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1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda20.1.1983 Tarihli ve 55 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve
55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı Kanu
nun îki Maddesinin Değiştirilmesine Dair 6.9.1983 Tarihli ve 80 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 18.2.1984 Sayı : 18316)
Kanun No.
2980

Kabul Tarihi:
14 . 2 . 1984

MADDE 1. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Birlik ve mahallî organları olan odalar kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiçbir faali
yet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gös
teri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket
edemezler; siyasî partilere maddî yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar,
milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler.
MADDE 2. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 164 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Adalet Bakanlığının gözetim ve denetimi, organların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son
verilmesi
Madde 164. — Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile Birliğin mahallî organları olan odalar üze
rinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Birlik ve odaların her türlü faaliyetleri ile hesap ve işlemleri
adalet müfettişleri veya Cumhuriyet savcılarınca denetlenir. Denetleme usulü yönetmelikte gösterilir.
Bu Kanunun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklara uymayan Türkiye Noterler Bir
liğinin merkezdeki sorumlu organları ile noter odalarının başkan ve yönetim kurullarının görevlerine son ve
rilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları yer Cumhu
riyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit
usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler es
kilerin süresini tamamlarlar.
Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına,
Birliğm merkez ve mahallî organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarım, idarî yargı
merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine
getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlem
leri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hü
kümleri uygulanır.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, birliğin seçimle gelen
merkezdeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurullarını geçici olarak görevden uzaklaşhrabilir.
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Görevden uzaklaştırma karan, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde inceleye
rek bu konudaki kesin kararım en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde okluğuna
mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
MADDE 3. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 177 nci maddesine, ikinci fıkradan sonra üçüncü fıkra
olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birlik Kongresinin seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir maze
reti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.
MADDE 4. — 1512 sayılı Noterlik Kanununun 187 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Noter Odası Gene] Kurulunun seçimle ilgili toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli
bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Birlik Disiplin Kurulunca cezalandırılırlar.
177 nci maddenin son fıkrası hükmü, noter odası geneü kurulu hakkında da uygulanır.
MADDE 5. — 1512 sayılı Noterlik Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Seçimlerin yapılması
EK MADDE 1. — Türkiye Noterler Birliğinin merkez organları ile noter odalarının yönetim kurulu
ve başkanlarının bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre
yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak kongre ve genel kurul toplantısından en az 15 gün önce, seçime katılacak noterleri be
lirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplan
tıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte Uç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkam olan hâ
kime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak,
görüşmelerin bir Cumartesi akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün
dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
Hâkim, gerektiğinde ilgil kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak noterleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onay
lar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile birlik veya ilgili odanın ilan yerin
de asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkimtarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin ola
rak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Türkiye Noterler Birliği
ne veya Noter Odasına gönderilir.
Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan noterler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir se
çim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca Uç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
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Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların
hâkim tarafından belirlenir.

konacağı yerler

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan
edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere üçe
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere gö
re kesin sonuçları ilan eder ve ilgili noter odasına ve Türkiye Noterler Birliğine bildirir.
Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan noter oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin noter odası, Türkiye Noterler Birliği veya resmî kuruluşça verilen
belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar,
üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında, sandık kurulu başkam tarafından her
seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların
dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.
Hâkim, seçûn sonuçlarım etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin ye
nileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türkiye Noterler Birliğine bildirir. Belirlenen günde
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak
yürütülür.
tlçe seçim kurulu başkam, hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» dr, belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer
seçim giderleri, Türkiye Noterler Birliği bütçesinden karşılanır.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkam ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı
işlenmiş gibi cezalandırılır.
Seçimlerin düzen içerisinde Ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.
Yurt dışına çıkına izni
EK MADDE 2. — Birlik ve odaları temsil etmek üzere uluslararası
Adalet Bakanlığının iznine tabidir.

toplantı ve

kongrelere

katılmak

Kaldırılan hükümler
MADDE 6. — 1512 sayılı Noterler Kanununun 171 inci maddesinin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış
tır.
GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın
Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki organları ve noter odalarının yönetim kurulu ve başkanları ile Tür
kiye Noterler Birliği kongresini oluşturacak delegelerin seçimi 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren 3 ay içinde
tamamlanır.
Birinci fıkraya göre yapılan genel kurul toplantıları ile kongreler ve seçimler 1984 yılının, Kanunda ön
görülen aylarında yapılmış saydır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır.
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Yürürlük,
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme,
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Mecılfei
Cil'K

Bidieşiım

Sayfa

10 • 54 -'
31
594,621:626

I - Gerekçeli 11 S. Sayılı baısmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimi tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmüştür.
III_ : Esas No.: 1/1, 1/2.

