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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27 . 9 . 1985 tarihinde kararlaştırılan «Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut özal
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Savunma Sanayii, ülkelerin gelişmelerinde müessir rol oynadığı gibi ülke ekonomilerinin genellikle sürük
leyici sektörü durumundadır. Savunma sanayii kuruluşlan bulunduğu ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel
yapıları ve savunma sistemlerini müspet yönde etkilemekte, aynı zamanda milletlerarası münasebetlerde de
ülke menfaatlerinin korunması ve aktif bir politikanın yüır&tülime&iınıe imkân sağlamaktadır. Bu sanayiân ge
lişmesi ülkelerin teknolojik yapılarının yönlenmesine, teknolojik ve üretim metotları olarak yeni sistemlerin
ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.
Ülkelerin bu sanayie yönelme sebepleri çok çeşitli olup, bunların başında savunma düşüncesi yer almak
tadır. Gelişen modem teknolojinin birkaç ülkede toplanmış olması, bu teknolojiye bağımlı olan ülkelerin
savunma sanayii imalatını da bağımlı kılmaktadır. Bu durum savaş uçağına ve ileri eğitim uçaklarına ve di
ğer savunma ihtiyaçlarına muhtaç fakat bu teknolojiden mahrum birçok ülkenin savunma stratejilerini de
etkilemekte, özellikle kritik dönemlerde satıcı ülkelerin savunma silah, araç ve gereçleri ile uçak satışı konu
sundaki menfi tutumları bu tür ülkeleri kendi savunma sanayilerini kendilerinin kurması yoluna itmektedır.
Ülkemizde savunma sanayiinin kurulmasında ana prensip, yurt savunmasını yakından ilgilendiren ve Si
lahlı Kuvvetlerimizin savunma gücünün esas unsurunu teşkil eden harp silah, araç ve gereçlerinin yapım ka
biliyet ve teknolojisinin ülkeye kazandırılması ve dışa bağımlılığın zaman içinde azaltılması şeklinde olmuş
tur.
/
Savunma sanayiinin teknik gelişme ve buluşlara uyum sağlayacak bir bünyeye kavuşturulması zarurîdir.
Aksi halde kurulmakta olan bu sanayi dar boğazlarda sıkışıp güçsüzleşecöktir. Buna paralel olarak milî
sanayiimizin de teknolojik seviyesi yükselerek, dış piyasa ile rekabet edebilir duruma gelecektir,
Stratejik bir bölgede bulunan ülkemizin savunması ile ilgili hizmetlerin çağa uygun şekilde modernize edil
mesi gerekli görüldüğünden, millî imkânlar ölçüsünde savunma sanayiini geliştirmek, desteklemek, yeni tek«
nolojilerin yakinen takibini sağlamak amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
Böylece ileri teknoloji uygulamaları çok geniş kapsamlı olan savunma sanayii kuruluşlarının Millî Savun
ma Bakanlığı gibi köklü bir Bakanlığın himaye ve desteğine girmesli sağlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun
sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 2. — Bu madde ile, Kanunda geçen deyimler tarif edilmektedir.
Madde 3. — Bu madde ile Başbakanın Başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ekonomik işlerle görevli Dev
let Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı,
kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarından meydana gelen Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu ku
rulması ve Kurulun yılda en az iki defa toplanması hükme bağlanmaktadır.
Başbakanın gerekli görmesi halinde yılda ikiden fazla toplanmak da mümkün olacaktır.
Madde 4. — Savunma sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili genel stratejiyi tespit etmesi genel
stratejik hedefler doğrultusunda planlama ve koordinasyonun sağlanmasını talkip ederek, düzenleyici dkiöktıiflier
vermesi, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan stratejik hedef planına uygun olarak bütçe veya dış krediler
yolu ile tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik şeklini tespit etmesi Kurulun görev
leri olarak belirlenmektedir.
Madde 5. — Kurulun direktiflerinin yerine getirilmesi maksadıyla Başbakanın Başkanlığında, Genelkur
may Başkanı ve Millî Savunma Bakanından müteşekkil Savunma Sanayii İcra Komitesi kurulması hükme bağ
lanmaktadır.
Madde 6. — Savunma Sanayii İcra Komitesinin görevleri sayılmaktadır.
Madde 7. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve tüaeltişfiliği haiz Savunuma Sanayi Geflliştiirmıe ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığının kurulması öngörülmektedir.
Madde 8. — Başkanlık personelinin tabi olacağı hükümler ile Başkanlıkta diğer kamu kurum ve kuruluş
personelinin sözleşme ile çalıştırılabilmesi hükme bağlanmaktadır.
Madde 9. — Başkanlığın bütçesinin fonlardan sağlanacak ve fonların % 2'süırii laışımayaoalk mutandan mey
dana geleceği hükme bağlanmaktadır.
Madde 10. — Başkanlığın görevleri sayılmaktadır.
Madde 11. — İşlemlerin, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Sayıştaym vizesine tabi olmayacağı ve teknik şartnamelerin ilgili dairelerce öncelikle yerine getirileceği hükme
bağlanmaktadır.
Madde 12. — Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdinde ve Başkanlık
emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurulmakta ve bu Fonun kaynakları tadat edilmektedir.
Madde 13. — Başkanlığın ve Fonun her türlü işlemini, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca seçilecek birer kişiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetleneceği hükme bağ
lanmaktadır.
Madde 14. — 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun 1, 11 inci maddeleri değiştirilmek sure
tiyle Millî Piyango İdaresinin, Kanunun amacına uygun şekilde kurulması ve Hazineye tevdi edilmiş olan safi
hâsılatın fona ödenmesi öngörülmektedir. .
Madde 1<5, — Kanunun uygulanması ile ilgili hususların yönetmelikle tespit edileceği hükme bağlanmakta
dır.
Geçici Madde 1. — 233 sayılı K. H. K.'nim geçici 5 inci maddesi gereğince uygulanmasına devam edil
mekte olan 101 sayılı K.H.K.'nin mevcudiyetine son verilmekte ve Savunma Donatım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün kamu iktisadî teşebbüsü olma vasfı kaldırılmaktadır. Bu suretle adı geçen kuruma ait bütün
mallar, araç, gereç, bütçe ve personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde
kurulan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına devredilmektedir.
Geçici Madde 2. — Kuvvet Komutanlıkları nezdinde kurulmuş bulunan vakıfların çeşitli şirketlerdeki his
selerinin Fona devredilmesi öngörülmektedir.
Geçici Madde 3. — Geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki devir işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanacağı, bu işlem
ler tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam olunacağı ve devir işlemlerinin her türlü vergi, resim
ve harçtan muaf tutulacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 16, 17. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kurulması ile Millî Piyango Teşkiline
Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 24.2.1985 tarihli
4 üncü birleşiminde ilgili Millî Savunma Bakam ve Bakanlık görevlileri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî
Piyango İdaresi temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
Stratejik bakımdan fevkalade önemli bir bölgede bulunan yurdumuzun savunması ile ilgili hizmetlerin çağı
mızın gelişen ve değişen teknolojik şartlarına uygun bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesi
zarureti karşısında ve ülkemizin imkânları çerçevesinde savuranla Sianayiıiımlizi geiişîüımaek, de^efldıemek ve yem
