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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca
18.5.1994 tarihinde kararlaştırılan "Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faali
yetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GENEL GEREKÇE
31.7.1970 tarih ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanu
nun 2 nci maddesine göre, "Silahlı Kuvvetlerin; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma po
litikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana prog
ramlarına göre, harp sanayii hizmetlerini yürütmek" görevi Millî Savunma Bakanına verilmiştir.
Ancak, anılan Kanunun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar bütünüyle harp sanayii hizmetlerinin
yürütülmesi konusunda herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmadığı bilinmektedir.-4.11.1983 ta
rih ve 2941 sayılı "Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu" ile bu kanuna istinaden 16.7.1990 tarihinde
yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" hükümleri gereğince, "Seferberlik ve savaş
hallerinde ihtiyaçlann karşılanması konusunda Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar,
diğer ilgili makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak savaş sanayiine geçiş için üretim kay
naklarında yapılması gereken düzenlemeleri ve üretilecek mal ve hizmetleri saptamak, keza millî
sanayinin olanaklarıyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını
karşılayacak hale getirilmesi için gerekli önlemleri aldırtmak", Millî Savunma Bakanlığının görev
leri arasında sayılmıştır.
Muhtelif silah ve mühimmat ile Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan bazı teçhizat ve yedek parça
ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından üretilmektedir. Genelde bu üretim, bu malzemeyi üret
mek için kurulan spesifik tesislerde veya halen mevcut ticarî üretim kalemleri dahilinde gerçekleş
mektedir. Ticarî kuruluşlar, mevcut üretim tesislerini tamamen kendi amaçlarına yönelik kurmak
ta, askerî ihtiyaçlar ancak kendileri için rantabl olduğu takdirde tesis tevziine veya mal cinsi/özel
liği değişimine yönelmektedirler. Ayrıca, kapsamlı bir ana malzeme katalogu bulunmaması nede
niyle yapılabilir ihtiyaçlar dahi ihtiyaç makamları tarafından tespit edilememektedir. Bugün için,
zamanla yurt dışından çeşitli kaynaklar vasıtasıyla alınmış olan silah, araç, gereç ve bunların yedek

