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Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay nasbedilenlere giyecek ve
teçhizat verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara verilecek
elbise ve teçhizat hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma
ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 2 6 9 , 2/376)

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71-849/2113
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

20 . 3 . 1970

İlgi : 12 . 3 . 1969 tarih ve 71-849/1583 sayılı yazımız.
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsuibay nasbedilen
lere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim,
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Silâhlı Kuvvetlerde önemli görevler yapan astsubaylar, görevlerini yaptıkları sırada muhtelif
kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince belirli giyim ve teçhizata sahip bulunmakla
mükellef tutulmaktadırlar.
Özellikle okullarını bitirdikten hemen sonra, kıyafet kararnamesi gereğince belirli bir kıyafet ile
görevlerine başlamak zorunda bulunan astsubayların bu olanaktan yoksun bulunmaları çeşitli
sıkıntı ve güçlükler yaratmaktadır.
Okullarını bitirip subay nasbediUen Harb Okulu öğrencilerine veya fakülte veya yüksek okul as
kerî öğrencilerine de aynı sebep ve şartlar altın da 10.7.1944 tarih ve 4608 sayılı Kanun ile bir
deıaya mahsus olmak üzere aynı giyim eşyası ve teçhizat verilmektedir.
Tasarının kanunlaşması halinde astsubayların da böyle bir olanağa kavuşmaları sağlanmış
olacaktır.

TraJtozom Milletvekilli

Ahmet Şenier ve 3 arkadaşının, Muvazzaf astsubaylara verilecek elbise ve
teçhizat hakkında kanun ıteküfi (2/376)
11 . 6 . 1970
Milet Meclisi Ba^kaniığıına

Muvazzaf astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hakkındaki kanun teklif imiz gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz.
Trabzon Milletvekilli
Burdur Milletvekili
Hatay Milletvekili
Bursa Milletvekili
Ahmet Şener
Nadir Yavuzkan
Hüsnü Özkan
Sadrettin Çanga
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GEREKÇE
Muvazzaf astsubay sınıfı, 926 sayılı Silâhlı Kuvvettiler Personel Kanunu ile, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin «Daimî personeli» ni teşkil eden bir kaynak olarak tesbit olunmuştur.
Bu durumun tabiî bir sonucu olarak muvazzaf astsubay da muvazzaf subay gibi, ömrünün bü
yük bir kısmını Türk Ordusuna hasretmekte, gerek 'eğitici, gerekse yönetici olarak muvazzaf su
bayın hemen yanında yer almakta ve onun yardımcısı olmaktadır.
Hizmetimin ve devamlılık niteliği ve önemi göz önünde tutulduğunda, Türk Ordusunun temel
kaynaklarından birini teşkil eden muvazzaf astsubayların da, muvazzaf subaylara (Yine hizmet
lerinin benzer özelliği sebebiyle) sağlanmış bulunan bâzı haklardan istifade edebilmeleri, ordu
içerisinde' adalet ve tesanüdü temin ve hizmetin yürütülmesi bakımından zorunludur.
Bu çok önemli realiteye rağmen, 4608 sayılı Kanun ve bu kanuna bir madde ekliyen 11281
sayılı Kanunlar ile, «Muvazzaf subaylara verilecek elbise ve teçhizat» tesbit olunduğu ve hak sa
hiplerine verilmekte olduğu halde, hizmetin her türlü icap ve şartları içinde bu sınıfın yanında
yer alan ve ona yardımcı olan ^«Muvazzaf astsubay sınıfı» (için aynı hakkın bugüne kadar sağ
lanmamış olması önemli bir eksiklik olarak görül inektedir.
Gerçi, bu kanuna ekli listenin 8 nci sırasında yer alan «Ordu tipi tabanca» muvazzaf astsubay
lardan talebedenlere «bedeli mukabilinde» verilin ektedir. Ancak «bedeli mukabilinde de olsa» mu
vazzaf astsubaya verilmesi uygun görülen aynı bir eşyanın muvazzaf subaya bedelsiz olarak ve
rilmesine mukabil muvazzaf astsubaya bedeli mukabili verilmesinin mâkul bir sebebi olamııyacağı
açıkça görülmektedir.
'Bu kanun ile, muvazzaf astsubaylara verilmesi teklif olunan elbise ve teçhizat ile gözetilen
amaç, başlıca iki noktada toplanmaktadır :
1. Objektif amaç : Hak sahibi kişilerin gerek muvazzaflık, gerekse yedeklik hizmet süreleri
içerisinde hizmetin beklenmedik, değişen şartlarına kolayca intibak edebilmelerini, bu suretle
hizmetin çabuk ve düzenli olarak ifasını temin etmek.
2. Sübjektif amaç : Ordudan malûl, müstafi veya emekli olarak ayrılmış bulunan hak sahibi
kişinin, uzun yıllarını vakfetmiş olduğu Türk Ordusu ile mânevi (özellikle moral) bağlarının de
vamını sağlamaktır,