teknolojilerin yakinen takibini sağlamak ve bu teknolojileri ülkemize de kazandırmak amacıyla hazırlanan ta
sarının gerek gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse Sayın Bakanın verdiği mütemmim bilgiler
muvacehesinde tasarının tümü Komisyonumuzca uygun ve çok yerinde mütalaa edilmiş ve prensip olarak ka
bul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Tasarının başlığı kanun tekniğine uygun olarak «Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi. Baş
kanlığının Kurulması ve 11.7.1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komitenin görevleri başlıklı tasarının 6 ncı maddesinin (b) bendindeki ibare tekelleşmeye yol açabilecek
tereddütleri içermesi ve bu yanlış anlamayı önlemek gayesiyle bent yeniden düzenlenmiş ve böylece daha vazıt hale getirilmiştir.
Aynı maddenin (d) bendinin yukarıda bahsi geçen (b) bendinin mütemmimi olması hasebiyle ve bu bent
teki yapılan değişikliğe mütenazır olarak (d) bendi dinamik çalışma hedeflenerek yeniden düzenlenmiş ve
6 ncı madde yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı başlığını taşıyan tasarının 7 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında bir sehif eseri unutulan Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlarının nasıl atanacağı hük
me bağlanmadığından fıkra «Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkam müşterek kararna
me ile Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanları Başkan'ın teklifi, Millî Savunma Bakanının onayı, diğer per
sonel ise Başkanın onayı ile atanır. Başkan bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.» şeklinde düzenlene
rek Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Personel Rejimi başlıklı Tasarının 8 inci maddesinde adı geçen (657 sayılı Kanun') un merî kanunlarımız
da 3 yerde yer alması nedeniyle hangi 657 sayılı Kanunun olduğunu açıkça göstermek bakımından «14.7.1965
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu» şeklinde düzeltilmiş ve madde bu değişiklikle ve ekli cetvelle
birlikte Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının Bütçe başlıklı 9 uncu maddesini daha anlaşılır hale getirmek ve Savunma Sanayii Destekleme
Fonu'nun % 2'sini aşmayacak miktarda meydana gelen ©aışfcadhğıın bütçesi, yatrımM muhtemd ihtiyaçlar gözönüne alınarak bu miktarın Bakanlar Kurulunca azamî % 50 oranında arttırılması gayesiyle metne bu iba
re eklenmiş ve madde bu değişiklik ve ilaveyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Başkanlığın Görevleri başlıklı tasarının 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri aynen kabul edilmiştir.
(Mevcut Millî Sanayii, Savunma Sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüs
leri teşvik ve bu entegrasyonu ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkânTürkiye Büyük Millet Meclisi
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larını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu konudaki Devlet katılımını planlamak) görevi de Başkan
lığın görevleri arasına alınmış ve bu hüküm yeni bir (c) bendi olarak madde metnine dahil edilmiştir.
Maddenin (c), (d), (e), (f) bentleri, maddeye ilave edilen yeni (c) bendi dolayısıyla (d), (e), (f) ve (g) bent
leri olarak aynen kabul edilmiştir.
Maddenin (g) bendinde; (işin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın Millî Savunma Bakanlığınca
belirlenilecek şartlarına ve standartları dikkate alarak teknik ve malî konuları kapsayan kontratları yap
mak), şeklinde yeniden düzenlenerek (h) bendi olarak kabul edilmiştir.
Maddenin (h) bendi (ı) bendi olarak aynen kabul edilmiştir.
Maddenin (ı) bendine (ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya iştirak etmek), iba
resi fıkra metnine ilave edilmiş ve fıkra (j) bendi olarak kabul edilmiştir.
Maddenin (J) ve (k) bentleri (k) ve (1) bentleri olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının 10 uncu maddesi yapılan bu ilave Ve değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Uygulanmayacak Hükümler ve öncelik başlıklı Tasarının 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına açıklık geti
rilmiş, Başkanlığın bu Kanuna göre yapılması öngörülen iş vetfşlemledinıdieSayıştay Kanonu hiülküımleriıntin
uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Maddenin 2 nci fıkrasında yer alan (tç ve Dış Tedarik Daire Başkanlıkları ve ARGE Daire Başkanlığı)
nın Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde almış olmaları hasebiyle ayrıca metinde yazılmalsı zailt görüldü
ğünden metinden çıkarılmış ve 11 inci madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu başlıklı Tasarının 12 nci maddesinde bu Kanunun amacının gerçek
leştirilebilmesi için T. C. Merkez Bankası nezdinde ve Başkanlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu
kurulmakta ve bu Fonun kaynaklarının neler olduğu gösterilmektedir.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeden yaklaşık % 20 pay almasına rağmen bu paranın
çoğu cari masraflara ve rutin alımlara ayrılmaktadır. Savunma Sanayii için gerekli ödenek bu Kanunla ku
rulması öngörülen Fonun en büyük kaynağını teşkil etmesi bakımından maddenin (h) bendi (a) bendi olarak
başa alınmış (a) bendi ise (h) bendinin yerine konulmuştur.
Maddenin (b) bendinin tedvin şekli üyelerimizde önemli tereddütleri doğurduğundan, konunun esas ko
misyon olan Plan - Bütçe Komisyonunda ariz amik tezekkür edilerek açıklığa kavuşması Komisyonumuzca
temenni edilmektedir.
Fona yenli bir gelir sağlaımalk matoadıyla (20.il 1.1984 tarihli ve 3081 sayılı Kanun gereğince askerlik hiz
metini bedel ödeyerek yerine getirecek yükümlülerden sağlanan gelirler), ibaresi madde metnine (j) bendi ola
rak eklenmiş ve metindeki (j) bendi ise (k) bendi olarak düzeltilmiş ve madde yapılan bu ilâve ve değişiklikler
le 12 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Denetimi başlıklı Tasarının 13 üncü maddesinin başlığı (Denetim) olarak düzeltilmiş, Başbakanlık ve Fonun
her türlü işlemi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca seçilecek birer ki
şiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetleneceği hükme bağlanmış olmasına rağmen bu kurulda görev
yapacak denetçilerin görev süresi belirtilmediğinden (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca) ibaresinden sonra «iki
yıl için» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 14 üncü maddesinin \ inci fıkrasında yer alan (1, 11 inci) maddeler arasındaki (,) yerine yazı
kuralına uygun olarak «ve» kelimesi ilave edilmiş madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususların yönetmelikle tespit edileceğini hükme bağlayan Tasarının
15 inci maddesi, Anayasanın 124 üncü maddesiyle Bakanlıklara yönetmelikler çıkarabilmeleri görevini verdi
ğinden ayrıca bu Kanunun metninde böyle bir maddeye gerek görülmediğinden Tasarı metninden tamamen çı
kartılmıştır.
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Tasarımn Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Tasarının Yürürlük ve Yürütme maddeleri olan 16 ve 17 nci maddeleri, Tasarıdan çıkarılan 15 inci mad
de nedeniyle 15 ve 16 ncı maddeler olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plan - Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Ömer Feruh üter
Nevzat Yağcı
özgür Barutçu
İstanbul
Elazığ
Diyarbakır
Kâtip
Hüseyin Aydın Arvasi
Van

