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Muvazzaf Subay ve Askerî memurlara verilecek elbise
ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ile Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu"(1/94)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1/94,854,3628
C. S. : 1/42 - 628

21 . 9 . 1962

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
ilgi : 19 . 4 . 1962 tarih ve 854 - 3628 sayılı yazınıza karşılıktır.
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 9 . 1962 tarihli 85 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek ili
şikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Suad Hayri Ürgüplü
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı Y.
Not : Bu tasarı açık oya sunulmuş olup, 71 kabul, 15 ret, 5 çekinser ve 5 boş olmak üzere 96 oy
kullanılmış ve kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/94
Karar No. : 91

11 . 10 . 1962

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Cumhuriyet Senatosunun 20 . 9 . 1962 tarihli 85 nci Birleşiminde kabul edilen «Muvazzaf su
bay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında» 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla incelendi ve görüşüldü.
Yeniden subay nasbedilenlere, 4608 sayılı Kanun hükümleri icabı olarak verilmekte olan elbise
ve teçhizat meyanmda bir de ordu tipi tabanca verilmesi hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muzda evvelce incelenmiş ve uygun mütalâa edilmiş iken Yüksek Meclis tarafından reddedilmişti.
Kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi esnasında Millet Meclisinin ret kararına
uyulmıyarak komisyonumuzun tadili veçhile aynen kabul edilmiştir.
Bu defa komisyonda cereyan eden müzakerelerden sonra, evvelce hazırlanmış bulunan rapo
rumuzu değiştirecek esaslı bir sebep görülmediğinden Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metnin
aynen kabul edilmesi uygun görülmüştür.
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzığ
ö. F. Sanaç

Başkan V.
Elâzığ
ff. Müftügil

Sözcü
Ordu
A. ff. Onat

Kâtip
Balıkesir
C. Bilffehan

Adana
Muhalefet şerhim ilişiktir.
H. Aksay

Aydın
1. Sezgin

Hatay
A. S. Hocaoğlu
İmzada bulunamadı.

Hatay
Ş. İnal

istanbul
E. Ülker

İzmir
N. Mirkelâmoğlu

Konya

R. özal

Konya
C. Yılmaz

Maraş
E. Kaplan

Siirt
A. Yaşa

Sinop
M. Alicanoğlu

Sivas
M. Vural

Yozgat
C. Sungur
İmzada bulunamadı.

:

MUHALEFET ŞERHİ
Subaylarımıza hazarda da hizmetin lüzumu hallerinde tabanca verilmektedir. Bu itibarla ikinci
bir tabancanın da şahsına hediyesinin lüzum ve zaruretine kaani değilim.
Kanun tasarısının yayımı tarihinden yürürlüğe girmesine rağmen geçici madde ile, 30 Ağustos
1959 tarihinden itibaren muvazzaf subay nasbolunanlara da teşmil edilmesi, daha önce subay olan
ları dışında bırakmakla bu geçici maddenin adaletsizliğe vücut vereceği kanaatindeyim.
Bu tarih tesbitindeki sübjektifliğinde prensip olarak aleyhindeyim.
Adana Milletvekili
Hasan Aksay

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ
METÎN
Muvazzaf subay oe askerî memurlara verilecek
elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısı
MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihinden
itibaren yeniden nasbolunan subaylarla, hazar
da muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara
ve subay sınıfına geçirilen assubaylara bir de
faya mahsus olmak üzere kılıfı yedek şarjörü,
harbisi, tarifnamesi, iki talim mermisi ve yirmi
beş aded harb mermisi ile birlikte birer aded
ordu tipi tabanca verilir.

M. Meclisi

GEÇİCİ MADDE — 30 Ağustos 1959 tari
hinden itibaren muvazzaf subay nasbolunanlar
da birinci madde hükümlerinden istifade eder
ler.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

( S. Sayısı : 65« ek )