TRABZON MlLıLETVEKİLÎ AHMET ŞENER VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Muvazzaf Astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hakkında Kanun teklifi
MGADDE 1. — Türk iSilâhlı Kuvvetlerimde göıiev ifa ;ejt!mjejk üzıere, 9126 sayılı Kanun gereğince
yeltişjtdırdilerek muvaaziaf aısltsubay oılmia niteliğini feazamimıış olaın hıer astsubaya, asltfsuibay çavuş nasbolunduğuinida bir defaya maıhsıus olimalk üzere e k i 'üstede 'göıslteriHen elbise ve tıeçhıiızat aymıen
verilir.
ıMAıBDE 2. — Eikli listede gösterilen ^elbise. ve 'teıçlhüziatun dinsleriınde gereıkM değişâkliiği yap
maya (ve 1 f- 7 ısıtaada. yer alan eşyanın renk ve ışekliml hak sahibinim mensup bulunduğu kuvvet
ikdmiultaınhğımıa uygun şekfiMe teıslbilt etinueye Millî Savunma Bakanlığı yetlkillidJir.
'GiEÇlıGl MADDE 1. — Bu kanonun yürürlüğe girdiği ;taı#ıite Silâhlı Kuvvetlerde görevli
bulunan muvazzaf astsubaylara, eıklıi İjisıtenıin 1 v e 2 nci sırasında yeırialian eşyadan maadası ay
nen verilir. Bu eşya; ımıüstiafli, malûl ve <emekli oliaraik ordudan ayrılmak üzıere olan hak sahip
lerine ayrılmalarından öınoe, diğerlerine iıse en ; geç bu kanunun yü;rürlülk tarihlini tiaknlbedem ilik
30 Ağustos güınıü veriilıir.
'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kamunun yürürlüğe igürdiği • tarihten lönıcıe elkli listenin 8 nci sırasıında yer allan «Ordu tipd tabancayı» bedel ödeyerek almış bulunan muvazzaf astsubaylarla bir
daha tabanca verilmez.
IMADDE 3. — Bu 'kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer.
Millet Meclisi

••(İS. iSaJyıöı : 318)
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MADDE 4. — Bu kanun hülriimfleırtiınji Millî Savunanla Bıaikanı yürütür.
(•MJadldje tL dıe aınıJİan Ek liste)
Sıra No.

Eşyamın cinısıi

ûMıiktaırı

(Elbise (Oeıkelt, pantolon, şapkıa ve TÜİIbe işıareltli)
Paırdıesü
Bağlıfoltdn
(Gocuk ve başlığı
Yün baittanıiye
Yıaitalk hurcu
E l ç.anttası
Ondu tıipli tabanca (Ikı'lıfı, ye dek şarjürü, harbisi, tariinam-esi, iıki aded teüritm, ye 25 aded harp meırfmıM ile birilikte)

1

a

3
4
6
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1

Tıalkim
Aded
Çift
Takım
Aded
»
»

1 Aded

içişleri Komisyonu Raporu
i.Mület MecUsi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/269
Karar No. : 28

14 . ^ . 1970

Yüksek Başkanlığa
Türlk Silâhlı Kuvvettlerânde asitsusbay naisbedileulene giyecek ve teıçhizıait verilmesi hakkındaki
kanun tasarısı, ilglila Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda göırüşüldü.
Tümü üzerinde yaıpılian görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzöre, okullarını
bitirip subay nasbedilen harbokuilu öğrencilerinle verildiği gibi, okullarını bitiren asltsuibaylaria da
giyim eşyası ve teıçnüızıalt verilmesini /teımin maiksadiyle baKiırlanımış bulunan tasan, Koımisyonumuizjcıa da yerinde görülecek, tasarı mıetni ve ona bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Savunana Komisyonuna tevdi buyurulımıak üzere Yüksek Bıaşfcanllığa
sunuiljuır.
[Başkan
Söızeü
Kâtip
Yozgalt
Kütahya
ıGiresun
Diyarbakır
1. Hakkı Akdoğan
A. Fuat Azmioğlu
H. İpek
A. Ensarioğlu

Ş.

