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NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

(Resmi Gazete ile yayımı: 16.6.2000 Sayı: 24081)
Kanun No

Kabul Tarihi

4579

13.6.2000

MADDE 1. - 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (4)
numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
2. 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
MADDE 2. - 1512 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
îlân edilen noterliğe başvuranlar, 7 nci maddenin (1), (5) ve sonraki bentlerinde
yazılı şartları kaybetmediklerini gösterir belgeleri ile askerlik hizmetini yaptıklarına
veya askerlik hizmetine elverişli olmadıklarına ilişkin belgeyi Adalet Bakanlığına veya
Bakanlığa gönderilmek üzere bulundukları yer Cumhuriyet Savcılığına verecekleri
dilekçelerine iliştirmek zorundadırlar.
MADDE 3. - 1512 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Noterlik dairesini Adalet Bakanlığınca tespit edilen yer dışında açan veya
çalışmakta olduğu noterliği bu yer dışına nakleden noterlere, Adalet Bakanlığınca
noterlik dairesini tespit edilen yer sınırları içine taşıması için bir aylık süre verilir. Bu
süre içinde noterliğini tespit edilen yer sınırları içine taşımayan noter, görevinden istifa
etmiş sayılır ve noterlik dairesi, Türkiye Noterler Birliğinin gözetiminde tespit edilen yer
sınırları içine nakledilir.
MADDE 4. - 1512 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 123. - Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi,
Cumhuriyet savcısı veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma
yapılan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın selâmeti bakımından Adalet Bakanlığı
tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya
hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çektirilirler.
Soruşturma veya kovuşturma sırasında işten el çektirilmiş olan noterin,
kovuşturma sonunda 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan biriyle mahkûm
olması halinde işten el çektirme, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.
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Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasmda işten el çektirilmemiş
olup, kovuşturma sonunda ikinci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen notere,
hükmün kesinleşmesi beklenilmeksizin işten el çektirilir. İkinci fıkra hükmü bu halde de
uygulanır.
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

23
26
35

47
57
107
108
109

Sayfa

4
100
78
108: 123
149: 160, 167: 169

I- Gerekçeli 330 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
107 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu
görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/596