Üye
Hüseyin Şen
Artvin

•Reşit Ülker

Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir

Üye
;
Ali Topçuoğlu
Kahramanmaraş

Üye
E. Fahrettin Özdilek
Konya

Üye
Mekin Sarıoğlu
Manisa

Üye
Muhlis Ar ikan
Samsun

Üye
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Zonguldak
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan «Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ve 11 Temmuz
1939 tarih ve 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı» ve ön haıvalesli uyarınca hazırlanan Milî Savunma Komisyonu Raporu ve metni Komisyonu
muzun 30 Ekim 1985 tarihinde yaptığı 10 uncu birleşimde hükümet temsilcilerinin'de iştiraki ile incelendi
ve görüşüldü.
Bilindiği gibi; Savunma Sanayii kurulması, savunma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu sanayi,
ülke ekonomisini canlandıracak, böylece ekonomiyi sürükleyici bir sektör olarak da müessir bir faktör ola
caktır. Bütün bunlardan başka, dışa bağımlılığı azaltarak, ülke menfaatlerinin korunması ve aktif bir dış
politika yürütülmesine de büyük katkıda bulunacaktır.
Çağımızda, dünyadaki modern teknolojinin hızlı gelişimi dikkate alındığında; bu gelişmenin birkaç devle
tin tekeline geçtiği bunların dışındaki devletlerin ise„aynı teknolojiye ihtiyaç duydukları, ancak bu ihtiyaçları
nı karşılamada söz konusu ülkelere bağımlı kaldıkları, sonuçta ise bu bağımlılıktan savunma stratejilerinin
menfî yönde etkilendiği gözlenmektedir.
Tasarı gerekçesinde belirtildiğine göre; öngörülen kanun ile, ülke savunmasını üstlenen Silahlı Kuvvetleri
mizin ihtiyaç duyduğu modern harp silah, araç ve gereçlerini ülkemizde imal etmek mümkün olacak ve böy
lesine büyük hayatî öneme haiz bir konuda dışa bağımlılığımız da zaman içerisinde azaltılabilecektir.
Koım'iıs/yonutouızda tasarının ıgenıeli üzerinde yapılan görüşmelerde, ülkemizde modern savunma sanayiinin
geliştirilmesinin ve Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunun sağlanmasının zarureti vurgulanmış hükümet
temsilcilerinin konuyla ilgili vermiş oldukları geniş açıklamalar çerçevesinde tasarı olumlu bulunarak Millî Sa
vunma Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
Millî Savunma Komisyonunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
4 üncü ımıadlden'in, (a) fıkrası metinden çıkartılmış, (b) fıkrası ifadeye açıklık getirmek amacıyla «Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve koordinasyonun sağlanmasını takip
etmek, düzenleyici direktifler vermek» şeklinde yeniden düzenlenmiş ve (a) fıkrası olarak kabul edilmiştir.
(c) fıkrasının ikinci satırında yer alan «Bütçe veya dış krediler yolu» ibaresi metinden çıkarılarak «Fon»
kelimesi ilave edilmiş ve yapılan bu değişiklikle (b) fıkrası olarak kabul edilmiştir.
«Savunma Sanayii İcra Komitesi» başlıklı 5 inci madde aynen kabul edilmiştir.
«Komitenin görevleri» ni belirleyen 6 nci maddenin (b) fıkrası redaksiyona tabi tutulmuş «araç ve gereçle
rin» kelimelerinden sonra «üretimi» kelimesi ilave olunmuş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir.
7 nci madde aynen kabul edilmiştir.
8 inci maddenin 2 nci fıkrası yeniden düzenlenerek personel rejimine açıklık getirilmiş, diğer bir ifadeyle
bu fıkrada sayılan kadrolarda görev alanların istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek sözleş
meli olarak çalışabilecekleri ve sözleşmeli olarak çalışanların T.C. Emekli Sandığından aylık almakta iseler
bu aylıklarının kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve madde bağlı cetvelle birlikte bu değişiklikle kabul edilmiş
tir,
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9 ve 10 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir.
«Uıygulanımayacialk Hükümler ve öncelik» başiMı 11 inci maddenin 2 nci fıkrasının ikinci satırında «kalite
kontrol hizmetleri konusundaki talepleri» cümlesinden sonra «Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca öncelikle yerine getirilir» ibaresi eklenmiştir.
«Savunma Sanayii Destekleme Fonu» adıyla kurulması öngörülen Fonun kaynaklarını içeren 12 nci mad
de uygulamadan doğacak hataları önlemek ve kaynaklara açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
12 nci maddeye paralel olarak «Mükellefiyet, beyan, ödeme yeri ve zamanı» ile ilgili yeni bir metin 13 üncü,
«Muafiyetler» le ilgili yeni bir metin 14 üncü, «213 ve 6183 sayılı Kanunların uygulanması» ile ilgili yeni bir
metin ise 15 inci madde olarak tasarıya ilave edilmiştir.
Ayrıca tasarının 1 inci maddesinde belirtildiği gibi, bu Kanunun amacı, modern savunma sanayiinin ge
liştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasıdır. Ancak, bu amaca ulaşabilmek
için gerekli olan finansman kaynakları 12 nci maddede açıklanmıştır.
12 nci maddenin (b) fıkrası ile öngörülen mamuller, aynı zamanda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun 60 inci maddesi gereğince ek vergiye tabi bulunmaktadır. Söz konusu mamullerin teslimi nedeniyle
Fona gönderilecek meblağlardan ayrıca ek verginin alınması halinde kanunla öngörülen amaç aşılmış ola
cak ve sadece bir aşamada alınan her iki tutardan Fona gönderilen miktarlar ek verginin matrahına dahil ola
caktır.
Mükerrer vergilendirmeye yol açmamak nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinin
2 nci fıkrasını değiştiren bir metin tasarıya 16 nci madde olarak eklenmiştir.
Eklenen maddeler nedeniyle, metinde «Denetim» başlıklı 13 üncü madde 17 nci madde olarak aynen ka
bul dilmiş ve takip eden madde numaraları buna göre düzeltilmiştir.
3670 sayılı Millî Pipango Teşkiline Dair Kanunun 1 ve 11 inci maddelerinin değiştirilmesini öngören çer
çeve 14 üncü maddeyle değişik 11 inci madde yeniden düzenlenerek, Millî Pipango İdaresince elde edilecek
safî hâsılatın hangi usul ve esaslar dahilinde Fona aktarılacağına açıklık getirilmiş ve 18 inci madde olarak
kabul edilmiştir.
«Devlet malı sayılması» ile ilgili yeni bir metin 19 uncu, «Kamulaştırma» ile ilgili yeni bir metin ise
20 nci madde olarak tasarıya ilave edilmiştir.
Geçici madde 1 aynen kabul edilmiştir.
Geçici madde 2 redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir.
Geçici madde 3'ün üçüncü satırında yer alan «Devir işlemleri...» kelimelerinden sonra «ve bu devirden.do
ğan kazanç» kelimeleri ilave edilmiştir.
Tasarıya ilave olunan geçici madde 4 ile, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu Kanun hükümleri
gereği yükümlülüklerine açıklık getirilmiştir.
Tasarıya ilave olunan geçici madde 5 ile, kurulması öngörülen Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığında görev alacak Başkan ve Başkan Yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenmiştir.
Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 15 ve 16 nci maddeler ise 21 ve 22 nci maddeler olarak aynen kabul edil
miştir.
Tasarının başlığı yapılan değişiklikler nedeniyle «Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Baş
kanlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun îki
Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. ,
Ayrıca, Komisyonumuzca tasarının önemi ve ivediliği dikkate alınarak, içtüzüğün 53 üncü maddesi uya
rınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususu kararlaştırılmıştır.
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- 8 Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

BaşkanvekHii
Fahrettin Kurt
Trabzon

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Sururi Baykal
Ankaıra
Muhalefet şerhim eklidir.

Hazım Kutay
Ankara

İskender Cenap Ege
Aydın

Nabi Sabuncu
Aydın

Hakkı Artukarslan
Bingöl

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

İlhan Askın
Bursa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Ünal Akkaya
Çorum

Ahmet Sarp
Diyarbakır
Fon ve denetini şekline karşıyım,

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum

Yaşar Albayrak
İstanbul

Af. Oltan Sungurlu
Gümüşhane

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Halil Orhan Ergüder
İstanbul

Tülay Öney
İstanbul
Karşıyım. Muhalefetim eklidir.

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmir

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
Muhalefet şerhim eklidir

İbrahim Özbıyık
Kayseri

Erol Ağagil
Kırklarelıi
Karşı yazım eklidir.

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Saffet Sert
Konya

Ayhan Fırat
Malatya
Karşı oy yazım eklidir.

