S. Sayısı:74
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in Gedikli Erbaş Kanununa
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu raporu (2/74)

5 . XII . 1950
Yüksek Başkanlığa
Erkek Sanat Enstitüsü 1949-1950 Ders yılı Eylül mezunlarına da 4779 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin tatbiki hakkında tanzim ve teklif ettiğim Kanun tasarısının kanuniyet kesbetmesi için
gereken muamelenin ifasını rica eylerim, Hürmetlerimle,
Bingöl Milletvekili
Feridun Fikri Düşünsel
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GEREKÇE

1. 4779 sayılı Kanunun 4. maddesi Erkek Sanat Enstitüsünü bitirenler üstçavuş nasbedilirler
demektedir.
2. 1949-1950 Ders yılı Haziran mezunu olan enstitü mezunu üstçavuş nasbedildiği halde 5619
sayılı Kanun 30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 1949-1950 Ders yılı Eylül mezunları
5619 sayılı Kanun gereğince gedikli çavuş nasbe dilmiştir.
S. Enstitüyü bitiremiyenler Eylülde enstitüyü bitirenler bir duruma gelmişlerdir.
Halbuki Eylülde imtihana girebilmek ancak Haziranda yani henüz 4779 sayılı Kanunun yü
rürlükte olduğu zaman imtihana girmiş olanlara kabul olunmuş bir hak olup Haziran ve Eylül
bir tek devre sayılması zaruri ve tabiîdir, binaenaleyh Haziran ve Eylül devresine girenleri ayır
mak imkânsız ve hakkı müktesebi ihlâl ve birçok vatan evlâdının mağduriyetini mucip olacaktır.
Kanun vâzıınm böyle bir farkı kasdetmemiş olduğu ise açıktır.
Feridun Fikri Düşünsel

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/74
Karar No. 8

30 . I . 1951

Yüksek Başkanlığa
Ordu namına erkek sanat enstitüsünde sa
natkâr yetiştirilen talebeden 1949 - 1950 ders
yılı Eylül mezunlarına da 4779 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin tatbiki hakkında
Bingöl
Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel tarafından
tanzim ve teklif ve 6 . XII . 1950 tarihinde ko
misyonumuza
havale olunan Kanun tasarısı

17 . 1 . 1951 Çarşamba günkü oturumumuzda
teklif sahibi Feridun Fikri Düşünsel ve Millî
Savunma ve Maliye Bakanlıkları mümessilleri huzuriyle okunup görüşüldü.
Millî Savunma Bakanlığı mümessilinin ver
diği izahlara göre:

Hâdisenin 4779 sayılı Kanun ile ilgisi olma-

yıp Bakanlar Kurulunun 2/18819 sayılı, 30 .
IX . 1942 tarihli Kararnamesi ile değiştirilen
Erbaş ve Onbaşı Talimatnamesinin 13 ncü mad
desi gereğinre Millî Eğitim sanat okullarında
ordu namına sanatkâr yetiştirilen talebeye ta
allûk ettiği ve bunlardan 1949 - 1950 ders yılı
(Haziran imtihanları neticesinde 205 talebenin
muvaffak olarak adı geçen talimatnamenin 13
ncü maddesi hükmüne göre Gedikli üstçavuş
nasbedildikleri ve bunlardan bir kısmının Ha
ziran imtihanında ikmale kalarak aynı ders yılı
nın Eylül ayında yapılan ikmal imtihanlarınr
da muvaffak oldukları ve fakat ikmal imti
hanları başlamadan önce 30 Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe giren 5619 sayılı Gedikli Er
baş Kanunu yukarda bahsi geçen talimatname
yi ortadan kaldırarak birinci maddesinin (A)
fıkrası ile üçüncü maddesi gereğince bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sanat
okullarını bitiren talebenin artık gedikli üst
çavuş değil, gedikli çavuş nasbedileceklerini âmir
olması dolayısiyle Eylül ayında ikmal imtihan
larında muvaffak olan talebenin gedikli çavuş
nasbedilmiş oldukları ve bu suretle aynı ders
yılının yetiştirdiği talebeden bir kısmının ge
dikli üstçavuş ve bir kısmının da gedikli çavuş
olarak farklı bir muameleye tâbi tutuldukları
anlaşılmıştır.
ikmal imtihanları, müstakil bir imtihan ma
hiyetinde olmayıp daima asıl imtihana muzaf
olarak yapılan ve muvaffakiyet halinde asıl im
tihanın bahşedeceği bütün hak ve menfaatleri
mahfuz tutan mütemmim bir imtihan usulünden
ibaret olmasına ve bütün okullarda aynı ders
yılında ikmalsiz ve ikmal imtihanları ile neşet
eden talebenin kâffesi o sene mezunu sayılarak
bu mezuniyetin bahşettiği hak ve menfaatler
den seyyanen müstefit olduklarına ve bilhassa
ordu namına sanat okuluna girmiş olan bahis
konusu talebeler, yukarda bahsolunan talimat
namede yazılı (Gedikli'üstçavuş olmak) vait ve
teklifine istinat ederek bu mesleğe intisap
etmiş olmalarına göre kendileri için müktesep
hale gelmiş olan bir haktan mahrum edilerek ve
aynı ders yılı mezunlarından farklı bir muame
leye tâbi tutularak diğer arkadaşlarından daha

