

G. M. 4 
G. M. 13 
G.M. 15 
G. 
G. 
G. 

M. 15 
M. 15 
M. 16 

1 
4 
2 
3 
1 
6 
3 
3 
6 

Matlap 

Son 
Son 

Son 

11 
11 
21 

1 
6 
2 
4 
4 
2 
2 
9 
1 
6 
9 

2 
3 

2 
4 
6 
2 
3 
8 
2 
8 

41 
1 
8 

belgeye 
makkeraesince 
tarihi, ( . . . 
adresi, 
kanunda 
Birliği 
bakanlık 
birliğe 
nüsha 
Hare vergi 
onanmış, 
ilgili dairelere 
uygulama 
Noterliklerin 
ve ve 
istemesi 
getirerek 
kurulun 
ilgiliye Cumhuriyet 
staj e 
resmi 
defterindeki 
kurullarına 
Başkanlığı 
birlik 
kongrece 
birliğin 
birliğin 
birlik kongresi 
i) 
ondan. 
ikden 
işlemiş 
maddeler 
önergenin 
kadar ki 
B) 
ilgilileri 
16 ve 17 nei maddeler 
kanuna 

belge 
mahkemesince 
tarihi ( . . . 
adresini, 
kanununda 
Birliğinin 
Bakanlık 
Birliğe 
nüsha 
Hare, vergi 
onanmış 
ilgili diğer dairelere 
uygulanma 
Noterlikler 
ve 
istenmesi 
getirterek 
Kurulun 
ilgiliye ve Cumhuriyet 
staja 
(çıkarılacak) 
defterinde 
kurallarına 
başkanlığı 
Birlik 
Kongrece 
Birliğin 
Birliğin 
Birlik Kongresi 
1. 
10'dan 
ikiden 
işlemin 
maddeleri 
örneğinin 
kadarki 
(B) 
ilgileri 
16 ncı madde 
maddeye 
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BAŞKAN — Ktamıisyoınca, İçtüzüğün 109 
neu maddesi gereğince verilmiş bulunan tas-
hilh çizelgesi okunarak Yüce Meclise takdimi 
edilmiş bulunmıaktadır. Bu şekli ile tashih-
leriln yapılması hususunu tasviplerinize arz 
/ediyorum. Kabul edenler... Kabul etfmiyenler... 
Tashihlerin yapılması tasviibıedilmiş, kabul 
edilmiştir. 

Simidi, kamunun tümü üzerinde leıhitie aleyh
te söz vereceğim. Sayın .Baş er, lehte mi iste-
ımiştiiıniz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Neivşiehilr) — Evet. 
BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer, aleyhte 

Sayın Asultay; içtüzükteki sıraya göre efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nefvşelhir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Noterlik kanun tasarısı 29 . 11 . 1969 tari
hinde Yüce Meclise sevk edilmişti. Bugün Yü
ce Meclisimıiızijn oylariyle kabul edilecektir. 

. Noterlik Kanunu 1938 yılımda çıkmış ve 
Ibâzı değişikliklerle bugüne kadar gelmiştir. 
Bu kanun, zamanın değişen şartlarına ve geli-
şienı duruma kâfi gıelınediğinden, ıbu tasarı hu
zurunuza ıgelmişîtir. 

Tasanda ıbilhaslsa ikli yenilik yer almıştır. 
Bunlardan Ibiriai noterlerin durumunun ıslahı, 
ikincisi de noterlik işlemlerinin ıslahıdır. 

Biliyorsunuz ki, noterler ya emekli hâkim
lerden veya avukatlardan veya hukuk mielzuaıu 
olanlardan tâyin eidiilirdi. Adalet Bakanlığı 
Ibunlan tâyinde çok müşkül duruma düşerdi. 
Çeşitli baskılar, çeşitli tesirler oluyordu. Ml-
ihassa Ankara, istanlbul, izmir noterliği çok 
önemli idi. Gelen Ibu kanunla bu şekildeki 
askılar kalkmış ve noterlik meslek halinle geti
rilerek, dört sınıfa aynlmııştır. Birinci sıımifa, 
ikinci sınıfa dışardanı atama olmuyor; doğru
dan doğruya üçüncü 'sınıfa atama yapılabili
yor. Bu şekilde kademelerle ıgeliyor. 

Noterler ayım zamanda evvelden her hangi 
bir ısosiyal güvenliğe dâhil değildi. Bunların 
yardımlaşma ©andıkları vardı, yardımlaşma 
sandıklarında kendileri için toir miktar para bi
rikir, ayrıldıkları zaman -65 yaşını bitirince -
bu paraları iade edilirdi. ıŞdttndi ise, noterler de 
sosyal güvenliğe kavuşmuşlardır. 

