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Noter Kanununun 71 ve 84 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve Olağanüstü Hal
lerin devamı süresince noter ücretlerinin arttırılması hakkında kanun
(Ife.wn Gazete ile ilâm : 10 .Vn.i01.1-

Sayı : G0~)>)

No.
4782

B İ R İ N C İ MADDE — 3456 sayılı kanunun 4166 sayılı kanunla
olan 71 ve 84 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Kabul tarihi
4 . VII. 1945

değiştirilmiş

Madde 71. — Noterler gördükleri göreve karşılık olarak aşağıda yazılı ücretle
ri alırlar:
1. Yapıştırdıkları adli harç pulunun dörtte biri nispetinde ücret;
2. Resen tanzim edilen senet veya sözleşmelerin dairede kalacak nüshasının
her sayfasından yazı ücreti olarak 40 kuruş;
3. Resen tanzim olunan senetlerin ilgililerine verilecek örneklerinden ve
noter dairelerinde resen olmıyarak yazdırılıp doğrudan doğruya ilgilisine verilen kâğıt, senet ve sözleşmelerin örneklerinden ve yapılan çevirmelerin yazıldığı
kâğıtlardan ve onanmak üzere bir nüsha olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıt
ların noter tarafından yazılıp dairede alıkonulacak nüshasından sayfa başına ya
zı ücreti olarak 20 kuruş;
4. Resen olmıyarak dairede yazdırılan her nevi kâğıtların dairede kalacak
örnekleri için ve ayrıca tescili gereken sözleşmeleri özel defterine tescil için se
net sayfası başına 10 kuruş;
5. Bir dilden diğer dile çevrilen veya çevirtilen kâğıtlardan işin mahiyetine
uygun olarak her sayfası için çevirme ücreti olarak en yukarı 500 kuruş;
6. Kanunlarında harç ve resimlerden ayrıcalı olduğu yazılı senet ve sairenin herbirinden onama ücreti olarak yalnız 25 kuruş.
Şahadet ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.
Noter harçlariyle ücretlerinin hesabında 20 para ve daha aşağı kesirler alın
maz ve 20 paradan fazla kesirler kuruş yapılır.
Madde 84. — Yardım sandığının sermayesini teşkil eden gelirler şunlardır:
1. Noter ve noter muavinlerinin aylık gayrisâfi gelirlerinden aşağıda yazdı
nispetler dairesinde alınacak paralar;
Aylık gayrisâfi gelirleri:
A) 200 liraya kadar olanlardan, 50 liradan 200 liraya kadar % 3;
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 liradan 500 liraya kadar % 4;
C) 500 liradan 800 liraya kadar olanlardan, 500 liradan yukarısı için % 5;
D) 800 liradan 1 200 liraya kadar olanlardan, 800 liradan yukarısı için % 8;
E ) 1 200 liradan yukarısı için % 12.
Aylık gayrisâfi gelirleri 50 liraya kadar olanlardan birşey alınmaz.
2. Devlet veya 3460 sayılı kanun hükümlerine bağlı kurumlar tahvilleri alın
mak veya bankaya faizle yatırılmak suretiyle işletilecek olan teminat akçeleri
nin gelirleri;
3. Herhangi bir suretle noterlere te\di olunan paralara bankalarca verilecek
faizler;
4. Boş noterliklerin vekille idare edildiği süre içindeki safi gelirlerinin vekile
verilenden artan kısmı.
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10. V I I . 1945

Noter yardım sandığının mevcudunu teşkil eden paralar hiçbir resim ve ver
giye tâbi değildir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik edilmez.
Dairesi kaldırıldığından dolayı görevden ayrılan noter tekrar noterliğe tâyin
edildiği ve önceden yardım sandığından almış olduğu paraları bir yıl içinde iade
etmediği surette yardım sandığındaki kıdemini kaybeder.
GEÇİCİ MADDE — Olağanüstü Hallerin devamı süresince Noter Kanununun
değişik 71 nci maddesi gereğince noterlerin gördükleri göreve karşılık olarak ala
cakları ücretler % 25 nispetinde arttırılmıştır.
Bu arttırmadan kazanç vergisi ve zamları yi e buhran vergisi alınmaz. .
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun yayınlandığı aydan
yürürlüğe girer.

sonra gelen

ayın 1 inde

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5 Temmuz 1945
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