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Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 11 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise
ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
İsmet İnönü
I

GEREKÇE
Silâhlı Kuvvetlerimizle jandarma sınıfında subay olmak üzere okullarını muvaffakiyetle bitiren
ve subay nasbedilen muvazzaf subaylar ile hazarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subay ve
assubaylara, 4608 sayılı Kanun gereğince bir defaya mahsus olmak üzere beraberlerinde götürmeleri
iktiza eden ve ilk anda şahsan temin etmeleri mümkün olmıyan, bâzı giyecek ve teçhizat Devlet
tarafından verilmekte ise de; bir subayın sembolü ve orduda hizmet ettiği müddetçe lâzımı gayrimufarikı addedilen tabanca verilmemekte ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle, genç yaşta orduya ka
tılan subayların büyük bir ekseriyeti zatî birer tabancaya sahibolamamaktadırlar. Bir kısım su
baylar ise ne yapıp yapıp bir tabanca edinmek arzusiyle, cinsine ve çapma bakmadan, elden
düşme bir tabancayı kendisine mal etmekte veya ailesinden tevarüs eden lâalettayin bir tabancayı
üzerine kaydettirmeye çalışmaktadır.
Bu hal ise orduda kuullanılmakta olan ordu tipi tabancalar arasında yeknesaklığı bozmakta ve
orduya bu suretle giren değişik ve çeşitli tipteki tabancaların yedek parça ikmali, bakımı ve bil
hassa seferde cephane ikmali ayrıca bir mesele olmakta ve müşkülât arz etmektedir.
§u veya bu suretle bir tabancaya sahibolamıyanlar ise zaruri olarak mîrî tabancaları kullanmakta ve dolayısiyle birlik mevcutlarında arızi de olsa bir noksanlık husule gelmektedir.
Bu sebeple, Silâhlı Kuvvetlerimizle jandarma sınıfına subay nasbedilen muvazzaf subaylarla ha
zarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subay ve subay sınıfına nakledilen assubaylara, bir defaya
mahsus olmak üzere, ordunun kabul ettiği tek tin tabancanın da, halen verilmekte olan eşya ve teç
hizat meyanmda, Devletçe verilmesini temin maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Geçici madde ise 27 Mayıs Devrimine fiilen iştirak ederken Harb Okulundaki genç subaylara
dağıtılmış olan tabancaların iadesine lüzum görülmediğini temin etmek için konulmuştur.
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Milli Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No.: 1/94
Karar No.: $

17 . 2 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi.
Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve
tasarı aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu
Başkanı
İzmir
M. A. Ayta$

Sözcü
Ordu
F. Güley

Kâtip
Balıkesir
S. Koç
İmzada bulunamadı

Adıyaman
Söz hakkım mahfuzdur.
M. özbay

Amasya
t. Sarıgöz

Ankara
H. Ataman

Aydın
11. Aydınger

Erzurum
Ş. Konuray

İçel
t. A. Arslan

İçel
Y. Dermancı

İstanbul
M. R. Bertan

İstanbul
H. Oben

Kars
S. öktem

Kars
B. Vural
İmzada bulunamadı

Muş
S. öztilrk

Niğde
A. Eren

M. Meclisi
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Sütçe Komisyonu raporu
Mület Meclisi
Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/94
Karar No: 24

11.4,1962

Yüksek Başkanlığa
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasansı ve Millî Savunma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olduğundan
Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü.
Kanun tasarısı, muvazzaf subay nasbedilenlere 4608 sayılı Kanunla verilmekte olan teçhizat
meyanmda bir defaya mahsus olmak üzere ordu tipi bir tabancanın verilmesini istihdaf etmekte
dir.
Komisyonda cereyan eden müzakerelerden sonra tasarının sevkı yerinde görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiş, birinci madde ifade bakımından daha sade bir şekle sokulmak maksadiyle
değiştirilmiş, geçici madde ile 2 ve 3 ncü maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzığ
ö. F. Sanaç
Adana
Muhalefet şerhi ilişMir.
H. Aksay
Gümüşan©
S. Savacı
tmzada, bulunamadı
Konya
Muhalefet şerhi ilişiktir
/. Baran

