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Gedikli Erbaş Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm : 6 . III. 1951 - Sayı : 7751)
No.

Kabul tarihi

5754

2 . III . 1951

BÎRÎNCÎ MADDE — 23 . III . 1950 tarihli ve 5619 sayılı Gedikli Erbaş Ka
nununa aşağıda yazılı geçici madde eklenmiştir :
GEÇÎCl MADDE — Millî Eğitim Sanat enstitülerinde :
a) Millî Savunma Bakanlığı hesabına sanatkâr yetiştirilen öğrencilerden
1949 - 1950 ders yılı Eylül döneminde mezun olanlar bu ders yılma mahsus olmak
üzere 1 Ekim 1950 tarihinden itibaren gedikli üstçavuş nasbedilirler.
b) Bu enstitülerde Millî Eğitim Bakanlığı veya kendi hesaplarına okuyarak
1949 - 1950 ders yılının Haziran döneminde mezun olanlardan 5619 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce müracaat ederek hizmete alnımış olanlar ile bu ders
yılından evvel mezun olupta 1949 - 1950mezunları arasında hizmete alınanlar bu
kanunda yazılı altı aylık fabrika stajını başarı ile ikmal ettikten sonra gedikli üst
çavuş nasbedilirler. Ye nasıpları, aynı sene Haziran döneminde mezun, Millî Sa
vunma Bakanlığı hesabına okuyanların nasıp tarihlerine götürülür.
c) (b) fıkrasında yazılı olanlardan aynı ders yılı Eylül dönemi mezunların
dan hizmete almanlar, keza fabrika stajını başarı ile bitirenler hakkında da (a) fık
rası hükümleri tatbik olunur.
d) Yukardaki hükümler gereğince nasıpları geriye alınanlara geçen zaman
için maaş farkı verilmez.
IKÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNC ÜMADDE — Bu kanunu Millî Savunma Bakanı yürütür.
5 Mart 1951

Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
3 .III . 1951 ve 2/74
Bu lanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve mumaran
:
5 . III . 1951 ve 4/163
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt
Sayfa
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[Birleşim ; 38,55 — 74 ve eki sıra sayılı Basmayazı 38,55 nci Birleşim Tutanaklarına bağlıdır.]

