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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen ar
kadaş var mı...
Söz Er Ahmet 'indir.
ER AHMET — Şimdiki maddemiz §u : «7038
sayılı Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara verilen tayın istih
kaklarının artırılması hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesinin son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır.»
Müsaade ederseniz o kanunun son fıkrasını
arz edeyim :
«Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam ya
pılmıştır.
Birinci bentte mezkûr (e) ve (d) fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madde ile yapılan
zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar fayda
lanır.»
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ahmet Beyin
okuduğu fıkraya göre biz kanunda hiçbir deği
şiklik yapmıyoruz.
ER AHMET — Evet, o maddeyi aynen oku
yorum :
«I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci
maddesinin (a), (b), (e) ve (d) fıkralarında,
I I - 6706 sayılı Kanunla değiştirilen 3 neü
maddesinin (a) fıkrasında,
I I I - !3 ncü maddesinin (b) fıkrasında Güm
rük Muhafaza ve Muamele sınıfı memurları için
tesbit edilen miktarı artıran 6811 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde,
Yazılı tayın bedellerine yüzde elli zam ya
pılmıştır.
Birinci bentte mezkûr (e) ve (d) fıkraların
da yazılı tayın bedellerine bu madde ile yapılan
zamdan yalnız seyyar orduda çalışanlar fayda
lanır.»
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İşte bu şekilde yazıyor. Binaenaleyh bu ka
nun nedir? 7238 sayılı Kanundur. (Artırılması
hakkında, sesleri) Kanun budur, isterseniz
bir daha okuyayım.
(Kanunun son fıkrasını tekrar okundu.)
Bu maddenin son fıkrasını kaldırmak sure
tiyle, yüzde 50 zammı da kaldırmış oluyoruz.
BAŞKAN — Esin Numan.
ESÎN NÛMAN — Efendim, Ahmet Er arka
daşım haklıdır. Bizim bu kanun teklifinden arzu
ettiğimiz gaye ile, kanunun ifadesi arasında tezat
vardır. Bu tezada kanun
tekniği bakımından
işaret etmek yerinde olur. İktisat Komisyonun
daki arkadaşlarımız kanun numaralarını biliyor
larsa, şu anda oraya «hakkındaki1 filân sayılı ka
nun» demek suretiyle bu hata tashih edilmiş olur.
BAŞKAN — Soyuyüce Şefik.
SOYUYÜCE Ş E F İ K — Efendim, bu madde
nin son satırındaki «seyyar1 ordu» tâbirinin kal
dırılması şeklinde uygulanması gerekir, müsa
ade ederseniz bu şekilde tashih edelim.
BAŞKAN — Kanunu getirenler bir zühul
eseri olarak yanlışlık yapmışlardır. (Kanun ta
sarısı Bakanlar Kurulundan gelmiştir sesleri).
Bakanlar Kurulundan gelmiş, o halde tekrar
formüle edilmesini mi, yani başka güne tehir
edilmesini mi yoksa müzakereye devam edilme
sini mi arzu ediyorsunuz. Bu hususta söz istiyen
arkadaş var mı?
Buyurun. Küçük Sami.
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, -başkan tarafın
dan teklif edilecek iki arkadaş o kelimeyi ilâve
etsinler, kanunu bu suretle kabul edelim.
BAŞKAN — O halde bu fıkra arkadaşlarca
hazırlanıncaya kadar celseye on dakika ara ve
riyorum.
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