- 2 parçalanmn, seferberlik ve savaş halinde aynı kaynaklardan sağlanmasının her zaman mümkün ol
mayacağı, bu sağlansa dahi meblağlarının çok yüksek seviyeye ulaşacağı değerlendirilmektedir. Bu
tür malzemenin yurt içinde yapılabilirlik imkânının araştırılması ve bu maksatla ilgili makamlar
arasında faydalı ve yapıcı bir koordinasyon ortamının kurulması gerekmektedir. Bu tür imkânların
sanayi sektöründen sağlanması halinde millî sanayi canlandırılmış ve döviz tasarrufu da sağlanmış
olacaktır.
Mevcut sanayiin, harp sanayiine dönüştürülebilmesi için yaünmlann imkân, kapasite ve dönüşebilirlik açısından incelenmeleri, ihtiyaç varsa bu amaca yönelik gerekli yatırımın tespiti ve
kaynak gereksinmesinin karşılanma imkânlarının belirlenmesi yönlerinde ayrıntılı çalışmalara ihti
yaç bulunmaktadır. Bu gibi çalışmalar bugüne kadar gerçekleştirilememiş olduğundan, Silahlı
Kuvvetlerin istifadesine sunulan çeşitli tip malzemenin yurt içinde yapılabilirlik oranı halen tam
olarak bilinememekdedir. Anılan çalışmanın sanayi sektöründe gerçekleştirilebilmesinin ancak ya
pılacak yasal bir düzenleme ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Harp sanayi hizmetinin ilgili makamlar arasında organizasyon ve işbirliği yapılarak karşılan
ması, bu konuda planlı, gerçekçi ve bütünlük arz eden değerlendirmelerin yapılmasına imkân sağ
lanması ve yukarıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesi amacıyla sözkonusu tasan hazırlanmış
tır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1, - Madde ile, kanunun hangi amaçla düzenlendiği belirtilmekte; Türk Silahlı Kuv
vetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mü
himmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme ve yedek parçalar ile bunların kullanılmasına ait hizmetle
rin millî sanayiin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren
yapılmasına ilişkin esas ve usullerin bu Kanunda yer aldığı ifade edilmektedir.
Madde 2. - Madde ile, bu Kanunun; harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi için barış dönemin
den itibaren yapılacak hazırlık, planlama ve teşkilatlanmayı, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan her
türlü harp sanayii ürününü üretebileceği tespit edilen kamu ve Özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek
ve tüzelkişilere ait görev ve sorumlulukları kapsadığı belirtilmektedir.
Madde 3. - Madde ile, Kanunda geçen bazı kavram ve terimlerden neyin anlaşılması gerekti
ği hususlarına açıklık getirilmekte ve uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlan
maktadır.
Madde 4. - Madde ile, harp sanayii faaliyetinin planlanmasında ve yürütülmesinde göz önün
de bulundurulması gerekecek ilkeler düzenlenmektedir.
Madde 5. - Madde ile, Genelkurmay Başkanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri belir
tilmektedir.
Madde 6. - Madde ile, Millî Savunma Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri belir
tilmektedir.
Madde 7. - Madde ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri be
lirtilmektedir.
Madde 8. - Seferberlik ve savaş halinde bakanlıkların kuruluş ve kontrolünde bulunan ana sa
nayii ve ana sanayiine yan ürün veren kurum ve kuruluşların harp sanayiine yönelik hizmet ver
mekle yükümlü bulundukları da dikkate alınarak, madde ile; Millî Savunma Bakanlığı ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı dışındaki bakanlıkların bu Kanun kapsamındaki görevleri düzenlenmektedir.
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- 3 Madde 9. - Madde ile, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilerin görev ve
sorumlulukları düzenlenmektedir.
Madde 10. - Madde ile, harp sanayii üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla seçilen kuru
luşta yapılması gereken değişikliklerin gerektirdiği ödeneğin ve seçilen özel kurum ve kuruluşun
özendirilmesi için gerekli malî destek ve teşvik tedbirleri ile harp sanayii ihtiyacı için kamu ve özel
sektörce üretilen ürünlerin tedarik ve bedelinin Millî Savunma Bakanlığınca karşılanacağı belirtil
mektedir.
Madde 11. - Madde ile, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki görev ve yükümlülükleri yerine
getirmeyen kişilere ve kuruluşların sorumlularına uygulanacak müeyyideler belirtilmektedir.
Madde 12. - Madde ile, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin, Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetme
likte düzenleneceği belirtilmektedir.
Madde 1 3 . - Yürürlük maddesidir.
Madde 14. - Yürütme maddesidir.
Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sanayi ve Ticaret ve Teknoloji Komisyonu

16.6.1994

Esas No.: 1/710
Karar No. : 34
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun
Tasarısı"
Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Gölhan'ın da katılımları ile, Millî Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları temsilcilerinin de katılımları ile, Komisyonumuzun 16.6.1994 tarihinde yaptığı toplan
tısında görüşülmesine karar verilmiştir.
Kanun tasarısının geneli üzerinde görüşmelere başlandı. Konu ile ilgili olarak, Millî Savunma
Bakanı Sayın Mehmet Gölhan'ın verdiği ilave bilgiler dinlenildikten sonra, tasarının genel gerek
çesi okundu.
Mevcut sanayiin harp sanayiine dönüştürülebilmesi için yatırımların imkân, kapasite ve dönüşebilirlik açısından incelenmeleri, ihtiyaç varsa bu amaca yönelik gerekli yatırımların tespiti ve
kaynak gereksinmesinin karşılanma imkânlarının belirlenmesi yönlerinde ayrıntılı çalışmalara ihti
yaç bulunmaktadır. Bu gibi çalışmalar bugüne kadar gerçekleştirilememiş olduğundan, Silahlı
Kuvvetlerin istifadesine sunulan çeşitli tip malzemenin yurt içinde yapılabilirlik oranı halen tam
olarak bilinememektedir. Anılan çalışmanın sanayi sektöründe gerçekleştirilebilmesinin ancak ya
pılacak yasal bir düzenleme ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla hazırlanan Ka
nun Tasarısı, Komisyon üyelerinin görüşlerini belirtmeleri ve sordukları sorulan Sayın Bakanın ce
vaplamasından sonra, maddelere geçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
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- 4 Kanun Tasarısının;
10 uncu maddesinin, 1 inci fıkrasının son cümlesi, ifadenin daha düzgün ve anlaşılır olması
amacıyla, "seçilen özel kurum ve kuruluşun özendirilmesi için Millî Savunma Bakanlığınca gerek
li malî destek sağlanır ve teşvik tedbirleri alınır."
Şeklinde düzeltilmiştir.
Tasarının, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 ve 14 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.
Raporumuz havalesi gereği, Millî Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Azimet Köylüoğlu
Sivas
Kâtip
Evren Bulut