Bir de; nfdterler Baltıda olduğu gibi odalara 
ve odalarda birliklere ıbağlaınmıştır ki, buınjlar 
da mesleki ıdayanılşmayı artıracaktır. 

Noterlik işlemlerinin ıslahı; bizde noterlik 
(bir kamu hizmetidir. Hizmetlerden taımamı 

nJoterilerce yapılmakla IberaJber, bâzı vatan^ 
daşlar sulh maJhkeımeierinie giderek, Noterlik 
Kanunundaki atıflara göre iş yaparlardı. Ye
ni kamunla mahkemelerin işleri de hafiflemiş 
•olacak ve tamamen işler noter vaısıltasiyle ya
pılacaktır ve nloterlerle güven daha ziyade ar
tacaktır. 

En önemli yeniliklerden birisi de; zaman za
man Ibasmda da (okuduğumuz gibi, noterlerim 
ıbalşıına gaile cilan pul messielsindedir. Ya pul 
noksan yapıştırılır veya yapıştırılmış pullar 
sökülerek başka bir yenli evrağa yapışjtırılur 
Veyahut pul açığı vererek noterler bundan do
layı mahkûmiyete uğrardılar. Yinıe Batıda ol
duğu gibi hare, resim ve verjgiler pulsuz ola
rak doğrudan doğruya makbuzla tahsil edile<-
cek ve ıbUnlar da Adalet Bakanllığı müfettişleri 
tarafından her ısseme demetlenilerek Adalet Ba
kanlığına rapor halimde bildiriilecektir ve noter
ler de (bu şekilde malî bir mesuliyetten ıkurltul-
muş olacaklardır. 

Bir de; her dört yılda noterüerin gelirleri 
tetkik edilecek ve fnjofterlerim sınıflandırılması 
bu gelirlere göne yapılacaktır. 

Görülüyor ki, Noterlik Kanunu yenilik ge
tirmiştir. Yüce Meclisin kabulü ile Ibu yenilik
ler yürürlüğe gülecektir. 

Hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, aleyhinde ibu-

yurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1938 tarihinde yürürlüğe giren 3456 sayılı 

Kanunun ihtiyaca cevap vermediği malûm. Bu 
kanun, muhtelif yıllarda tadil edilmiş ihtiyaca 
cevap verir hale getirilmek istenmiş; ama ya
pılan tüm tadilâtın sosyal ihtiyaçlara cevap ver
mediği tesbit edilmiştir. Tüm şikâyet ve istek
leri yerine getirebilmek ve cevap verebilmek 
için, hükümetler inanılır bir müe!s'selsle tesisini 
sağlıyabilmek ve bu müessöselerde vazife gören 
arkadaşların sosyal teminatını da sağlıyalbilmek 
maksadına dayanarak uzun zaman çalışmış, ve 
kanunlar tanzim etmiş ve Yüce Meclise takdim 
etmiştir. 
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Kanun, değerli Adalet Vekilimizin verdiği 
bir önerge ile öncelik ve ivedilik kazanmış. Sa
yın Vekilimiz verdiği önergesinde; «Arz edilen 
bu nitelikleri bakımından önemli bir adliye hiz
metini reformist bir görüşle yeniden düzenliye-
cek olan Noterlik kanunu tasarısının, mümkün 
olan Çabuklukla kanunlaştırılmasını talebedi-
yorum» demiş ve bu talebine uygun olarak da 
ikindi bir önerge vererek, «maddeler üzerinde, 
tadil önergesi verilenler üzerinde görüşme ya
pacaksınız, verilmiyenler üzerinde de görüşme 
yapmıyacaksmız» demek suretiyle milletvekil
lerinin bu kanun tasarısı üzerindeki görüşlerini 
kısıtlamayı da s'ağla'mıştır. 

Sayın Adalet Bakanının verdiği önergeye 
uygun olarak tasarı çabuklukla Meclisten geç
miştir; ama hemen söyliyeyim ki, yeterli açıklı
ğa kavuşmadan geçmiştir. Kanun tasarısının 
muhtelif maddeleri üzerinde küçük değişiklik
ler yapılmıştır; ama bu kanun çalışma hayatı
nın birçok hükümlerini kösteklemiştir, zedele
miştir. Fırsat bulamalığımız için ve tümü üze
rinde de bir müzakere olmadığı için, bunları de
ğiştirme imkânını bulamadık. Kanunun 47 nci 
maddesi, çalışma hayatını ve îş Kanununu ze
deler mahiyettedir. 