Başkanvekili
Elâzığ
H. Müftügü
Artvin
S. 0. Avcı
,

Sözcü
Ankara
î. Seçkin
Aydın
t. Sezgin
tmzıaıda bulunamadı
•

Hatay
Ş. înal
Konya
R. özal

Kâtip
Balıkesir
C. Bügehan
Balıkesir
F. Islimyeli

İstanbul
R. Ülker

izmir
N. Mirkel&moğlu

Marag
E. Kaplan

Ordu
A. H. Onat

Yozgat
C'.' Sungur
Muhalefet şerhi
Subaylarımıza hazarda da hizmetin lüzumu hallerinde tabanca verilmektedir. Bu itibarla ikin
ci bir tabancanın da şahsına hediyesinin lüzum ve zaruretine kaani değilim.
Kanun tasarısının yayımı tarihinden yürürlüğe girmesine rağmen geçici madde ile, 30 Ağus
tos 1959 tarihinden itibaren muvazzaf subay na,sbolunanlara da teşmil edilmesi, daha önce subay
olanları dışında bırakmakla bu geçici maddenin adaletsizliğe vücut vereceği kanaatindeyim.
Bu tarih tesbitindeki sübjektifliğin de prensip olarak aleyhindeyim.
Adana Milletvekili
Hasan Aksay
Muhalefet gerhi
Hizmetin gerektirdiği tabanca, esasen Devlet tarafından sağlanmaktadır. Hizmet dışında, ih
tiyari olarak tabanca taşımak istiyenlerin; bu silâhlarının da Devlet bütçesinden teminine lüzum
ve zaruret olmadığı kanaatindeyim.
Konya Milletvekili
İrfan Baran
M. Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI
Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve
teghizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı
MADDE 1. — Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma kıtalarında subay olmak H n
okulları başarı ile ikmal ederek
subay nasbedilenlere ve hazarda
muvazzaf sınıfa nakledilen ye
dek subaylarla, subay sınıfına
geçirilen assubaylara bir defaya
mahsus olmak üzere kılıfı, ye
dek şarjörü, harbisi, tarifname«i, iki talim mermisi ve yirmibeş aded harb mermisi ile birlik
te birer aded ordu tipi tabanca
(verilir.
GEÇÎCÎ MADDE — 30
Ağustos 1959 tarihinden itiba
ren muvazzaf subay nasbolunanlar da birinci madde hüküm
lerinden istifade ederler.
MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun
(hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
11 .. 1 . 1962
Başbakan
tsmet înönü
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Eyidntjan
Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
A. Doğan
Devlet Bakanı
İV. ökten
Devlet Bakanı
AT. Su
Adalet Bakanı
S. Kurutluoğlu
Millî Savunma Bakanı
t. Sancar

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİCİ
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve
teçhizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEGİŞTİBİŞİ
Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve
teçhizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 1. — Bu kanunun
neşri tarihinden itibaren yeni
den nasbolunan subaylarla, ha
zarda muvazzaf sınıfa nakle
dilen yedek subaylara ve subay
sınıfına geçirilen assubaylara
bir defaya mahsus olmak üzere
kılıfı, yedek şarjörü, harbisi, tarifnamesi, iki talim mermisi ve
yirmibeş aded harb mermisi ile
birlikte birer aded ordu tipi ta
banca verilir.

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul
edilmiştir,

MADDE 2. — Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
. MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
Selim Sarper
Maliye Bakam
§. İnan

Gümrük ve Tekel
Bakanı
Ş. Buladoğlu
Tarım Bakam
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
C. Akyar
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
F. Çelikbaş
Basın - Yayın ve Turizm
Bakanı
K. Evliyaoğlu
İmar ve İskân Bakanı
M. Güven

Millî Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
E. Paksüt
Ticaret Bakanı
1. Gürsan
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
S. Seren
M. Meclisi
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