Celal Kürkoğlu

Edirne

Adıyaman

Çanakkale

Üye
Elaattin Elmas
İstanbul

(İmzada bulunamadı)
Üye
Şaban Bayrak
Kayseri

Üye
Mustafa Fikri Çobaner
İsparta

Başkanvekili
Mehmet Cebi

Sözcü
Abuzer fanrıverdi

Samsun
Üye

Adıyaman
Üye
Rahmi Özer

. Üye
Halil Başol
Tekirdağ

Üye
Ahmet Remzi Hatip
Konya
(İmzada bulunamadı)

Millî Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No.: 11710

24.6.1994

Karar No. :25
• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önhavalesi uyarınca gönderildiği Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşüldük
ten sonra Komisyonumuza havale edilmiş olan "Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii
Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasansı", Komisyonumuzun 23.6.1994 tarihli 10 uncu
Birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl han ile Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi;
*•>
Bir yandan, 31.7.1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hak
kında Kanunun 2 nci maddesine göre, "Silahlı Kuvvetlerin; Bakanlar Kurulunca kararlaştınlacak
savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik
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- 5 ve ana programlarına göre, harp sanayii hizmetlerini yürütmek görevi" Millî Savunma Bakanına
verilmiş,
Diğer yandan, 4.11.1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile bu Kanu
na istinaden yürürlüğe konulmuş Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü hükümleri uyarınca, "Seferber
lik ve savaş hallerinde ihtiyaçların karşılanması konusunda Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı,
bakanlıklar, diğer ilgili makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak savaş sanayiine geçiş için
üretim kaynaklannda yapılması gereken düzenlemeleri ve üretilecek mal ve hizmetleri saptamak,
keza millî sanayinin olanaklanyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik ve savaş ihtiyaçlannı karşılayacak hale getirilmesi için gerekli önlemleri aldırtmak" Millî Savunma Bakanlı
ğının görevleri arasında sayılmış,.
Ancak, bugüne kadar harp sanayii hizmetlerinin bütünüyle yürütülmesi konusunda herhangi
bir yasal düzenleme yapılmamıştır.
Harp sanayii hizmetinin ilgili makamlar arasında organizasyon ve işbirliği yapılarak karşılan
ması, bu konuda planlı, gerçekçi ve bütünlük arz eden değerlendirmelerin yapılmasına imkân sağ
lanması için hazırlanan tasanda ise; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç
duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme ve ye
dek parçalar ile bunlann kullanılmasına ait hizmetlerin millî sanayiin kaynak ve üretimleriyle kar
şılanması ve bunu teminen de gerekli hazırlıklann barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve
usullerin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Tümü üzerindeki görüşmelerden ve yapılan tamamlayıcı açıklamalardan sonra, Tasan Komis
yonumuzca da benimsenmiş ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni esas alınmak
suretiyle maddelerinin müzakeresine geçilmiş; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metni
nin 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul
edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Sözcü