Eskişehir
Asbuzoğlu

GünııüşıaJnie
M. Karaman

(Kars
/. Hakkı Alaca

Niğde
M. Naci Çerezci

Millet Meclisi
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E.

Nevşehir
Kırathoğlu
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Millî Savmama Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/269, 2/376
Karar No. : 11

11 . 3 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Türk Silâhlı (Kuvvetlerinde [Astsubay nasbedilenlere 'giyecek ve teçhizat verilmesi hakkındaki
kanun tasarısı ile 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf astsubaylara ve
rilecek elbise ve teçhizat hakkımda kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere olundu.
Tasıarı ve teklif aynı mahiyette olduklarından birleştirilnijiş ve (tasarı müzakerelere esas olarak
alınmıştır.
Tasıarınm gerekçesinde arz ve izah olunduğu gibi, okullarını bitirip subay nasbedilen HarboIkulu ile Yüksek okul ve fakülte öğrencilerine verilen -giyecek ve teçhizat bu tasarı kanunlaştı
ğı takdirde astsubay nasbedilenlere de verilmiş olacak, böylece 'Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hem
eşitlik sağlıanmış olacak hem de astsubayların mağduriyeti önlenmiş olacaktır.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi tasarının esprisini prensibolarak kabul eden Komis
yonumuz maddelerin müzakeresine geçmiştir.
Tasarının 1 nci maddesi ile bağlı cetvellerde neler verileceği tek, tek tasrih edilmiş bulunmak
ta 'bu ise kanunun teferruata inmesi bakımından Komisyonumuzca mahzurlu görülmüş, keza za
manla ihtiyaçların değişmesinin normal olduğu meselâ matra, çizme, mıahmuz ve manevra devir
lerinin geçtiği, hem de kanuna elastikiyet verümesinin gerektiği, aynı zamanda bağlı cetvelde
verilecek giyeceklerin Türk (Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararnamesine uygun olacağını, teçhiza
tın renk, şekil ve ebatlarının tesbitini gösteren not dıa kanun tekniğine uymadığından tamamen
metinden çıkarılması ve tasarının Komisyonumuzca yeniden tadadedilmesi uygun mütalâa olun
muştur.
Havalesi gereğince iPlân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 'Yüksek [Başkanlığa saygı ile
sunulur.
Başkan
Çankırı
H. Bağlı
Denizli
M. Emin Burul

(Sözcü
Bursa
M. Tayyar
İstanbul
R. Ülker
Konya
Söz hakkım mahfuzdur.
S. Koçaş

^

Ankara
§. Özdenoğlu
İstanbul
S. Orkunt
[Muğla
A. BuldanU

'Bingöl
M. Bilgin
İstanbul
t. Sancar

\
Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/269, 2/376
Karar No. : 86

11 . 5 . 1971

Millet Meclisi Başkanlığına
Tetkülki hususu komisyonumuza havale buyurulan (Türk iSilâhlı Kuvvetlerimde lasfeufoay maslbed'ilenılere giyecek ve teçhizat vesri'Umeısi hakkında kanun 'tasarısı) üe Tralbzom Milletvekili Ahmet
Şener ve üç arkadaşınım, aynı ımahiyeıtteki (Muvazzaf astsubaylara veriteeek lelb&se ve teçhizat
Millet Meclisi