Fehmi Memisoğlu
Rize
17 nci maddenin denetim şekline
karşıyım.

Enver Özcan
Tokat
Muhalefet şerhim eklidir.

Ferit Melen
Van
Î7 nci maddeye karşıyım.
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MUHALEFET ŞERHİ
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı kurulması hakkındaki kanun tasarısının.
a) Yeni bir fon kurulması,
b) Gelir ve kurumlar vergisine % 1 ilave getirdiği,
c) Akaryakıttan alınacak fonun yeni bir zam getireceği,
d) Denetim konusunun son derece sakıncalı olması,
e) Vakıflar'ın kapanmasına sebep olacağı,
f) Yaibancı sermayeye açık olduğu,
Genel nedenleri ile tümüne ve maddelerine karşıyız:
30.10.1985
Erol Ağagil
Kırklareli Milletvekili

Sururi Baykal
Ankara Milletvekili

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş Milletvekili

KARŞI OY YAZISI
Savunma sanayii ile ilgili yasanın, yeni bir fon tesisini Öngördüğü ve ayrıca Anayasanın 73 üncü maddesine
aykırı olduğu için, tümüne karşıyım.
Ayhan Fırat
Malatya Milletvekili

KARŞI OY YAZIMIZ
Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilişkin her alandakj düzenleme, Türk ulusunu ve Devletini tümüyle ilgilendirir.
Ulusal bir konunun Genel Bütçe Dışına çıkarılması; Fon, v.fo. düzenlemelerle Türk Milletinin temsilcileri
nin denetiminden çıkarılmak istenmesi, hiçbir gerekçeyle açıklanamaz.
Hele savunma sanayimizin özel ve yaibancı girişimcilere açılması, savunma sorununun genel niteliğine ve
bu sorunun Devletin temel görevi olması gereğine uymadığı gilbi, ulusal - ekonomik ve savunma - çıkarları
mızla da bağdaşamaz.
Bu nedenlerle, söz konusu tasarının tümüne karşıyız.
Enver özcan
Tokat Milletvekili

Tüîay Öney
İstanbul Milletvekili
İsa Vardd
Zonguldak Milletvekili
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başk&nlığı'nın Kurulması ile Milli Piyango Teşkiline Dair
Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun aımıacı, modern savunma sanayimin geliştirilmesi ve Türk Silanlı Kuvvetlerinim
modernizasyonunum sia^aöimasıdM".
Tanımlar
MADDE 2. — Bu Kamumda geçen deyimlerden,
Kurul; Savunma Samayiİ Yüksek Kooırdinasyom Kurulunu,
Komite; Savunma Sanayii İcra Komiitıesinli,
Fon; Savunma Sanayi Destekleme Fonunu,
Başkamılık; Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresli Başkaınlığjinı,
İfade eder.
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu
MADDE 3. — Savıunma Sanayiıi Yüklsek Koordinasyon Kurulu, Başbalkıaın'ım Başkanlığımda, Genelkurmay
Balkanı, ekonomik ilerle görevli Devlet Bakanı, Millî Savıunma Baklamı, Dı^işlleuii Balkiamı, Maliye ve Gümrük
Balkanı, Sanayi ve Ticaıreit Bakamı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Devlet Planjliama Teşkilatı Müsteşarı ille Hazine ve Dış Ticaınelt Müsteşarından meydana geir.
Kurul, yılda em laz İM ıdefa olmak üzere, Başbakanım davetli üzerimle toplanır.

Kurulun görevleri
MADDE 4. — a) Saıvunma Sanayinin kurulması ve geliştiiırlimesıi ile lüjgHli genel stratejiyi tesbliıt etmek,
ıb) Oenıel stratejik ihıedeflktr doğrultounda planlama ve koordinasyonun sağlanmasını taklip ederek, düzenleylioi düreıkltıiıfler vermek,
c) Genelkurmay Başkanlığınca hazıdiamaın Stratejik Hedef Planıma uygun olarak ıbültçe veya diş krediter yo
lu dile tedarikli öngörülen silah steralarti ile araç ve gereçlerim tedarik sekilimi teslbüt etmek,

Savunma Sanayii İcra Komitesi
MADDE 5. — Savunuma Sanayıiii İcra Korattesü Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Millî
Savunma Bakamından meydana gelir.
'
Komlite, Başbakanın davetli üzerime toplanır. Komitemin sekreiteıriğûni Savunma Sanayii GeişUiırme ve Destek kme İdaresli Başkamı yürütür.
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IIMİLLÎ SAVUNMA HOMteTCöNiöNlöN KABUL
ETTİĞİ İMETtN .

PLAN VE BÜTÇE K0MİSYONUNUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Savunma iSanayii Geliştirme /ve Destekleme İdaresi
Başkanlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve
3670 Sayılı Mili! Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih
ve 3670 Saydı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun
İki Maddesi İle 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Amaç

Amaç
'MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiiştir.

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar

Tanımlar

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaibuü edilmiştir,

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Savunma Sanayii lYüksek koordinasyon Kurulu
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu
MADDE 3. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kurulun görevleri

Kurulun görevleri

MADDE'4. — (Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 4. — a) Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanan genel strateji doğrultusunda, planlama ve
koordinasyonun sağlanmasını takip etmek, düzenleyi
ci direktifler vermek,
b) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan Strate
jik Hedef Planına uygun olarak Fon ile tedariki ön
görülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik
şeklini tespit etmek,

Savunma Sanayii İcra Komitesi
" MİADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edlilmiştir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi
MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklifi)
Komitenin görevleri
MADDE 6. — a) Yüksek Koordinasyon Kurutaca savunıma sanayiinlin gelişttüırtiiltnesii için tesbuit edilen ge
nel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,
lb) Türk Silahlı Kuvvetleri içlin Stratejik Hedef Plânına göre ternfai gerekli olan modern sSklh, araç ve ge
reçlerin, öncelikle yurt içlinden, bunun mümkün almaması hallinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak,
c) Kamu ve özel sektörün yalbancı sermaye ve teknolojli katkısı ilıe savunmaya yönelik üretim tesisleri kur
ma limlkânfannı araştırmalk, yöriendlirmek ve tahakkuk planllaırını taklip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerdktıiğinde Devletin iştiraki içtin prensip kararı almak,
d) Yurt içinden sağlanacak modern silâh, araç ve gereçilanin araştırılması, gdiştirilmıesi, prototip imailıi,
avans verilmesii, uzun vadeli siparişler ve düğer malî ve ekonomik teşviklerin tesbM istikametinde Savunma Sa
nayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına taimat vermek,
e) Savunma Sanayi ürünlleri lihraoaıta ve off-set ticaretti iDe karşılıklı ticaret konusunda kararlar aımak,
f) Savunma Sanayii ile ilgili Ikuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, .
g) Savunma Sanayi Fonunun kullanış esaslarını tesbiit etmek,

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
MADDE 7. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Gdiştirme ve Destek
leme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
Savunma Sanayii Gdis/tiirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, müşterek kararname ille, diğer personel, Baş
kanın onayı l e atanır. Başkan bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.

