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leri taınamlıyalımı, fiilen öğretmenliğe başladı'klai'i tarihte bizlmeltlei'i başlar diye'liım. Fıkra ekli
ye Ilım. (leçıiei madde dlaııalk-liizuim görüröcn'iz 'ko
yalım.
KAPLAN KADRİ — Efendilin, bir müfettiş
gelip de, bunu malsıl ve niçin böyle yapıyorsun de
yince; canım öyle istedi, dedi ini omu Posof'un
bilmem neresine gümderftmelk lâfımı. Onun i cin bu
ımaddie işlemce. Bumdan dolayı bunun üzerimde
duriimaik lâzım. Em mübiım moklta bu. (Eıvet evet
sesleri)
BAŞKAN — Buyuran, Sıtlkı/üky.
U.bAY SITKI — Bu değişiilkİk tdkLi.fi taımaiRiiyle kımrmay usulü hıazırlammış. Bir *M satırla
halledilecelk bir mıcöele sayfalarca uzatılıyor.
ÜMIllî Savummamım biç isi yok mu, bunlarla uğ
raşsın. İlki* satırlık bir hükümile bunları Maarıif
Vekâletimin emrine veretiıın, 17 bin öğırıeltmiemii
hanimi yere istcılse tâyin dtöin, gitmeye mecbur-'
durlar. Maarif Vekâletti Millî Savunma Vekâleti
n i bildirisin, biz de teskerelerimi dolduralım, olnın
bitsin. Bu kadar muğrâk hüküm olmaz.
ER AHMET — E fendimi, esasen böyle bir hiüIkünı mevcuttur, mevzuat vardır. Bumlar evyeilâ
Millî Savunımani'n malı olmalı, omdan sonra buna
ait kamun .ille Miillî Eğitim Bakanlığı cimrine ve
rilmelidir.
BAŞKAN — Arkadaşımız bir teklif hazırla
mıştır. Nazarı itibara alınsınız veya alimazsmız.
Oyunuza arz edeceğim, kalbül otım-efe veya etme
mek rüze aittir. (Yarınki gündemde görüşcıluım,
düzeltilsin, geriverelim, sesleri)
Şu halde yarınki gündeme yetişltirünıek ûız'ere
geri v'er'til'.nı. Yarınki gündemde görüşülmek üzere
geıiıveniliimcisinl kaibul edenler... Etmiyomlar... Ka
bul 'üdıilmiş ve teklif' geıivcı^ilmıişitir.
2. — Noter Kanununun 5928 sayılı Kanunla
muaddel 1.8 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Sosyal İsler Komisyonu ra
poru (3/34)
(1)
BAŞKAN — Gündemin 4 ncü maddesinde 97
sayılı kısmı görüşeceğiz. Bunu kabul edenler...
*Kabul edilmiştir.
Buyurun.
ESÎN NUMAN — Bu, Adalet Bakanlığı ta
rafından noterlerle ilgili bir teşriî teîsir talebin
den ibarettir. Başbakanlığa gönderilmiş onlar
(1)
daâır.

97 sıra sayılı bazmayazı tutanağın sonun- .
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da bize göndermişler. Şimdi noterler 5456 sayı
lı Kanunun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci
maddesinde noter ve noter yardımcılarının 65
yaşım ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulur
lar. Ve Emekli Sandığı Kanunu uygulanır diye
bir maddeye tâbi olarak 65 yaşma geldikleri za
man emekli oluyorlar. Yalnız tatbikatta 58 yaşı
nı bitirdikten sonra noterler yaş değişikliği ci
hetine gidip emeklilik müddetlerini uzatma yo
luna gidiyorlar. Faraza 65 yaşını bitirmiştir.
Mahkemeye müracaat ediyorlar, yaşım 63 tür
diyor. İki sene erken yazılmışım filân diyor. Mü
racaat ediyor. Böyle bir oyunla yaşını küçültüp
iki üç sene daha noter olarak kalıyorlar. Şimdi
İn;.mı gidermek, önlemek için Adalet Bakanlığı
bu tefsir talebini göndermiş.
Emekli Sandığı Kanununun 173 ncü madde
si 18 yaşından sonra yapılacak yaş değiştirme
lerini nazarı dikkate alınıyor. Ve diğer Devlet
memurları böyle bir yola müracaat etmiyorlar.
Bu bakımdan 18 nci maddede bir boşluk
var diyor Adalet Bakanlığı. Bunu öyle tef
sir edin ki, noterler bu yola gitmesin deniyor.
Fakat Adalet Bakanlığının talebini bizini Araş
tırma ve İnceleme Kurulu uygun bulmamış. Bu
boşluğu tefsir yolu ile doldurmaya imkân y o k '
tur. Ayrı bir kanun olarak getirilmesi lâzımdır.
N'(fterlik Kanunu düzenlenmekte bulunduğun
dan böyle bir tefsire gitmek uygun bulunma
mıştır. Araştırma ve İnceleme Kurulunun uy
gun görmediği bu tefsir talebini biz komisyon
olarak inceledik'. Araştırına Kurulunun fikrine
uyduk. Komisyonca da tefsir talebinin reddine
karar verdik.
Hazırlanmakta olan Noterlik Kanunu buraya
geldiği zaman tefsiri istenen hususi a n görüşü
rüz.
BAŞKAN — Noterlik mevzuu bakanlıkça ele
alınmıştı i'. Eskiden noterler,-bakanların istediği
kimseler olurdu. Kayırdırlardı. En iyisi günde
binlerce lira kazanan bu noterlikleri serbest bı
rakalım, eczacılık gibi, kendine güvenen noter
lik yapsın. Bunu Noterlik Kanunu huzurunuza
geldiği zaman görüşelim.
Tefsir talebini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etnıiyenler... Tefsir talebi redde
dilmiştir.
Yarın saat 14 te toplanılmak üzere oturuma
son veriyorum.
Kapanma saati : 18,00
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