Sayın milletvekilleri; hemen şurasını işaret 
edeyim ki, iki yıldan beri bu mikrofon başında 
çizmeden yukarı hiç çıkmadım. Biliyorum ki, 
bu mikrofon çok adam yiyor, bâzıları da rahat
ça yerine oturabiliyor. Onun için ben çizmeden 
yukarı çıkmadım, yalnız çalışma hayatını ilgi
lendiren meselelere değinmekle iktifa ettim ve 
bu kanun dolayısiyle de çizmeden dışarıya çı-
karsam sonra beni alkışlarsınız, başkaları gibi. 
Hiçbir zaman bu hale düşmek istemem. 

iş Kanunu çalışanların iznini, geliş - gidiş 
izinlerini tanzim eder. Noterlik kanunu tasarı
sında, iş Kanununda yer almış olan hükümler 
vardır. Noterlik kanunu noterde çalışan ve îş 
Kanununa tabi olan arkadaşların haklarını na
sıl tanzim eder?.. Bunu anlamak mümkün de
ğildir. 

Kanunun 166 ncı maddesi, toplu sözleşme 
yapma hakkına sahibolan noterdeki müstah
demlerin toplu sözleşme yapma hakkını, Türki
ye Noterler Birliğine veriyor. Her ne kadar 
Adalet Bakanlığı yetkilileri, «Bu maddeden bu 
mâna çıkmaz. Tefe tip sözleşme örneğinden 
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maksat, sözleşmenin esasına taallûk etmez; yal
nız bunun kâğıt baskısından ibaretti.» demiş ol
malarına rağmen, bu maddeden bu mânayı an
lamak mümkün değildir. Toplu iş sözleşmesi 
275 sayılı Kanunun prosedürü içinde yürür ve 
sonuca bağlanır. Binaenaleyh, Noterlik kanunu 
tasarısında böyle bir hüküm getirmenin hiç yeri 
yoktur. Onun için bu noktalar üzerinde bu ka
nunu benimsemek benim için mümkün olmuyor. 

Kanunun 181 nci maddesinde noter odaları
na «noterlerle kâtip, kâtip adayı ve hizmetliler 
arasındaki hizmetle ilgili anlaşmazlıkları ilgili
lerden birinin başvurması üzerine çözümleme
ye çalışmak» diye yeni bir yetki tanınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işçi ile işveren arasın
da iki türlü anlaşmazlık çıkar; bir, kanunun 
âmir hükümlerini tatbik etmemekten doğan üc
ret anlaşmazlığı, ikincisi de ücretlerin artırıl
masına dayanan anlaşmazlıktır. Yani bu anlaş
mazlıklar ya ücrete dayalıdır, ya da kanunun 
hükümlerinin tatbik edilmemeBinden meydana 
gelir. Bunların takipçisi, işçinin üyesi bulundu
ğu sendikalardır. Kanun tasarısının 181 nci 
maddesinde «... ilgililerden birinin başvurması 
üzerine...» deniyor. Peki, taraflardan birinin 
üyesi bulunduğu teşkilâtın başvurması üzerine 
yine noter odaları anlaşmazlığı çözümlemeye 
çalışacak mıdır? Eğer, bu maddede bir samimi
yet olmuş olsaydı, «taraflardan birinin veya Ça
lışanları temsil eden teşkilatın müracaatı üzeri
ne ihtilâfların çözümüne başvurur» demiş ola
bilirdi. Peki, noter odaları toplu iş sözleşmesin
den dolayı zuhur edecek i'htilaflan bertaraf 
edebilecek mi? O zaman Çalışma Bakanlığının 
bölge çalışma müdürlükleri ne oluyor, hakem 
kurulları ne oluyor? Kaldı ki, noterler grev dı
şında kalan müesseselerdir. Bir yerde bir ihti
lâf zuhur etse, bir anlaşma olmasa bu müessese
de grev olur. Grevin hal yeri Yüksek Hakenı 
Kuruludur. Yüksek Hakem Kurulu bu ihtilâfı 
çözümlemeye kanunen salahiyetli iken, bunu 
noter odalarına bırakmak bence kanunun ruhu
nu zedeler. 

Değerli milletvekilleri, 
Kanunun geçici 10 ncu maddesinde, noter

ler yıllardan beri bir sosyal teminat altında 
bulunmadıkları için sırf kendi biriktlrimleri ile, 
hayatlarının sonunda müşkül duruma düşmesin
ler diye bir yardımlaşma sandığı kurulmuştur. 