(S. ıSayisı : 318)
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(hakkında kanun teklifi) ve lö^avaleleri gereğince İçişleri ve Malî Savnntmıa föoimisyonuınıcıa <M<zenlenen rapor, MiHı 'Savunma ve M a l y e (bakanlıkları temsiık^eMaanıoi *die Ihaıziır (bdkunıdîuıMıarı otu
rumda g'öröş'üldtü;
Silâhlı Kuvvetlerimizde 'önemli 'görevlerle yükümlü oilian 'astsubaylar, ımjuihtelf kanuni, tüzük,
yönetmelik ve kararnıameler filcaibı ıgörev 'esnasında (belirli giyim 'eşyası ve ıteçhizıata sıahip îbultınımalk medburiyetinide oldukları gdfbıi, 'özellikle okullarını (bitirdikten hemem sonra Kıyafet Karamararesi gereğince (belirli Ibiır kıyafet ile 'göreve (banlamak o r u n d a kalıp, olanıakıLarmın yetersizliği ne
denliyle de 'çeşitli sıkıntılara demektedirler.
Hallbuki, gerek BJarlb Okulunu ve (gerekse fakülte veya yüksek okulları (bitiren (askerî öğrenci
lere aynı nedenlerle 4608 sayılı Kanuni hükümleri (uyarınca bir ıdefaya smıahsuıs (ofllmıak üzere ıgerekii
giylim eşyası ve teçhizat verilmefofceclir.
iSilâlhlı Kuvvetlerimiz Ibünyesinıdeki ayırımı giderecek ve (astsubayları cila (b'öyle fbdtr olanağa ka
vuşturacak olan tıasıarıyı komisyonumuz tüm olarak kalbule şjayan ve (kanıum tekniği yiönün&en M i l î
iSavunmıa Komisyonunca yapman ıdeğişikiliği de yerinde ımütiai'âa ederek,
İMillî (Savunma Komisyonu ıdeğiişitirişini ıgörüş melere asıas lalmıştır.
'Taşanının tümü üzerinlde vaki ıgör%rnıeleri imüta'akıp,
1 mci ımaddenin ıgörü§ülm>esiın>e ıgeçilmilş, M i l î Şavunmıa Kotaisyoınu d'eğilşjtirişindeki «akçalı yü
kümlülüğün her yıl (bütçe kanunlarında tgösterilir.» hükmünü havi 12 mci fıkra, lastsuibayiarın okul.
'dan mezuniyet tarihleri ile uyuşmazlık doğuracağı cihetle ve esasen maıddeniın 13 n'eü fıkrası lanüamı tam (bir fıkra olduğundan (bu nedenle ımıadde mertminiden ıçıkanfllrmış,
Tasarının 3 încü malddesi 2 mci muadlde, 4 midi. maddesi 8 öncü ımadde A r a k ?ayn©n Ifealbul 'edil
miştir.
öncelik ve ivedilikle ıg&rüışuıimek ve Oeniel Kurulun talsviplerine atfz 'eldillmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan ve Sözcü
Kâtip
Ankara
Erzurum
Adıyıamian
Ankama
M. K. Yılmaz
B. Danışman
Y. Z. Yılmaz
H. Balan
Ankara
H. T. Tak&r

Ankara
A. YaJLçıın
Imızıalda îbulumıaimajda

Arnikana
G. Yorulmaz

Balıkesir
C. Bilgehan

Bolu
H. 1. Cop

Diyarbakır
H. Değer
tmızalda ibuluınıajmıadı

Efökişjelhiiir
M. 1. Angı

Hatay
H. Özkan

îzmlilr
M. Akan
tunaaidja ıbdlujnjaımıadı

İzmir
A. N. Erdem

Klana
K. Okyay

Baistlaimofnju
H. Tosyalı
İmaaida Ibuluınıatınıaıdı

Nipe

Samsun
1. Kılıç

Manlilsıa
H. Okçu

A.

Manas
İmamoğlu

Tokat
/. H. Balcı

M. N. Çerezci
Yozgat
1. Kapısız

Millet Meclisi
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ZongııİKİalk
K. Nedimoğlu
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. JJükiİHi&tin teklifi

MW&Î

^ayrımına JSomisyonunun

Mürk SilâhKKuvvetlerinde.
AsU: Türk Silâhh Kuvvetlerinde Ast-r
şu^ay msbedilenl&r e. ^giyecek ve, subay-nasbedilenlere giyecek ve,
teçhizat verilmesi hakkında .ka- teçhizat verilmesi ^hakkında.-ka
,-nım tasarısı
nun tasarısı
MADDE 1. — Türk Silâhlı
Kuwetlerinde *(Jandarma • dâ«
• Kil) öğrenim y a p a r a k ; okulları**
m başarı ile bitirip astsubay
•nasfeecülenlere, - çıkışlarındaki^
:
«defaya'-'mahsus olmak üzere
bağlliı cetveldeki giyecek ve teç"
hizat verilir.

MADDE 2. — Cetvelde gös
terilen giyecek ve teçhizatın
cins ve vasıf larmda değişiklik •
yapmaya'Millî Savunma ve îç*-"
işleri bakanları yetkilidir.