Persond relimi
MADDE '8. — Başkanlık personeli 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
Bu Kanuna •bağlı cetvellerde yeralan Savunma Sanayii Geiştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kad
roları 190 sayılı Kanun Hülkmünde Kararnamenin (1) sayılı cetveline eklenmiştir. Bu kadrolardan Başkan,
Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avu
kat ve Şube Müdürü T. C. Emekli Sandığı ile irtibatJandırılarak sözleşme esasları, adedi, ücretin taban ve tavanı
Bakanlar Kurulunca tesbiit edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Komitenin görevleri

Komitenin görevleri

MADDE 6. — a) Yüksek Koordinasyon Kurudıunca savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edi
len genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar al
mak,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef
Planına göre temini gerekli olan modem silah, araç
ve gereçlerin yurt içinden, gereği halinde yurt dışından
tedariki hususunda karar almak,
c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve
teknoloji katkısı ile' savunmaya yönelik üretim tesis
leri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve
tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin
kuruluşuna gerektiğinde devletin iştiraki için prensip
kararı almak,
d) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin
araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans ve
rilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekono
mik teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii
Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığına tali
mat vermek,
e) Savunma Sanayi ürünleri ihracatı ve off-set ti
careti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,
f) Savunma Sanayii ile ijıgili kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak,
g) Savunma Sanayii Fonunun kullanış esaslarını
tespit etmek,

MADDE 6. — Yüksek Koordinasyon Kurulunca
savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen ge
nel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef
Planına göre temini gerekli olan modern silah, araç
ve gereçlerin üretimi, yurt içinden gereği halinde yurt
dışından tedariki hususunda karar almak,
c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve
teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesis
leri kurma imkânlarını araştırmak, yönlendirmek ve
tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin ku
ruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip
kararı almak,
d) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin
araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans ve
rilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ekonomik
teşviklerin tespiti istikametinde Savunma Sanayii Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına talimat
vermek,
e) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off - set
ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar al
mak,
f) Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak,
g) Savunma Sanayii Fonunun kullanış esaslarım
tespit etmek.

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
\

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idare
si Başkanlığı

MADDE 7. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı
ve tüzelkişiliği haiz Savunma Sanayii Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanı müşterek kararname ile Başkan Yardımcısı
ve Daire Başkanları Başkanın teklifi Millî Savunma
Bakanının onayı, diğer personel ise Başkanın onayı
ile atanır. Başkan bu yetkisini bir ait kademeye dev
redebilir.

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Personel rejimi

,

Personel rejimi

MADDE 8. — Başkanlık personeli 14.7.1965 ta
rih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerine tabidir.

MADDE 8. — Başkanlık personeli 14.7.1965 tarih
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine
tabidir.
Bu Kanuna bağlı cetvellerde yer alan Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının
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Başlkanllılklta Başbaıkanllılk ide diğer kamu kurum ve kuruluşları perişandı maalşsız izÜnli ve sözleşmeli olarak çalıştırfalbiirîer. Bu dişillerin memuriyetleri jle ibuna aiıt İner ıtüriü halk ve (mükellefiyetleri mahfuz kalır. İzini oddulkları mülddet, terfi ve emekliliklerinde fiilî ihJi'zmet olarak oesalba tkaitıkuğı ıg'Jbi (bunlardan Çinili oldukları sırada terfi haiklkını kazananlar ıbaşkaca ıhıişlbir işleme lüzum kalmaksızın terfi e^Mirler.

Bütçe
MADDE 9. — Başkanlığın bütçesi fonlarden sağlanacak ve fonlarııı % 2TsM aşmayacak miktardan meyda
na geiır.

Başkarûıgm görevleri
MADDE 10. — Başkanlığın görevleri aşağıda belikıtilm(iış(tlir.
a) tora Komıiıtesliinliın aldığı kararları uygulamak,
b) Proje bazında yılar dltiibariyfe verilecek olan alımların programlarını «lipaıriş kontratına ıbağlamak,
c) Fon kaynaklarım dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek,
d) İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatım planlamak,
e) Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları, dışa açık olmak kaydıyla desteklemek,
f) Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, protopinlerin imalini sağlamak, avans ver
mek, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekonomik teşvikleri tespit etmek,
g) işin özelliğine göre, yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, avans ve ara ödeme zamanlarını, malın
spesifikasyonlarını, standartlarını tespit etmek, teknik ve malî konuları kapsayan kontratları yapmak,
h) Savunma Sanayii ürünleri ihracatı ve off - set ticareti konularını koordine etmek,
ı) Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak,
j) Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yeri
ne getirilip getirilmediğini takip etmek,
k) Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.
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Destekleme İdaresi Başkanlığının kadroları 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı
cetveline eklenmiştir. Bu kadrolardan Başkan, Başkan
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uz
man, Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Müşavir Avu
kat ve Şube Müdürü, T.C. Emeklli Sandığı ile irtibatlandırılaralk sözleşme esasları, adedi, ücretin taban
ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Başkanlıkta Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve
(kuruluşları personeli maaşsız izlinli ve sözleşmeli ola
rak çalıştırılalbiüirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile
buna ait her türü ha!k ve mükellefiyetleri mahfuz
kalır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emeklilûklerinde
fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan
'izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca
hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.

kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin (1) sayılı cetveline eklenmiştir. Bu kadrolardan
Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire
Başkanı, uzman, uzman yardımcısı, daire tabibi, mü
şavir avukat ve şube müdürü istekleri halinde T.C.
Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek sözleşme ile çalış
tırılabilirler. Sözleşme esasları, adedi, ücretin taban
ve tavanı Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu suret
le sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandı
ğından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.
Başkanlıkta Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları personel maaşsız izinli ve sözleşmeli ola
rak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile bu
na ait her türlü hak ve mükellefiyetleri mahfuz kalır.
İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiilî
hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli
oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiç
bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.

Bütçe

i

Bütçe

}

'MADDE 9. — Başkanlığın bütçesi Savunma Sa
nayii Destekleme gonunun % 2'sini aşmayacak mik
tardan meydana gelir. Bu miktar Bakanlar Kurulun
ca azamî % 50 oranında artırılabilir.
Başkanlığın Oör-evleri

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

{

MADDE 10. — Başkanlığın görevleri aşağıda be
lirtilmiştir.
a) İcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak,
b) Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan
alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak,

^Başkanlığın görevleri
MADDE 10. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

c) Mevcut millî sanayii, savunma sanayii ihtiyaç
larına göre reorgariize ve entegre etmek, yeni teşeb
büsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre
yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı
imkânlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek, bu
konudaki Devlet katılımını planlamak,
d) Fon kaynaklarını dikkatte alarak alım prog
ramlarını ve finansman modellerini belirlemek,
e) (İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereç
lerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını plan-'
larnak,;
f) Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli
yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekle
mek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Uygulanmayacak hükümler ve öncelik
MADDE 11. — Başkanlık, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu ile
Sayıştaym vizesine tabi değildir.
Başkanlığın ihtiyacı olan teknik şartnamelerin hazırlanması ve kalite kontrol hizmetleri konusundaki talep
leri ilgili kuvvetlerin Teknik Daire Başkanlıkları, Miliî Savunma Bakanlığı, iç ve Dış Tedarik Daire Başkan
lıkları ve ARGE Daire Başkanlığınca öncelikle yerine getirilir.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu
MADDE 12. — Bu Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için T. C. Merkez Bankası nezdinde Başkanlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurulmuştur.
Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a) Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi oranlarına birer puan ilave edilmesi suretiyle elde edilecek meb
lağ,
lb) Sigara ve bira satışlarından, paket, şişe veya benzeri ambalaj başına on liranın katlan ile diğer alkollü
içkilerin satışlarından paket, şişe veya benzeri ambalaj (başına 50 liranın katlarından Bakanlar Kurulunca en
çok yirmi kata kadar tespit edilecek miktar,
c) Kuvvet Komutanlıkları nezdinde kurulmuş bulunan vakıfların Fona yapacakları transferler,
d) 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun 11 inci maddesinde zikredilen gelirler,
e) At yarışları müşterek bahislerinden 25.8.1971 tarihli ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan miktar ile
mevcut veya ihdas edilecek her nevi müşterek bahis sonucu sağlanacak hâsılattan Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek miktar.
f) Kanunla kurulan fonlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,
ig) 'Bakanlar Kurulunun tespit edeceği azamî % 5 oranında akaryakıttan alınacak fonlar,;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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g) Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak,
geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans ver
mek, uzun vadeli siparişler ve diğer malî ve ekono
mik teşvikleri tespit etmek,
h) İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak
alımım şartlarını, Millî Savunma Bakanlığınca belir
lenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik
ve malî konuları kapsayan kontratları yapmak,
ı) Savunma sanayii ürünleri ihracaatı ve dff-set
ticareti konularını koorddne etmek,
j) Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve
yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve
yabancı sermayeli şirketler kurmak ve iştirak etmek,
k) Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup
uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının
yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
1) Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuru
luşlar nezdinde çözümlenmesini temün etmek.
Uygulanacak ihükümler ve öncelik