527 — 



M. Meclisi B : 181 20 . 10 . 1971 O : 1 

Bu sandık ve teminat sonunda lâğvediliyor. Bi
raz evvel işaret ettiğim (kanun tasarısının geçici 
10 ncu maddesi, Noter Yardım Sandığının ke
sinleşmiş son bilançosuna göre, Sandıktan ala
caklı oldukları miktarın yüzde 50 si oranında 
hak sahiplerine iadeyi öngörüyor. Buna söyle
necek bir söz yok, ama yine madde üzerinde gö
rüşmek, bu maddenin çelişir durumda olduğu
nu izah ederek kanun metninden çıkarılmasını 
sağlamak hakkımız olmadığına işaret etmiştim. 
Üzerinde durmak istediğim o madde geçici 14 
ncü maddedir. 

Geçici 14 ncü madde ile noterleri, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 87 nci maddesin
de tanınmış olan salâhiyete dayanarak bir akit 
yapmak suretiyle teminat altına alıyoruz, diyo
ruz ki : 

«A) Topluluk sigortasına tabi oldukları 
tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden, 
95 yaşını doldurmakla beraber 50S sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı 
'şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yan ve; 

a) ^Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki on yıl içinde en az 2 000 gün noter veya 
ibaro levhasında kayıtlı avukat olduklarını bel
gelendiren, 

(b) Sigortalılık süresince her yıl en az or
talama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az beş yıl sigortalı bulunan noter
lere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olan
lar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci 
maddesindeki esaslara göre ya'şlılık aylığı bağ
lanır.» 

IBiraz sonra esas noktaya işaret edeceğim, 
ama bir rakam vermek istiyorum. Kanunun bu 
maddesinden istifade etmek suretiyle bir no
ter, kanun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşın
da ise 15 sene prim ödeyecektir, 50 yaşında ise 
Ibeş sene prim ödiyecektir. Peki, 30 sene ile 55 
sene arasında 25 sene fark var. 30 yaşını geç
miş olanların neden beş senelik prim ödemek 
şartiyle 15 yıllık hizmetten istifade etmelerimi 
öngörmüş, kanun? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. Yaşı 46 ten sonra denilmiş olsaydı, o 
zaman arada on senelik bir müddet var, 3 - 5 
sene sonra çalışma imkânını kaybedebilir, bi