Bijtçe-iPJân Kpj^yonıuyın
n^İŞtİriŞİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinde' Ast
subay nasbedilenlere.-giyecek ve
teçhizat: verilmesi .hakkında ka
nun .tasarısı

MADDE 1. — Türk-SilâMSf
•MADDE 1. — Türk Silâhlı
• Kuvvetlerinde (Jandarma 1 dâ-> "Kuvvetlerinde (Jandarma dâ
hil) astsubay nasbedilenlere, hili) astsubay nasbedilenlere,
okullarından çıkışlarında bir' ; okullarından çıkışlarında bir
• defaya mahsus' olmak üzere gi-f • defaya-mahsus'olmak üzere giyeeek ve teçhizat verilir.
yeeek ve teçhizat verilir.
; Bu giyecek ve teçhizatın her
Giyecek ve teçhizatın neleri
kişi-için en çok ne kadar bir' ihtiva edeceği, verilme şekli ve
akçalı yükümlülük taşıyacağı i sair hususlar »Millî Savunma,
her y ı l bütçe kanunlarında gös- > > tejjşleri ve > Maliye; Bakanlığın m
terilir.
,? müştereken hazırlıyacakları bir
Giyecek ve: • teghizatm neleri} /Yönetmelikte- gösterilir.
i ihtiva-edeceği, verilme şekli, ve
,sair hususlar Millî ^Savunmaf 3
İçişleri ve Maliye Bakanlığının
; müştereken-Jiazırlıyacakları bir
yönetmelikte gösterilir.

MA$DE 3. - ^ B u kanun yas
yımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun ya*
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer.

MADDE 2.. — Ta®arıınnı
3 ncü maddesi 2 nci madde
olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4 — B u kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu 5
yürütür.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 3. — Tasarının
4 ncü .maddesi 3 ncü madde
olarak aynen kabul edilmiştir.

,17 . 3 . 1970
Başbakan
S\ D emir el
Devlet Bakanı
•R. Sezgin
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Devlet, «Bakanı
T. Bilgin
Adalet Bakanı
Y. Ziya önder
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
Millet Meclisi
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Hükümetin teklifi
İçişleri Bakanı
* H. Menteşeoğlu
Dışişleri Bakanı
t. S. Çağlayangil
Maliye Bakanı
M. Erez
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Bayındırlık Bakanı
T. Gülez
Ticaret Bakanı
G. Titrek

Hükümetin
Sıra No.

teklifine

S. 0. Avcı
Turizm ve Tanıtma Bakam
N. Cevheri
İmar ve îskân Bakanı
H. Nakiboğlu
Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlı
Orman Bakanı
H. Özalp
Gençlik ve Spor Bakanı
1. Sezgin

bağlı

LİSTE
Miktarı

Cinsi
Elbise (günlük)

2
3
4
'5
6
7
8
9
10

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan
Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu
Tarım Bakanı
/. Ertem
Ulaştırma Bakanı
N. Menteşe
Çalışma Bakanı
S. Öztürk
Sanayi Bakanı
S. Kılıç

1 Takımı

Yazlık eğitim ve bürto elbisesi
İskarpin
Gömlek (kravat ile)
Deri eldiven
Kaput veya trençfcot
Portatif karyola
Battaniye
Hurç
Bavul

Takım
Çift
Aded
Çift
Aded
Aded
Aded
Aded
Aded

Açıklama

Hangi mevsimde nasbedilmiş iseler o mevsime
ıait .elbise verilir. (Deniz Kuvvelerinde kışlık ve
yazlık iki takım (bir şapka ile)
Yalnız Deniz Kuvvetlerinde verilir.

Deniz Kuvvetlerinde verilmez.
Deniz Kuvvetlerinde verilmez.
Deniz Kuvvetlerinde verilmez.

NOT :
1. Giyecekler, Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıyafet Kararına uygun olarak verilir.
2. Teçhizatın renk, şekil ve ebatları Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığmce tesbit edilir.
3. Bu kanunla verilen elbise, iskarpin ve kaput veya trengkotun miatları bitmeden 7471
sayılı Kanunla zikredilen hizmet giyecekleri verilmez.
Millî Savunma

Komisyonunun
LİSTE

değiştirişine

Tasarıya bağlı liste çıkarılmıştır.
Plân Komisyonunun

değiştirişine

bağlı

LİSTE
Tasarıya bağlı liste çıkarılmıştır.

«•»
Millet Meclisi

f(«S. fâaiyı&ı : 818).

bağlı

