S. Sayısı: 74 e ek
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düfünsel'in, Gedikli Erbaf J U nununa geçici bir n^dde eklenmesine dair Kanun teklifi ve Milli
Savunma Komisyonu raporu (2/74)

Millî Savunma Komisyonu rapora
T. B. M. M.
MüfcSavunma Kornişonu
Esas No. 2/74
Karar No. 10 ;

17 . II . 1951

Yüksek Başkanlığa
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Ordu namına sanat enstitülerinde sanatkâr
yetiştirilen talebeden 1949 - 1950 ders yılı Eylül
mezunlarının da bir defaya mahsus olmak üzere
gedikli üst çavuş nasbedilmeleri hakkındaki ka
nun teklifi üzerine Komisyonumuzca tadil sure
tiyle tanzim olunan kanun tasarısı 2/72 esas ve
8 karar sayılı ve 30 . I . 1951 günlü raporumuz
la Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmişti.
Yüksek Kamutayın 2 . II . 1951 tarihindeki
38 nci Birleşiminde yapılan görüşme sırasında
Elâzığ Milletvekili Şükrü Yazman ve Seyhan
Milletvekili Sinan Tekelioğlu taraflarından veri
len önersrede hu kamın tasarısı ile vaz 'edilen hük
mün mezkûr enstitülerde kendi hesaplarına oku
yarak Millî Savunma hizmetine alınanlara da
teşmili talebedilmiş ve Tokad Milletvekili Ahmet
Gürkan tarafından Yüksek Meclise sunulan di
ğer bir önerge ile de bu teklif teyit edilerek ka
nun tasarısının bu suretle yeniden formüle edil
mesi talebolunmuş ve bu talep Yüksek Meclisçe
de kabul buyurularak tasan Komisyonumuza
iade edilmiş bulunduğundan keyfiyet Millî Sa
vunma Bakanı ile mezkûr bakanlık; ve Maliye Ba
kanlığı temsilcileri hazır oldukları halde yeniden
incelendi.
. Komisyonumuzca Yüksek Meclisçe kabul Du
yurulan esas dairesinde yapılan İncelemeler ve
Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin verdik
leri izahlar neticesinde Millî Egitân sanat ensti
tülerinde yetişen ve Millî Savunma Bakanlığı
ile ilgili olan sanatkâr talebeden 1949 - 1950
ders yılının Haziran imtihanlarında muvaffak
olarak gedikli üstçavuş nasb edilmiş olanlar