t

MıAiDDE lıl. — Bu Kanunla yapılması öngörülen
iş ve işlemlerde 1050 sayılı Mulhasebe-i Umumiye Ka
nunu, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu ile 832 sayılı
Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Başkanlığın ihtiyacı olan teknik şartnamelerin ha
zırlanması ve kalite kontrol hizmetleri konusundaki
talepleri ilgili kuvvetlerin Teknik Daire Başkanlıkları
ve Millî Savunma Bakanlığınca öncelikle yerine ge
tirilir.
Savunma Sanayii \Destekleme fonu,
MADDE 12. — Bu Kanunun amacının gerçekleştlirileblilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdinde
Başkanlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu
kurulmuştur.
Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a) Her yıl bütçeye konulacak ödenek,
b) Sigara ve bira satışlarından, paket, şişe veya
benzeri amlb.alaj başına on liranın katları ile diğer
alkollü içkilerin satışlarından paket, şişe veya benzeri
amlbalaj başına 50 liranın katlarından Bakanlar Ku
rulunca en çok yirmi kata kadar tespit edilecek mik
tar,
c) Kuvvet komutanlıkları nezdinde kurulmuş bu
lunan vakıfların Fona yapacakları transferler,
d) 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Ka
nunun 11 inci maddesinde zikredilen gelirler,
Türkiye Büyük Millet Mec

Uygulanmayacak hükümler ve öncelik
MADDE 11. — Bu Kanunla yapılması öngörü
len iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 Sa
yılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Başkanlığın ihtiyacı olan teknik şartnamelerin ha
zırlanması ve kalite kontrol hizmetleri konusundaki
talepleri Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca öncelikle yerine getirilir.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu
MADDE 12. — Bu Kanunun amacının gerçekleş
tirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası nezdinde Baş
kanlık emrinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu
kurulmuştur.
Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a) Her yıl bütçeye bu maksatta konulacak öde
nek,
b) Her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şa
rap ile vermut ve kınakına şarabı dahil, sair şarap ve
bira hariç) ve ispirtonun satışlarında paket, şişe veya
benzeri ambalaj başına 50 liranın katlan ile sigara,
puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki
ve benzeri tütün mamulleri ile bira ve sair şarapların
satışlarında paket, şişe veya benzeri ambalaj başına
10 liranın katlanndan Bakanlar Kurulunca en çok 20
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h) Her yıl bütçeye konulacak ödenek,
i) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek,
j) Bağış ve yardımlar.
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e) At yarışları müşterek bahislerinden 25.8.1971
tarîhli ve 1473 sayılı Kanuna ıgöre ayrılan miktar ile
ımevcut veya ihdas 'edilecek her nevi müşterek ba>his
sonucu sağlanacak hâsılattan Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek miktar,
f) Kanunla kurulan fonlardan Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,
' g) 'Bakanlar Kurulunun tespit edeceği azamî %
5 oranında akaryakıttan alınacak fonlar,
Ih) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarına
birer puan ilave edilmesi suretiyle elde edilecek meb
lağ,

kata kadar tespit edilecek miktar (Şu kadar ki, bu
suretle Fona ödenecek meblağ, Gelir ve Kurumlar
Vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alı
nır.)
Bakanlar Kurulu, Fon ödemesine tabi tutulacak
mamullerin ambalaj büyüklüklerine göre ödenecek
miktarlar ile ithalat ve mal grupları itibariyle alınacak
miktarları farklılaştırmaya, Fon ödemesine tabi ol
mayacak ambalaj büyüklüklerini ve Fona yapılacak
ödemelerin usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir.
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıy
la kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak
transferler,
d) 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Ka
nunun 11 inci maddesinde zikredilen gelirler,
e) 25.8.1971 gün ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrı
lan payın tamamı ile mevcut veya ihdas edilecek her
nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hâsılatın
tamamı yahut bu hâsılattan Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek orana göre hesaplanarak ayrılacak mik
tar.
f) Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlar
dan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapı
lacak aktarmalar,
g) Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan mat
rah üzerinden Bakanlar Kurulunun tespit edeceği
azamî % 5 oranında akaryakıttan alınacak, fonlar,
h) Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Gelir
Vergisi açısından tam mükelleflerin ücret gelirleri ha
riç olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef
leri ile sorumlularının ödeyeceği meblağ,
ı) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden modern
silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek,
j) 12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 19 uncu. maddesine göre oynatılmasına
izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde
edilecek safi hâsılattan Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek azamî % 40 oranında alınacak miktar (şu
kadar ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve
Kurumlar Vergisinin matrahının tespitinde gider ola
rak nazara alınır.),

ı)
silalh,
j)
ğince
recek
k)

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden modern
araç ve gereçler için ayrılan ödenek,
20.11.1984 tarihli ve 3081 sayılı Kanun gere
askerlik hizmetimi bedel ödeyerek yerine geti
yükümlülerden sağlanan gelirler,
»Bağış ve yardımlar,

k) Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu mad
desi gereğince bedelli askerlikten elde edilecek gelirler,
m) Bağış ve yardımlar.
Genel Bütçeye dahil daire ve kuruluşlarca tahsil'
edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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necek gelirlerden 2380 sayılı Kanuna göre belediye*
lere ve il özel idarelerine pay ayrılmaz.
Mükellefiyet, beyan, ödeme yeri ve zamanı
MADDE 13. — 1. Bu Kanunun 12 nci maddesi
nin (b) bendinde sayılan memullerin teslimi nedeniyle
Fona yapılacak ödemelerin mükellefi, bu mamulleri
dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır.
Bu şekilde yapılacak ödemeler, 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzen
lenen Ek Vergi beyannamesi, ile beyan edilir ve bu
verginin ödeme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine
ödenir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer
alan istisnalar, bu fıkra uygulaması yönünden de ge
çerlidir.
. 2. 25.8.1971 gün ve 1473 sayılı Kanuna göre ay
rılan payın tamamı ile mevcut veya ihdas edilecek
her nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hâ
sılatın tamamı yahut bu hâsılattan Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek orana göre hesaplanarak ayrılacak
miktar, müşterek bahisleri düzenleyen gerçek veya
tüzelkişiler tarafından bilet bedeli ile birlikte tahsil
edilir. Tahsilatı müteakip Fona ait meblağ ilgili ayın
Katma Değer Vergisi beyannamesi ile birlikte Katma'
Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi daire
sine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir.
Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
3. Akaryakıt Tüketim Vergisi mükellefleri tara
fından Akaryakıt Tüketim Vergisine esas olan matrah
üzerinden Bakanlar Kurulu Kararı ile Savunma Sa
nayii Destekleme Fonuna ödenmek üzere tahsil edilen
meblağ bu kuruluşlar tarafından bir aylık dönemde
yaptıkları satışlarını takiben ertesi ayın 20 nci günü
akşamına kadar merkezlerinin bağlı oldukları vergi
dairesine şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir
ve bu meblağ aynı süre içinde ödenir.
4. 12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 19 uncu maddesine, göre oynatılmasına
izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde
edilecek safi hâsılattan Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek azamî % 40 oranında! alınacak miktar, tes
pit edilen oran dahilinde hesaplanarak bu müessese
leri işleten gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ay
verilecek Katma Değer Vergisi beyannamesi ile bir- -
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likte Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunulan
vergi dairesine aynı süre içinde beyan edilerek ödenir.
Bu meblağın beyanına ait usul ve esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
5. Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan
verginin % 2,5'i Gelir ve Kurumlar Vergisinden ayrı
olarak Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait meb
lağ olarak mükellefler ve sorumlular tarafından he
saplanır.
Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular,
hesapladıkları Fona ait miktarı muhtasar beyanname
ye ilave ederek bağlı oldukları vergi dairesine, tevkif
edilen vergilerle birlikte öderler.
Yıllık, münferit ve özel beyanname veren Gelir
ve Kurumlar Vergisi mükellefleri,. Fona ait bu meb
lağı beyannamelerine dahil ederek, Gelir ve Kurum
lar Vergisi ite birlikte öderler. Şu 'kadar ki, beyanna
meye dahil kazanç ve iratlar üzerinden daha önce he
saplanmış Fona ait miktar mevcut ise, bu miktar be
yanname üzerinden hesaplanan Fona ait miktardan
mahsup edilir.
Dahili tevfikat miktarı, bu Fona tabi değildir.
Kazançlar götürü usulde tespit edilen mükellefle
rin Fona ödeyecekleri meblağın hesabında vergi kar
nelerinde yazılı matrah üzerinden hesaplanan Gelir
Vergisi esas alınır.
Gelir ve kurumlar Vergisi mükellefleri ile vergi
sorumluları tarafından Fona ödenecek meblağın tarh,
tahakkuk ve ödenmesine ait usul ve esaslar hakkında,
Gelir ve Kurumlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve öden
mesine ilişkin hükümler uygulanır.
Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı % 2,5 ora
nını % 7,5'e kadar yükseltmeye veya sıfıra kadar in
dirmeye yetkilidir. Bu yetki, gelir unsurları itibariy
le veya stopaja tabi unsurların her biri için ayrı ayrı
oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
Bu madde uyarınca vergi daireleri ve saymanlık
larca, tahsil edilen Fona ait paralar, tahsilatın yapıl
dığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T. C. Merkez
Bankasındaki Fon hesabına gönderilir.
Muafiyetler
MADDE 14. — 1. Savunma Sanayii Geliştirme
ve Destekleme Başkanlığı ile Başkanlık emrinde ku
rulan fon;
a) Kurumlar Vergisinden,
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Denetim

.

i

•

MADDE 13. — Başkanlık ve Fonun her türlü işlemi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca seçilecek birer kişiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetlenir.

MADDE 14. — 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun 1, 11 inci maddeleri aşağıdaki şekilde.
değiştirilmiştir.
«Madde 1. — Savunma Sanayiine yardım etmek gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı tüzelki
şiliği haiz, özel hükümlere tabi ve her türlü tasarrufa ehil bir Millî Piyango Idraesi kurulmuştur.
Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere piyango keşidesi hakkı münhasıran Millî Piyango İdaresine aittir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Vera
set ve İntikal Vergisinden,
c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla
Damga Vergisinden,
d) Açtıkları krediler dolayısıyla lehte tahakkuk
edecek faizler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi
sinden,
Muaftır.
2. Bu Kanun hükümlerine göre Savunma Sanayii
Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ile bu Başkanlık
emrinde kurulan Fona devredilen (Yeni kurulacak
olanlar hariç olmak üzere);
a) Vakıfların çeşitli şirketlerdeki hisselerine,
b) Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü ve bağlı ortaklığına,
Daha önceki mevzuat ile tanınan vergi, resim ve
harç muafiyet ve istisnalarına ilişkin hükümlerin
uygulanmasına devam olunur.
213 ve 6183 sayılı kanunların uygulanması
MADDE 15. — Mükellefler ile vergi sorumluları
tarafından bu Kanuna göre hesaplanarak ödenmesi
gereken Fona ait meblağ hakkında Vergi Usul Ka
nunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında
Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 16. — 3065 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun 60 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«2. Ek Verginin matrahı, Katma Değer Vergisi
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu ka
dar ki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gönde
rilecek miktarlar matraha dahil edilmez.»
Denetim

Denetim

;

7

iMAODE 13. — Başkanhk ve Fonun her türlü iş
lemi Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca iki yıl için seçilecek birer ki
şiden teşekkül eden bir kurul tarafından denetletir. '

MADDE 17. — Millî Savunma Komisyonu met
ninin 13 üncü maddesi 17 nci madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 14. — 3670 sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 1 ve İti inci maddeleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir,

iMİADDE 18. — 3670 sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 1 ve 11 inci maddeleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 1. — Savunma Sanayiine yardım etmek
gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı tüzel
kişiliği haiz, özel hükümlere tabi ve her türlü tasamı-

«Madde 1. — Savunma Sanayiine yardım etmek
gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı tüzelki-
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«Madde 11. — Millî Piyango İdaresince her mâlî yılın ilk ayı içinde bir evvelki yıl bilançosu ile tahassül
eden Hazineye tevdi edilecek piyango safi hâsılatı, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca en geç onbeş gün içinde
bir taraftan bütçeye irat, diğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Savunma Sanayii Destekleme Fonunun T. C. Merkez Bankası nezdindeki hesabına
nakden ve defaten ödenir.

MADDE 15. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak bir
yönetmelikle tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü menkul ve gayrimenkul malları,
bütün araç, gereç, bütçe ve personelimle birlikte, hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kuvvet Komutanlıkları nezdinde kurulmuş bulunan Vakıfların çeşitli şirketler
deki hisseleri Fona devredilebilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki devir işlemleri 6 ay içinde tamamlanır. Devir iş
lemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam olunur. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
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siliği haiz, özel hükümlere talbi ve her türlü tasarrufa
ehil bir Millî Piyango İdaresi kurulmuştur.
Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere piyango
keşidesi hakkı münhasıran Millî Piyango İdaresine
aittir.»
«Madde 11. — Millî Piyango İdaresince her malî
yılın ilk ayı içlinde bir evvelki yıl bilançosu ile tahas
sül eden Hazineye tevdi edilecek: piyango safi hâsılatı
Maliye ye Gümrük Bakanlığınca en geç onlbeş gün
içinde bir taraftan bütçeye irat, diğer taraftan Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek
kaydolunur ve bir hafta zarfında Savunma Sanayii
Destekleme Fonunun T.€. Merkez Bankası nezdindeki
hesabına nakden ve defaten ödenir.»

fa ehil bir Millî Piyango İdaresi kurulmuştur.
Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere piyango ke
şidesi hakkı münhasıran Millî Piyango İdaresine aittir.
Madde 11. — Millî Piyango İdaresince her malî
yılın ikinci ayı sonuna kadar bir evvelki yıl bilançosu
ile tahassül eden dönem gelirlerinden dönem giderleri
ile yatırım harcamaları düşüldükten sonra belirlenen
Hazineye tevdi edilecek piyango safi hâsılatı, Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca en geç onbeş gün içinde bir
taraftan bütçeye irat, diğer taraftan Millî Savunma
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolu
nur ve bir hafta zarfında Savunma Sanayii Destek
leme Fonunun T. C. Merkez Bankası nezdindeki he
sabına nakden ve defaten ödenir.»
Devlet malı sayılması
MADDE 19. — Başkanlığın ve Başkanlığa bağlı
Fonun mallan ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen
suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suç
lara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır. Baş
kanlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü mal
ları haczedilemez.
Kamulaştırma