naenaleyh buna beş senelik hakkı tanıyalım, 
diyebilirdik, ama 25 senelik müddeti tanıma
nın ağırlığını bulmak mümkün değildir. No
ter 50 yaşında ise beş sene Sosyal Sigortalar 
IKurumuna prim ödiyecektir. Hesabı şöyle: 
506 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin tâdilin
de hatırlayacağınız gibi, Yüce Meclis tabanı 
120, tavanı 165 liraya çıkarmıştı. O halde no
ter 4 950 lira aylık üzerinden sigortaya prim 
ödiyecektir. Tabiî bu hem işçi, hem işveren his
sesi olacaktır, nisbeti yüzde 11 dir. Bu, yılda 
6 534 lira eder. Beş yıl bu miktar üzerinden 
prim ödediğini kafoul etsek - ki üç yılını kabul 
eder, iki yıl daha eksik öder, o mesele ayrı -
Ibeş yılda 32 670 lira prim ödiyecektir ve ondan 
sonra ayda 3 465 lira kendisine aylık bağlana
cak, bunu 12 ile çarparsak yılda 41 850 lira ih
tiyarlık aylığı alacak, Sosyal Sigortalar Ku
rumundan. Beş senede 32 670 lira prim ödemiş 
olacak, bunun karşılığında bir senede 41 5&0 
lira alacak. Biz kurulmuş olan sandıkların te
mellerinin sağlam olmasını temin maksadiyle 
Bağ - Kur Kanununun geçici 2 nci maddesinde 
az senede az prim ödiyerek çok para almayı 
önliyeSbilmek için hüküm getirmiştik. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, Millet Mjeclisi 
Geçici Komisyonu, Hükümetin büyük çalışma
larını ve bu mevzuda istikbali görerek kanuna 
getirdiği hükümleri nazarı itibara allma'mıştır. 
Hükümet, kanun tasarısının geçici 14 ncü mad
desinde; «Noterlerin Sosyal Sigortalardan 
faydalanmalarını sağlayacak olan hükümler, 
Ibu konu için hazırlanacak özel bir kanunla 
veya diğer seribest ırieslek sahiplerini de kapsa
mına alacak bir kanunla düzenlenir.» diye bir 
hüküm getirmiş ve bu kanunu getiren Hükü
met, belki bu sosyal güvenliği sağlayacak ser
best meslek erbabı kanunu Meclisten geç çıkar 
ve biz de bu kanunu Meclisten biraz geç geçi
rebiliriz diye bu endişeleri de düşünmüş, de
ğerlendirmiş ve birinci fıkrada gösterilen ka
nunlar yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki ge
çici 15 ve 16 ncı maddeler uygulanır, demiş. 
Geçidi 15 ve 16 ncı maddelerde Sosyal Sigor
talar Kurumundan noterlerin istifadelerini 
sağlıyacak hükümler getirmiş. Komisyon, Hükü
metin bu görüşünü, istikbale matuf değerlen-
dirmesimii nazarı dikkate almamış ve noterleri 
Sosyal Sigortalar Kurumunun omuzuna bir 
yük olarak yüklemiştir. 
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Değerli milletvekilleri, kanunun 201 ve 
205 nci maddeleri ile geçici 14 ncü maddesin
de yer alan ve Sosyal Sigortalar Kurumunu 
ilgilendiren topluluk sigortası ile alakalı mad
deleri 1136 sayılı Kanunun ve - ki, biliyorsu
nuz, bu kanun sonradan Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildi - 1238 sayılı Avukatlık 
Kanununun bu hususla ilgili maddelerine mâna 
ve prensip bakımından tıpatıp uygundur. An
cak, birkaç ay sonra sigortayla ilgili kısmı yü
rürlüğe girecek olan 1479 sayılı Bağ - Kur Ka
nununun 24 ncü maddesi Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamı dışında kalan ve her hangi 
Ibir işverene hizmet akti ile bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sa
natkârlar ile diğer bağımsız çalışanları kapsa
dığından ve noterlerin de bu bağımsız çalışan
lar arasında sayılmasının gerekeceği düşünül
düğünde bu maddenin ne kadar haksız olduğu 
kendiliğinden meydana çıkar. Noterler bir iş 
akdi bağı ile mi, birisine bağlıdırlar?. Değil. 
IBu kanunla ücretini tesibit etmişiz, meselesini 
tesMt etmişiz, faaliyetini tesbit etmişiz ve müş
terisini de hazırlamışız ve bir kişiye de evrak
ları talsdik etmek, tarafların âkıdlarmı yapa
bilmek salâhiyetini tanımışız. Peki, bunun bir 
iş akdi ile başka bir kimseye bağlı olduğunu 
kabul etmek mümkün müdür? Kanun var; ne
den çıkardık bu kanunu? Noterler 1479 sayılı 
Kanun kapsamı içindedir. Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Sanayi Borsaları gibi ve hattâ 
avukatların da bu kanunun içinde mütalâa edil
meleri lâzımdır. O ayrı, belki ileride düşünü
lebilir, görüşülebilir. Peki elimizdeki böyle bir 
kanunu neden mevcut kanunlara aykırı bir hü
küm yükü altında bulunduruyoruz? Bunu an
lamak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar 
Kurumu batmak üzeredir. Aktüarya hesapları, 
kurumun yetkilileri tarafından tesbit edilemi
yor. Bunun için Hükümet, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kaygın bir satıh üzerinde bulun
duğunu görmüş ve B.l.T. den aktüarya uzmanı 
olarak ve sosyal güvenlikte tek isim olan bir 
kişiyi Türkiye'ye çağırmıştır. Zelanko, Türki
ye'ye, gelmiştir; Çalişma Bakanlığı ile temas 
halindedir ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Si
gortalar bölümündeki hesaplarının sağlam te
mellere oturmadığını, buraya gelinceye kadar 
yaptığı tetkiklerden öğrendiğini bir nefbze ifa

de etmiştir. Şimdi, Kurum bu haldeyken ve 
mevcut bir kanun varken, bu kanun da yürür
lükte iken, bütün hükümlerini tesbit ettiğimiz 
(bir kanun varken, az para vererek çok para al
mayı önliyen, suiistimalleri önliyen hükümleri 
getirdiğimiz bir kanun varken, noterleri Sos
yal Sigortalar Kurumu içinde nemalandırmaya 
hakkımız yoktur. 