A. Baki Tuğ

Ural Köklü

Mustafa Kaçmaz

Ankara

Uşak

Van

Üye

Üye

Üye

Turgut Tekin

Cemal Şahin

Hüseyin Aksoy

Adana

Çorum

Eskişehir

Üye

Üye

Üye

Mukadder Başeğmez

Gürhan Çelebican

Tevfik Diker

İstanbul

İstanbul

Manisa

Üye

Üye

Üye

Faruk Saydam

Cevat Ayhan

Ferit Aydın Mirkelam

Manisa

Sakarya

Şanlıurfa

Üye

Üye

Süha Tanık

Ali Uzun

İzmir

Zonguldak
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- 6 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında
Kanun Tasarısı
Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde ih
tiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürünü olan silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme
ve yedek parçalar ile bunların kullanılmasına ait hizmetlerin millî sanayiin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzen
lemektir.
Kapsam
MADDE 2. - Bu Kanun, harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi için barış döneminden itibaren
yapılacak hazırlık, planlama ve teşkilatlanmayı, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan her türlü harp sa
nayii ürününü üretebileceği tespit edilen kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişi
lere ait görev ve sorumlulukları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. - Bu Kanunda geçen;
a) Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının başta askerî güç olmak üzere, savaşın ihti
yaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bü
tün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldı
ğı hali,
b) Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne ka
dar devam eden durumu,
c) Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde
etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî tüm güç ve kaynakları
nın hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı rnücadeleyi,
d) Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine ka
dar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldı
ğı durumu,
e) Harp Sanayii: Yurt içinden sağlanan harp silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, malzeme,
yedek parçalar ve bunların kullanılmasına ait her türlü hizmet ile Silahlı Kuvvetlerin yurt dışından
sağlanan ihtiyaçlarının millî sanayii imkânlarıyla karşılanması amacıyla, millî sanayiin seferberlik
ve savaş hali şartlarına göre düzenlenmesi ve üretimin planlanması faaliyetini,
f) Prototip İmali: Üretime esas teşkil edecek numune üretimini,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 4. - Harp sanayii faaliyetinin planlanmasında ve yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler
esas alınır.
a) Harp sanayii faaliyetinin ana gayesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halin
de ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürününün ve hizmetlerinin millî sanayiinin kaynak ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp
Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında
Kanun Tasarısı

Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp
Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı

Amaç
MADDE 1. - Kanun Tasarısının 1 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Amaç
MADDE 1. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kapsam
MADDE 2. - Kanun Tasarısının 2 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Kapsam
MADDE 2. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tanımlar
MADDE 3. - Kanun Tasarısının 3 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Tanımlar
MADDE 3. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İlkeler
MADDE 4. - Kanun Tasarısının 4 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

