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çekerim ve bu hususta bir önerge veriyorum,
kabulünü istirham ederim.
BAŞKAN — Abdürralmıan Konuk.
ABDURAIIMAN KONUK (Bursa) — Tica
ret ve sanayi odalariyle borsalarda çalışmakta
bulunan memurlardan Bakanlıkça, Ticaret Ba
kanlığınca tâyin edilmiş olanların tekaütlük hak
ları 12 nci maddede kabul edilmiş bulunuyordu.
Bunların dışında Bakanlıkça tâyin edilmemiş
olanların da tekaütlük haklarının tanınması hu
susunda burada görüşmeler yapılmıştır. Bunla
rın içinde Bakanlıkça ticaret ve sanayi odalarnıda muayyen bir yere tâyin edilmiş olup da daha
evvel yine Ticaret ve Sanayi odalarına fakat o
odalar tarafından re'sen tâyini yapılmış olanla
rın da düşünülmesi gerekir. Bakanlıkça tâyin
edilmiş olan bir memurun 65 nci madde delale
tiyle ve 12 nci maddeye atfen tekaütlük hakları
tanınmıştı, fakat bu adam Bakanlıkça tâyin edil
diği yerden daha önce Ticaret ve Sanayi odası
nın tâyin ettiği bir yerden kaldırılmış getirilmiş
olan bir memuruna yalnız bakanlıkça tâyin edil
diği zamandan evvelki hizmetlerinin ki ; daha
uzun bir zaman devam etmiştir, tanınmaması ve
yalnız Bakanlıkça tâyin edildiği yerdeki hiz
metinin tanınması pek de hakkaniyete uygun gö
rülmemektedir. Esasen bu tâyin keyfiyetleri
muhtelif
kanunlarla muhtelif
şekiller al
mış ve son zamanlarda neşredilen bir ka
nunla
Ticaret ve
Sanayi
odaları
me
murlarının bir kısmının Bakanlıkça tâyini der
piş edilmiştir. Şimdi istiyoruz ki; bu gibi odalar
da bundan sonra tâyin muamelesi Bakanlıkça
yapılmıyacaktır ve buna göre bir tasarı da ha
zırlanmıştır. Vaktiyle Bakanlıkça tâyin, diye bir
mevzu ortada mevcut değilken, sonradan bunun
ihdası ve hizmette bulunanların tesadüfen o ta
rihten sonra tekaüt hakkının tanınması ve fakat
ondan evvelki haklarının tanınmaması, şimdi ge
len tasarı ile Bakanlıkça artık tâyin yapılmasın
denildiği zaman o makamı işgal edecek olanların
hiçbir zaman tekaütlük hakkına mazhar olamıyacağı neticesine vâsıl olma gibi garip bir du
rum hâsıl olmaktadır. Bu itibarla kanaatim odur
ki, hiç olmazsa Bakanlıkça tâyin edilmesi lâzrml
gelen bir yerde çalışmış olan bir zatın evvelce
yine Ticaret Odasında memur iken, fakat Tica
ret ve Sanayi odasının kendisini re'sen tâyin et
tiği bir yerde çalıştığı müddete ait tekaüt hak
kının bir kısmmnı borçlanmak suretiyle olsun ta-
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umması yerinde olur. öyle bir yerde çalışmak
tadır ki, o yer, Bakanlık tarafından tâyin edilen
bir yerdir. O kısma maksur olmak üzere tanın
mış fakat o yer Ticaret ve Sanayi Odası tara
rından re'sen tâyin edilen yerden alınmış bu de
fa Bakanlıkça tâyin edilen bir yer denilmiştir.
O yere Bakanlıkça tâyin edilir, şeklindeki bir
madde dolâyısiyle bir kısım hizmetinin kabul edi
lip sonra Bakanlıkça tâyin keyfiyeti kaldırılın
ca geriki hizmeti kalmaktadır. Buna da şâmil bir
şekilde bir vaziyet yaratmak belki daha doğru
olur. Fakat borçlanma keyfiyeti gerek şahsan, ge
rekse bu müesseseler tarafından kesenek suretiy
le olacağı için malî bir yük de teşkil etmiyecektir. Ticaret odaları tarafından re'sen tâyin edil
miş olup da sonradan Bakanlık tarafından o mev
kie getirilmiş olanların borçlanmak suretiyle bu
haktan istifade etmeleri hakkında kanaatimi arzettiın. Bu hususta arkadaşlarımla hazırladığı
mız bir önerge takdim ediyorum kabulünü istir
ham ederim.
01. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar (kr> nci maddenin (Borçlana
caklar) fıkrasının bâzı bentleri hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım, (g) bendinde «Aylıklı va
zifelerde iken muhtelit mübadele mahkemele
rine aylıkla tâyin edilip; bu vazifelerde bulun
makta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazife
lerde» deniliyor.
Bu muhtelit mübadele komisyonları teşkil
edildiği zaman hakikaten maaşlı memuriyette
bulunan bâzı zevat buraya tâyin edilmiş ve bu
nun da maaşı ücrete çevrilmiştir. Ve bu aylık
ları ücrete çevrilmiş olanlar dahi borçlandırı
larak tekaüt hakkından faydalanmaları sağ
lanmıştır, fakat yine Devlet hizmetinde bir ay
lıklı hizmetinden ayrılmış ve sonra mübadele ko
misyonuna tâyin edilmiştir. Fakat (g) bendinde
buna dair bir kayıt olmadığı için, bâzı zevatın
mağdur edildikleri anlaşılmaktadır. Belki bu
kanun yapılırken bu husus nazarı dikkate alın
mamış olabilir. Binaenaleyh bu haksızlığı iza
le ve bu birkaç memurun da gadirden muhafa
zası için bu maddeye ufak bir ilâve yapılması
nı rica ediyorum. O da evvelce Devlet memu
riyetinde iken ayrılmış, fakat sonradan görü
len lüzum üzerine Muhtelit Mübadele Komis
yonuna tâyin edilmiş olanların da bu haktan
istifadelerini yerinde görüyor ve bu itibarla
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