)

•MADDE 20. — Başkanlık, Fon ve bunların ser
mayesinin % 51'inden fazlasına sahip oldukları or-<
taklukların silah ve mühimmat imal etmek amacıyla
faaliyet gösteren kuruluş ve müesseseleri, bu faaliyet-'
leri ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin mevzuat
hükümlerinden yararlanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen kalbul edil
miştir.
GEÇİCİ MADDE 2, — Türk Silahlı Kuvvetlerini
ıgüçlendinmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların
çeşitli şirketlerdeki hisseleri Fona devredilebilir.
GEÇİCİ MADDE 3.'— Geçici 1 ve 2 nci madde
lerdeki devir işlemleri 6 ay içinde tamamlanır. Devir
işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya
devam olunur. Devir işlemleri ve bu devirden doğan
kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
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Yürürlük
MADDE 16.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurum yürütül*.
27 . 9 . 1985
T. özal
Devlet Bakanı - Başbakan Ylardımcısı
Jf. K. Erdem

Devlet Bakam
K. Oksay

Devlet Bakam
AK Af* Yılmaz

Devlet Bakanı
Af. V. Dinçerler

Devlet Bakamı
A. Tenekeci

Devlet Bakam
Af< T. Titiz

Devlet Bakanı
A. Karaevli

Adalet Bakanı
Af. N. Eldem

MMÎ Savunma Bakanı
Z. Yavuztürk

içişleri Bakanı .
Y. Akbulut

Dışişleri Bakanı V.
A. Af. Yılmaz

Maliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam
Af. Emiroğlu

Bayındırlık ve M â n Bakam
l S. Giray

Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakam
Af. Aydın

UDaştuma Bakani
V. Akaoy

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam
H. H. Doğan

Çalışma ve Sosyaıl Güvenlik Bakam
Af. Kalemli

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam
S. N, Türel

Kültür ve Turizm Bakam
Af, Af. Tajçıoğlu
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GfEÇİlOt MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri ge
lir ve kurumlar vergisi mükeMeflerinin 1985 takvim
yılı gelirlerine ilişkin olarak 1.1.1986 tarihlinden itiba
ren yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan et
meleri gereken gelirleri hakkında da uygulanır.
1985 takvim yılına ait olup, tevkif suretiyle vergiye
tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden, fona ait meb
lağ hesaplanmaz. Tevkif suretiyle vergiye tabi tu
tulan kazanç ve iratlar hakkında bu Kanun hüküm
leri 1,1.1986 tarihinden itibaren uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 43 üncü maddesi ile bu
madde uyarınca alınan Balkanlar Kurulu Kararlarında
gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar aylıklarının
hesabında, Başkan için 975, Başkan Yardımcıları için
750 ek gösterge uygulanır. Bu ek göstergeler hakkın
da 26.6.1984 gün ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin değişik 38 inci maddesine göre işlem ya
pılır.
Yürürlük i

Yürürlük,

MADDE 21. — Millî Savunma Komisyonu metni
nin 15 inci maddesi 21 inci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.
Yürütme

,

(

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Yürütme

|

MADDE 22. — Millî Savunma Komisyonu metni
min 16 ncı maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul
edinmiştir,

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi Ko
misyonumuzca 1*6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİN BAĞLI CETVEL
İhdas Edilen Kadrolar

Unvanı

Sınıfı

1. DERECE
G.l.H.
Başkan
»
Başkan Yardımcısı
Daire Başkanı
»
»
İdarî ve Malî İşler Dai. Bşk.
Personel ve Eğitim. Dai Bşk. »
1. Hukuk Müşaviri
»
S.H.S.
Daire Tabibi
G.l.H.
Uzman
T.H.S.
Uzman
2. DERECE

Serbest kadro
adedi

1
3
5
1!
1
1

Toplam

ı;

1
3
5
1
1
1
1

2
10

2
10

1
5
5
1
10

1
5
5
1
10

Savunma Uzmanı
Uzman
Uzman
Müşavir Avukat
Şube Müdürü
3. DERECE

G.l.H. .
»
T.H.S.
A.H.S.
G.I.H.

Uzman
Uzman
Müşavir Avukat

T.H.S.
G.l.H.
A.H.S.
S.H.S.
G.l.H.
»

5
5
1
1
1
1

5
5
1
1
1
1

G.I.H.
T.H.S.

4
1.

4 ,
1

T.H.S.
G.I.H.
T.H.S.
G.I.H.
»

10
3
1!
3
1;

10
3
1
3
1

G.l.H.
»
T.H.S.
S.H.S.

10
3
1!
1

10
3
1
1!

Hemşire
Mütercim
Ayniyat Saymanı
4. DERECE
Şef
İstatistikçi
5. DERECE
Uzman
Şef
İstatistikçi
Memur
Sekreter
6. DERECE
Uzman
Şef
İstatistikçi
Hemşire
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Mütercim
Veznedar
Teknik Ressam
Memur
Ambar Memuru
Santral Memuru
Sekreter
Daktilograf
7. DERECE

G.t.H.
»
T.H.S.
G.t.H.
»
»
»
»

Uzman Yardımcısı
Ayniyat Saymanı
Memur
Sekreter
Daktilograf
Şoför
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Dağıtıcı
Aşçı
Kaloriferci
Bekçi
Hizmetli
Bahçıvan
8. DERECE
Uzman Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Memur
Ambar Memuru
Santral Memuru
Sekreter
Daktilograf
Şoför
TetonSısyen
Hizmetli

T.H.S.
G.tH.
»
»
»
»
T.H.S.
Y.H.S.
»
»
»
»
»
»

9. DERECE
Uzman Yardımcısı
Veznedar
Teknik Ressam
Memur
Sekreter
Daktilograf
Şoför
Teknisyen Yardımcısı
Dağıtıcı
Bekçi
Hizmetli

Serbest kadro
adedi

ı;

G.t.H.
»
T.H.S.
G.İH.
»
»
»
Y.H.S.
»
»
»

Türkiye Büyük Millet Meclisi

1
1
1
3
1
1
1
1

1
li
3
1
1!
1!

I
5
1!
3
2

ıı

5
1
3
2
1
2
1
2
1;
. 1!
1
1
5
1!

5
5
3
1!
i!
3
2
2
1!
2

5
5
3
1
1
3
2
2
1
2

5
1!
1!
3
3
2
2
1!
1!
.1!
1]

5
1
1
3
3
2
2
1
1
li
1!

ı!
2
1!
2
1!

. î!

^

li

11
5

T.H.S.
G.t.H.
»
»
»
»
»
»
T.H.S.
Y.H.S.

,

Toplam
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Serbest kadro
adedi

10. DERECE
Memur
Ambar Memuru
Santral Memuru
Sekreter
Daktilograf
Şoför
Teknisyen
Aşçı
Kaloriferci
Hizmetli
Bahçıvan

O.Î.H.
>
»
»
»
»
T.H.S.
Y.H.S.
»
»
»

4
li

11. DERECE
Daktilograf
Şoför
Dağıtıcı
Kaloriferci
Bekçi
Hizmetli

G.Î.H.
»
Y.H.S.
»
»
*

1!
2
1!
1!
1!
2

Y.H.S.
»
»
»
V

2
1
1
1
1

»

5

12. DERECE
Teknisyen Yardımcısı
Dağıtıcı
Aşçı
Kaloriferci
Bekçi
Hizmetli
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11
2
2

2
2
İl

li
2
1!
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Tasarıya bağlı ekli cetvel aynen kabul edilmiştir.
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Tasarıya bağlı ekli cetvel aynen kabul edilmiştir.
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