tikeler
MADDE 4. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 4 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
üretimleri ile azamî ölçüde yurt içinden karşılanması için barıştan itibaren başlanarak mevcut sa
nayiinin kapasitesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesidir.
b) Harp sanayiinin tanziminde ana unsurları oluşturan istihdam, kaynak, üretim, stoklar ve ih
tiyaçlar istatistik! tahminlerle sağlıklı olarak düzenlenir.
c) Seferberlik ve savaş haline ait ihtiyaçlar azamî ölçüde eksiksiz tespit edilerek, kaynak isra
fına sebep olacak uygulamalardan kaçınılır.
d) ihtiyaçların yurt dışından tedarik yolu ile karşılanması gerektiğinde, harp sanayii ürünleri
nin teknoloji transferi suretiyle yurt içinde imali ve bu şekilde kaynak tasarrufunun sağlanması ve
üretim potansiyelinin artırılması hedef alınır. Bununla birlikte, yurt içinde üretilemeyen mallar için
yurt dışı kaynakların planlanması esastır.
"
e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu mümkün ol
madığı takdirde özel sektörden karşılanması esastır. Ancak, özel sektörü teşvik etmek amacıyla, ka
muya tanınan özel imkânların bu sektöre de sağlanması dikkate alınır.
f) Yeni yatırımlarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaçtan dikkate alınarak yapılacak tesisin
üretim planlaması için özendirici teşviklere yer verilmesi sağlanır.
Genelkurmay Başkanlığının Görevleri
MADDE 5. - Genelkurmay Başkanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamındaki ihtiyaçlarını tespit etmek, öncelikle
rini belirlemek ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığına öneride bulunmak,
b) ihtiyaçların üretim planlamalarının hazırlanması için, Millî Savunma Bakanlığına teknik
düzeyde yardım sağlamak,
c) Üretim faaliyetlerine ilişkin olarak talep edildiğinde, uygun test ve deney teçhizatı bulunan
her türlü tesis ve alanı tahsis etmek.
Millî Savunma Bakanlığının Görevleri
MADDE 6. - Millî Savunma Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri şunlardır :
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihtiyaçlarının incelen
mesi ve hazırlayıcı programların uygulanması için, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilmek
suretiyle gerekli birimi oluşturmak,
b) Harp sanayii ürünlerinin tedarik faaliyetleri için gerekli malî desteği sağlamak,
c) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için gerekli çalışmaları yapmak ve
üretim bilgilerinin muhafazasını sağlamak,
d) Bu Kanun kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilere ait
kuruluşların personel ve araç erteleme işlemlerini yürütmek,
e) Harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi sırasında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasın
da koordinatörlük yapmak.
Sanayi ve Ticaret Bakanının Görevleri
MADDE 7. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri şunlardır:
a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ve belirlenen ihtiyaç
larının üretimi için, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilere ait işyerlerini ka
tegorilerine göre tespit ederek Millî Savunma Bakanlığına bildirmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 694)

_9__
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nunun Kabul Ettiği Metin)
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tiği Metin)

Genelkurmay Başkanlığının Görevleri
MADDE 5. - Kanun Tasarısının 5 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Genelkurmay Başkanlığının Görevleri
MADDE 5. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığının Görevleri
MADDE 6. - Kanun Tasarısının 6 ncı
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Millî Savunma Bakanlığının Görevleri
MADDE 6. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri
MADDE 7. - Kanun tasarısının. 7 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri
MADDE 7. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 7 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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b) Millî Savunma Bakanlığı ile koordine etmek suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşları seferber
lik ve savaş hali planlamasına dahil etmek,
c) Yapımı öngörülen harp sanayii ürünleri için üretime esas olacak planlamayı yapmak veya
yaptırmak,
d) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için, Millî Savunma Bakanlığı ile
protokol yapmak.
Diğer Bakanlıkların Görevleri
MADDE 8. - Millî Savunma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hariç olmak üzere diğer bakan. lıklar; kuruluşlarında ve denetimlerinde bulunan fabrika ve işyerlerinden hangilerinin harp sanayi
ine dönüştürülerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihtiyaçları
nı nasıl ve ne miktarda karşılayacaklarını Millî Savunma Bakanlığı ile koordine etmek suretiyle ba
rış döneminden itibaren planlarlar ve seferberlik ve savaş hali planlamasına dahil ederler.
Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzelkişilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 9. - Harp sanayiinde üretim yapmak üzere Millî Savunma Bakanlığınca seçilen ve
bu Bakanlık ile aralannda malî ve idarî hususlarda vanlmış mutabakatı içeren protokol yapılmış
bulunan kuruluş; prototipi yapmak, denemelerinde hazır bulunmak, talep edildiğinde üretim hazırlıklannı tamamlamak ve imalata ait bütün bilgi ve verileri projenin tamamlanmasını müteakip Mil
lî Savunma Bakanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Millî Savunma Bakanlığı, bu bilgi ve verile
ri kullanarak ihtiyacını istediği kuruluştan karşılamak hakkına sahiptir.
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler; bu Kanun gereğince kendilerine
verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Malî Hükümler
MADDE 10. - Bu Kanunda belirtilen harp sanayii üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıy
la Millî Savunma Bakanlığınca seçilen kuruluşta yapılması gereken değişikliklerin gerektirdiği
ödenek, bu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre kendi bütçesinden karşılanır. Seçilen özel kurum ve
kuruluşun özendirilmesi için gerekli malî destek ve teşvik tedbirleri de Millî Savunma Bakanlığın
ca sağlanır.
Harp sanayii ihtiyacı için kamu ve özel sektörce üretilen ürünler Millî Savunma Bakanlığın
ca tedarik edilir ve bedeli kendi bütçesinden karşılanır. , . . • • ' •

Ceza Hükümleri

•

.