dun bir rütbe ile gedikli çavuş nasbedilmeleri
adalete de uygun düşemiyeceğine ve 5619 sa
yılı Kanun hazırlanırken ilerde, yukarda arzölunan şekilde bir hâdisenin vukua geleceğinin
pek tabiî olarak düşünülmediğine ve bu sebeple
kanunda müktesep haklar hakkında bir hüküm
konulmamış olduğuna Komisyonumuzca kanaat
getirilmiş olduğun.1 binaen teklif olunan ve
Millî Savunma Bakanlığınca da muvafık görü
len kanun tasarısı esas itibariyle ve oybirliği
ile Komisyonumuzca kabul edilmiş ve yalnız
bu talebeler 4779 sayılı Kanununa göre değil,,
yukarda arzolunan talimat hükmüne göre ordu
namına sanat okuluna girmiş olduklarından tek
lif olunan tasarı bu maksatla değiştirilerek Ko
misyonumuzca yeniden hazırlanan Kanun tasa
rısı Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
Millî Savunma Komisyonu Başkanı
Kocaeli
Gl. S. Önhon
Sözcü
Kâtip
Kastamonu
Niğde
Gl. R. Taşkın
H. N. Yurdakul
Afyon K.
Bolu
GL A. îhsan
Gl. F. Belen
imzada bulunamadı
imzada bulunamadı
Çanakkale
Denizli
8. Endik
Gl. F . Karabudak
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
Eskişehir
Y. K. Aktuğ
Gl. A. F. Cebesoy
İstanbul
Kars
S. Yaver
H. Tugaç
İmzada bulunamadı
Kastamonu
Kayseri
Gl G. Deniz
Gl. 1. Berkok
Kırşehir
Konya
Amiral B. Özdeş
Z. Barlas
İmzada bulunamadı
Kütahya
Rize
Seyhan
Gl. B. Besin
K. Balta
S. Tekelioğlu
Sinob
Sivas
C. K. încedayı
B. Taner
Trabzon
Van
Gl N. Altuğ
Gl, K. Özalp

( S. Sayısı : 74 )

BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FERİDUN F İ K R Î
DÜŞÜNSEL 'İN T E K L İ F İ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTİRÎŞÎ

5619 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair Kanun tasarısı

5619 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair Kanun tasarısı

MADDE 1. — 23 . I I I . 1950 gün ve 5619
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir.

MADDE 1. — 23 . III . 1950 gün ve 5619
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Erkek Sanat Enstitü
sünün 1949 - 1950 ders yılı Eylül mezunları hak
kında 4779 sayılı Kanunun 4. maddesi bir de
faya mahsus olmak üzere uygulanır.

GEÇÎCÎ MADDE — Millî Eğitim sanat
enstitülerinde Millî Savunma Bakanlığı hesabina sanatkâr yetiştirilen talebeden 1949 - 1950
ders yılının Eylül ayında yapılan ikmal imti
hanlarında muvaffak olanlar da bir
defaya
mahsus olmak üzere gedikli üstçavuş nasbedilirler.

MADDE 2. — Bu Kanun yayım
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî
Bakanlığı yürütür.

Savunma

MADİDE 3. -— Bu kanunu Millî
Bakanı yürütür.
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Savunma