iSaym milletvekilleri, kanunun 15 nci mad
desinde, noterlerin Emekli Sandığı Kanunu ile 
ilgili olalbilenleri için yeni hükümler getirmi
şiz ve burada borçlanmayı kabul etmişiz, 
Emekli Sandığına borçlanacak, ölüm halinde 
veya hizmeti az ise borçlanacak. Fakat, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna borelanmıyacak. O za
man komisyon, Noter Biriktirme Sandığından 
yüzde 50 nispetinde bir parayı bu şahsa verir
ken, geçmiş hizmetlerini de borçlandırmadan 
değerlendirmeyi eğer lüzumlu görüyorsa, ne
den bu kişi adına Biriktirme Sandığında biri
ken parasını Sosyal Sigortalar Kurumuna ak-
tarmadı? Meselâ, 991 sayılı Kanunu bütün ve
cibeleri, vazife ve faaliyetleriyle beraber Sos
yal Sigortalar Kurumuna aktardığımızda, pa
rasını da beraber aktardık. Burada ise parasını 
aktarmıyoruz; mükellefiyetini ve yükünü Sos
yal Sigortalar Kurumunun omuzuna yüklüyo-
ruz. Bu meselenin, derinliğine düşünülmeden 
verilmiş bir karar sonucu olduğu kanaatinde
yim. Hükümet, serlbest meslek erbabı için ka
nun çıkarılacağını düşünmüş, çıkarılmadığı tak
dirde bunların Sosyal Sigortalar Kurumundan 
istifadesini sağlayalbilecek madde getirmiş; 
ama Komisyon bunu dikkate almamıştır. Bu 
durumda bir noter, Sandıktan yüzde 50 olarak 
10 000 lerii, büyük şehirlerde ise 100 - 200 000 
leri birden alacak, belki 20 000 veya belki 
5 000 alacaktır. Ama bana gelen lâflara göre 
flbu, 100 000 in üzerindedir, ne kadar doğru 
olduğunu da bilemem. Fakat Kuruma 5 ku
ruş para vermeden, 15 sene hizmeti olup da 
15 sene prilm ödemiş ve 25 sene fiilî sigortalı 
olmuş işçiler gibi netice alacak ve 5 sene için
de işçi Sigortaları Kurumuna 32 670 lira ödi-
yeeek ve 1 yılda bu Kurumdan 41 585 lira ala
caktır. Bu iş adaletli midir? Sandıktan aldığı 
parayı Kuruma vermeliydi ve sonra parayı al
malıydı. Hem yükü taşıma, hem de sonunda 
ocağın karşısına otur, ısın. Yok, bu adaletli 
ıbir hüküm olmaz. 
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Bu yoldandır ki, bu maddeler selbetoiyle bu 
kanuna muhalifim. Ama, şuna da inanıyorum 
ki, düzensizliği, inançsızlığı ve birçok suiisti
mali bertaraf edecektir. Bu kanun, adaleti no
terlik çevresi içinde temin edecektir. Bu yolda 
kanuna evet derim; ama, bize batan çivinin 
törpülenmemiş olması selbebiyle bu kanuna mu
halif olduğumu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu su
retle Noterlik kanun tasarısı üzerindeki müza
kereler tamamlanmış bulunimalktadır. Kanun 
tasarısı tümü itibariyle açık oylamaya talbidir 
ve açık oylarınıza sunulacaktır. Muvafıksa ku
palar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
açık oylarınıza sunalım. Muvaıfik mı efendim? 
(«Muvaif ık» sesleri) Muvafık görülmüş tür. 

Noterlik kanunu tasarısı tümü itibariyle 
açık oylarınıza sunulacaktır. Kupalar sıralar 
araisında dolaştırılacaktır. Noterlik kanunu 
tasarısını kabul edenler beyaz kabul, reddeden
ler kırmızı ret, çekinser olan sayın üyeler 
yeşil çekiniser basılı oy pusulalarını kullana
caklardır. 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karına Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon ' başkaıılıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 2/552; Cumhuriyet Senatosu 2/339) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 125; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1658) (1) 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddesine ge
çiyoruz. 

Komisyon burada, Sayın Hükümet burada, 
Millet Meclisi İdare Âmiri buradadır. Rapor 
(basılıp dağılmıştır. Bu sebeple raporun okun
masına lüzum olup olmadığını oylarınıza su
nacağım. Raporun okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 425 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir. 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 34.000 nci malî transferler bölümünün 
34.712 nci (NATO memleketleri Parlömanter-
leri Birliğinin iştirak hissesi) maddesine 28 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isüyen? 
Yo(k, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

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

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiiyenler... KaJbul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaîbul 
edenler... Kaibul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya ta
lbidir. Yine muvafukisa kupalar sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle açık oylarınıza sunula
caktır. 

5. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1.971 
ydı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişildik yapılması hakkında kanun ta
sarısı re Bütçe Karma Komisyonu, raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma. Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/515: Cumhuriyet Senatosu 1/126) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 126; (Uımhuriyct Senatosu S. Sa
yısı : 1.665) (t) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takclim ediyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Güncemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler' bölümünün 39 ncu sırasında yer 

(l) 126 S. Saydı Basma yazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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^lan, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Kanma 
Komisyonu Başkanı 

Erzurum 
iRıfkı Danışman 

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

(Komisyon ve Hükümet buradadır. Rapor 
basılıp üyelere dağıtılmış bulunduğundan, ra
porun okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.1000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.811 nci 
(yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) madde
sinden (900 000) lira düşülerek, 23.000 nci 
(Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarım
ları) bölümünün 23,811 nci (Makina, teçhizat 
alımları ve büyük onarımları) maddesine akta
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

ırürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 

ve Spor bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Yi
ne muvafıksa kupalar sıralar arasında dolaştı
rılmak suretiyle 3 ncü kupa da açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Noterlik Kanun tasarısı üzerinde açık oyu
nu kullanmıyan sayın milletvekili var mı efen
dim? 

Birinci kupa Noterlik kanunu tasarısı; ikin
ci kupa, Millet Meclisi Bütçesinde (A/2) numa
ralı cetvelde yapılan değişikliğe ait aktarma, 
üçüncü kupa da, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesinde yapılan aktarma ile ilgili
dir. Açık oylarını kullanmıyan üyeler lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Başka açık oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy kullanma muamelesi bitmiş
tir. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 

ediyorum : 
Noterlik kanunu tasarısının açık oylaması

na 30 sayın üye katılmış, 25 kabul, 4 ret, 1 çe-
kinser oy kullanılmıştır. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığından gele
cek birleşimde oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
açık oylamasına 24 sayın üye katılmış, 22 ka
bul, 2 çekimser oy kullanılmıştır. 

Gerekli çoğunluk olmadığından gelecek bir
leşimde açık oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının açık oylamasına 24 sayın üye katıl
mış, 23 kabul, 1 çelkiınser oy kullanilimıştır. 

Gerekli çoğunluk olmadığından açık oyla
ma işlemi gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

ISaym milletvekilleri, esasen vakit bir hayli 
gecikmiş bulunduğundan ve açık oylama so
nuçlarında da gerekli çoğunluğun olmadığı 
tesbit edilmiş olduğundan birleşimi, 21 Ekim 
Perşembe günü saat 15.00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,12 

1 ^ I • • 

— 531 — 



M. Meclisi B : 181 20 . 10 . 1971 0 : 1 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 

AYDIN 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Noterlik Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 30 

Kabul edenler : 25 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya katılraıyanlar : 412 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rıfkı Danışmjan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 

KARS 
Kemal Kaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Eşref Derinçay 
İZMİR 

Bu rlı anottan Asutay 

[Çekinser] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 
Kocaeli 1 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

UŞAK 
Orhan Demgk 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğlu 

[ KÜTAHYA 
Ali Erkek 

Yekûn 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe 

lik yapıl 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Şinasi Özdenoğhı 

AYDIN 
îsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
fbrahim Aytaç 

Kanununa bağlı (A/3) i 
ması hakkındaki kanun teklifine verilen oyların 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 24 

Kabul edenler : 22 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 418 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
1 BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet Özbey 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hamağası 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
reııdelioğhı 

M. Kâzım özeke 
Hasan T ürk ay 

İZMİR 
Bıırhanettlin Asutay 

KARS 
Kemal Kaya 

KÜTAHYA 
Ali Enbök 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

şaretli cetvelde değişik-
sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

UŞAK 
Orhan Deaıgnız 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
ANKARA SİVAS 

Osman Bölükbaşı Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik-
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının oylama sonucu 

(Çoğunlldk yoktur.) 

AMASYA 
Salih. Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Şinasi özdenoğlu 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
24 
23 
0 
1 

418 
8 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Kenan Müımtaz Akışık 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

İSTANBUL 
İlhan (E ğemen) Da-
rendelioğlu 

Eşref Derinçay 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanettün Asutay 

KARS 
Kemal Kaya 

TVTAlSJtSA 

Süleyı ııan Çağlar 
MARAŞ 

M. Zekeriya Kürşad 

[Çekinser] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğhı 

UŞAK 
Orhan Deıngıiız 

ZONGULDAK 
Kevni Nedimoğılu 

Yekûn 

>>»<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18,1 NCt EtRLEŞÎM 

20 .10 .1971 Çarşamba 

A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yûmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