MADDE 11, - Bu Kanunun 9 uncu maddesindeki görev ve yükümlülükleri yerine getir
meyen kişiler ve kuruluşlantı sorumlulan; fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı
aydan iki yıla kadar hapis ve kırk milyon liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar.
Verilecek ceza, fiil seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki
misli artınlarak hükmolunur.
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul
Ettiği Metin)

Diğer Bakanlıkların Görevleri
MADDE 8. - Kanun Tasarısının 8 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Diğer Bakanlıkların Görevleri
MADDE 8. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 8 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Ger
çek ve Tüzelkişilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 9. - Kanun Tasarısının 9 uncu
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Ger
çek ve Tüzelkişilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 9. - Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu metninin 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Malî Hükümler
MADDE 10. - Bu Kanunda belirtilen harp
sanayii üretiminin gerçekleştirilebilmesi amacıy
la Millî Savunma Bakanlığınca seçilen kuruluşta
yapılması gereken değişikliklerin gerektirdiği
ödenek, bu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre
kendi bütçesinden karşılanır. Seçilen özel kurum
ve kuruluşun özendirilmesi için Millî Savunma
Bakanlığınca gerekli malî destek sağlanır ve teş
vik tedbirleri alınır.
, .
Harp sanayii ihtiyacı için kamu ve özel sek
törce üretilen ürünler Millî Savunma Bakanlığın
ca tedarik edilir ve bedeli kendi bütçesinden kar
şılanır.
Ceza Hükümleri
MADDE 11. - Kanun Tasarısının 11 inci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.

Malî Hükümler
MADDE 10. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Yönetmelik
MADDE 12. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Kanunun yayımı tarihin
den itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte belir
tilir.
Yürürlük
MADDE 13. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14. - Bu Kanun hükülmerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
M. Karayalçın
Devlet Bakanı
Y. Aktuna
Devlet Bakanı
İ.Tez
Devlet Bakanı
T.Akyol
Devlet Bakanı
N. Kurt
Devlet Bakanı
A. A. Doğan
Devlet Bakanı
E. Şahin
Devlet Bakanı
Ş. Erdem
„. Millî Savunma Bakanı
M. Gölhan
Dışişleri Bakanı
H. Çetin
Millî Eğitim Bakanı
N. Ayaz
Sağlık Bakanı,
Mi K. Dinç
Tarım ve Köyişleri Bakanı
R. Şahin
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. T. Köse
Kültür Bakanı
D. F. Sağlar
Orman Bakanı
H. Ekinci
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Devlet Bakanı
7V. Cevheri
Devlet Bakanı
A. Ş. Erek
Devlet Bakanı
B. S. Daçe.
Devlet Bakanı
M. A. Yılmaz
Devlet Bakanı
M. Kahraman
Devlet Bakanı
A. Ataç
Devlet Bakanı
N. Tekinel
Adalet Bakanı
M. S. Oktay
İçişleri Bakanı
N. Menteşe
Maliye Bakanı
İ.Attila
Bay. ve İskân Bakanı
O. Kumbaracıbaşı
Ulaştırma Bakanı
M. Köstepen
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
M. Moğultay
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
V. Atasoy
Turizm Bakanı
A. Ateş
Çevre Bakanı
R. Akçalı
(S. Sayısı: 694)

— 13 —
(Sanayi, Teknoloji v e Ticaret Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul
Ettiği Metin)

Yönetmelik
MADDE 12. - Kanun Tasarısının 12 nci
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.
Yürürlük
MADDE 13. - Kanun Tasarısının 13 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.
Yürütme
MADDE 14. - Kanun Tasarısının 14 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.

Yönetmelik
MADDE 12. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 13. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 14. - Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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