dışında kalan talebenin üç kategoriye ayrıldık
ları tesbit eçlildi:
1. Bunlardan bir kısmı Feridun Fikri Düşünsel'm önergesinde bahis olunan ve 1949 1950 ders yılının Eylül devriminde mezun olanlardırki, bunların, bu ders yılına mahsus, olmak
üzere, 1 Ekim 1950 tarihinden itibaren gedikli
üstçavuş nasb edilmeleri Komisyonumuzca tas
vip edilmiş ve buna göre yeniden» formüle edi
len kanun tasarısının (a) fıkrasında gösterilimiştir.
2. İkinci kategoriye dâhil olanlar ise, sa
yın milletvekillerinin önergelerinde. bahsolunan
ve sanat enstitülerinde Millî Eğitim Bakanlığı
namına veya kendi hesaplarına okuyarak 1949 195X> ders yılının Haziran döneminde başarı ile
muvaffak olanlar, veya daha önceki yıllarda
mezun olup 5619 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce Millî Savunma Bakanlığına mü
racaat ederek hizmete alınmış olanlardır. Bun
ların 5619 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince 6 aylık fabrika stajını da başarı ile ikmal
etmeleri kanunun emrettiği zaruri bir şart ol
masına binaen Komisyonumuzca bunların gedik
li üstçavuş nasb edilmeleri bu stajı başarı ile
ikmal etmelerine muallâk tutulmuş ve başarı
ile stajı ikmalleri takdirinde, nasıplannm aynı
sene Haziran döneminde mezun olan ve Millî
Savunma Bakanlığı hesabına okuyan arkadaş
larının nasıp tarihlerine götürülmüş ve kanun
tasarısının (b) fıkrası bu suretle formüle edil
miştir.
3. Üçüncü katagoriye dâhil olanlara gelince> bunlarda yine Millî Eğitim Bakanlığı veya
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kendi hesaplarına okuyarak 1949 - 1950 ders
yılının Eylül döneminde mezun olanlar ve Millî
Savunma Bakanlığınca hizmete alınanlardır ki,
kanun tasarısının (a) fıkrasında yazılı olan ve
Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan talebe
ile aynı vaziyette bulunmaktadırlar. Bunların da
yukarda arzu'lunan ve kanunen zaruri bulunan
fabrika Stajını başarı ile ikmal ettikleri takdir
de tasarının (a) bendinde gösterildiği veçhile
bu ders yılma mahsus olmak üzere Millî Savun
ma Bakanlığı hesabına okuyan arkadaşları gibi
1 Ekim 1950 tarihinden itibaren Gedildi üstça
vuş nasbedilmeleri muvafık görülmüş ve tasa
rının (c) fıkrası bu maksatla tanzim edilmiştir.
4. Yukardaki fıkralar gereğince geri alman
nasıplar ayni sene mezunları arasında nasıp iti
bariyle bir fark olmaması düşünülmesine müs
tenit olup maaşa istihkak ise imtihanlardaki ba
şarı neticesinde Gedikli üstçavuşluğa tâyin tari
hinden itibaren taayyün edeceğine binaen Maliye
Bakanlığı temsilcisinin talebi üzerine nasıpları
geri alınanlara geçmiş zaman için maaş verilmi-

yeceği de (d) fıkrasında tasrih edilmiştir
Yüksek Meclisin kararı veçhile yeniden for
müle edilen kanun tasarısı Yüksek Başkanlığa
sunuluj.
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ
TÎR ÎŞt
5619 sayılı Kanuna geçici bir madde ekle itmesi
ne dair Kanun tasarısı
MADDE 1. — 23.111 1950 tarihli ve 561)
sayı!i Gedikli Erbaş Kanununa aşağıda yazılı
geçici bir madde eki en mistir :
GEGİCİ MADDE - Millî Eğitim Sanat Ens
titüsünde :
a) Millî Savunma Bakanlığı hesabına, sanat
kâr yetiştirilen öğrencilerden 1949 - 1950 ders yı
lı Eylül döneminde mezun olanlar bu ders yılına
mahsus olmak üzere 1 Ekim 1950 tarihinden iti
baren gedikli üstçavuş nasl»edilirler.
b) Bu enstitülerde Millî Eğitim Bakanlığı
veya kendi hesaplanma okuyarak 1949 - 1950 ders
yılının Haziran dönem ir. d e mezun olanlardan
5619 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
cü müracaat ederek hizmete alınmış olanlar ile
bu ders yılında ı ev ve1, mezun olup da 1949 - 1950
mezunları'arasında hizmete alınanlar bu kanun

da yazılı altı avi>k farika stajını haşarı i!e ik
mal ettikten su ıra ge-.htdi üstçavuş uasbediür.
Ye nasıpları aynı sene Haziran döneminde me
zun, Millî Savunma Bakanlığı hesabına okuyan
ların nasıp tarihlerine götürülür.
e) (B) fıkrasında yazılı olanlardan aynı
ders yılı Klylül dönemi mezunlardan hizmet*1 alı
nanlar, keza fabrika stajını başarı ile bitirenler
hakkında da (A) fıkrası hükümleri tatbik oku»ur.
d) Yukarıdaki hükümler gereği ne e, .nasıpları
geriye alınanlara gecen zaman için -maaş farkı
verilmez.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.
MADDE '3. — Bıı kanunu
Bakanı yürütür..
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