X 3. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

X 4. — Mille/t 'Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1071 yılı 'Bütçe Kanununa Ibağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kamun 
teklifi ve (Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet (Senatosu ve [Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 2/5'5!2; Cumhuriyet .Senatosu 2/33;9) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 425; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1658) (Dağıtma tarihi : 8 . lıl . 19ı71) 

IV 
A . HAKLARINDA İVEDİLİK KARASI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri TJğrasız-
uğîu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ueı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 

. teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek-
ço Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S.-
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz' 
an, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvc 
imdeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa 
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kuralda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet. Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 197.1) 

6. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eıugiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat ötzfcürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16.6 .1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve .114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Korniş 
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtına 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğiu Hatice» 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6.1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Bulda nlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971} 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de, sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı ; 
369} (Dağıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanunumun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
ild madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. 'Sayısı : 375) (Dağıt
ma tarihi . 2 . 1 . 1971) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S, Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7,1971) 

20. — Adıyaman Milletvekili M .Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
cinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da-
ğıtm'a tarihi : 6 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları. Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — 'Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (iS. Sayı
sı : 898 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinheeabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesimhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları«İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu ^3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) '(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yışıtay Komisyonu raporu (3/390) (3S. Sayısı : 
400) (Dağıtana tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı KesinhesaJbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesaibma ait genel uygunluk bil
diriminim sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 



bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa 
nsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ko-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinheısabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesirinesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 197.1) 

X 36. — Beden) Terbiyesi Oenel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi - . 4 . 8 . 1971) 

37. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 
X 39. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/515; Cumhuriyet Senatosu 1/126) (Millet 
Meclisi S. Sayısı. : 426; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1665) (Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 197P 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİMCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —- 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
iri I meşine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve-
•'me dair 97 sayılı Kanuna geçici bir macHe 
•ip 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunin da;,. 
<ik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
-apora (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt-
na tarihi • 28.1.19711 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
fhı'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesini-i kuru-

'us. ve yargılama usulleri hakkındaki Kamın un 
'8 ne! maddesinin değiştirilmesine dair kanası 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971? 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadı m'in, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Greçdei Komisyon raporu (2/14) (S. <Sa~ 
v-şsı : 126 vp 120 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi • 
10 . 3 .1971) 

4. — M araş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
. id'ın ve M.araş Milletvekili İbrahim öz ["ürk'-
in. Maras ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 



6 ımmarah Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka 
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara 
hisar Milletvekili Süleyman Mutlunun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi • 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de-
ğiışikiilfeleır yapılması hakkımda kamun tasarısı 
l e Istanıbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Milî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 10. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

11. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek gemici 5 nci 

maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

12. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 197!) ' 

13. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9. cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Neci'be'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

"Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 

16 . 6 . 1971) 

14. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada. 
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
• Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

15. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 "nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971; 

16. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Baştbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/499) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

17. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 36, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu AJbidin Deminbağ'm ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet I 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

18. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Safferboğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm ©ezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adaleıt Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 19. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plan komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6 1971) J 

20. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu I 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) j 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) I 

X 21. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se 
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

22. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (iS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

23. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ı 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) I 

X 24. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

25. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 196li tarih ve 5806 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıitma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1071) 

26. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 27. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 28. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

29. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (ıS. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 10 .( 1971) 

fMillet Meclisi 181 nci Birleşim)1 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 425 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2 /552 ; 

C. Senatosu 2/339) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1658) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü. 
Sayı : 11688 -2/339 

10 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
ilgi : 20 . 8 . 1971 gün ve 139 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik/ yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe 'Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 30 . 9 . 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde aynen ve açık ,oyla İkabul edilerek, ;dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Çekinser 

114 
113 

1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 6 . 10 . 1971 
No. : 146 

Karar No. : 2/552 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 9 , 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde aynen kabul 
•edilen «Millet Meclisi îdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karnıma Komisyonu Başkan V. 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege| Y. 

Rtfkı Danışman 
Kâtip 





Dönem : 3 / O C 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Z Ö 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/515; 

C. Senatosu 1/126) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1665) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 1 . 10 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11775 -1/1268 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : 23, . 9j . 1971 gün ve 140 'sayılı yazınız : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması 'hakkında v kanun tasaırısmın,Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 9 . 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde ' aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy 'neticesi : 115 

Kabul ! : 114 
Cekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 6 . 10 . 1971 
No. : 139 

Karar No. : 1/515 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 9 »[ 1971 tarihli 120 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkan V. 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Eg<} Y. 

R-tfhı Danışman 
Kâtip 




