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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 öderiir.»
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — (Sayın Başkanım,
18 inci maddeyi henüz oylatmadınız. 18 indi mad
deye bağlı 1 inci maddeyi oylattınız ve yine 18 inci
maddeye bağlı 11 inci maddeyi okuttunuz.
BAŞKAN — Evet efendim, oylayacağız.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Benini sormak
istediğim şu : Demin oyladığımız madde ile, kamu
hukuku rejimine bağlı bir müesseseyi, özel hukuk
rejimine ta'bi 'bir «müessese haline mi getirdik?. Mil
lî Piyango İdaresini kastediyorum. Bunu lütfen hü
kümet açıklar mı?. Yani kamu hukukuna tabi iken
bu küçücük fıkra ile, 'bu korsan hükümle birdenbire
özel hukuk rejimine tabi 'bir müessese mi yarattık?.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Sayın üyeler, bu kanunun müza
keresi dünden beri gayet nezih bir şekilde devam edi
yor. Biz hiçbir arkadaşımızın burada «korsan» ta
birini kullanmasını kabul edemiyoruz. Onun İçin bu
kelimenin behemahail geri alınması zarureti vardır.
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — İlişiği yok. Siz
«'korsan hüküm» tabirinin ne olduğunu duymamışsı
nız. 30 defa bu kürsüden tekrarlandı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Ama söylememek lazım Sayın
Tutum;.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz duymamışsı
nız; çünkü hukuk bilginiz yok.
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dallüka efendim.
Hukukla ilgisi olup olmadığını ben takdir ederim ve
'böyle bir ifadeyi de zatı âlinizin kullanmaması te
mennisinde bulunurum.
Evet Sayın Bakan, siz soruya cevap verin efen
dim.
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZTÜRK (Elazığ) — Hail böyle olunca, mademki bizim
hukuk bilgimiz yok, kanunun maddeleri açıkça ya
zılmıştır, hukuktan anlayanlar bunu anlamakta zor
luk çekmiyorlar.
Ben saygılarımla yüce heyete arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Bu cevap değil
dir sayın bakan.
BAŞKAN — 18 inci maddeye bağlı 11 inci mad
deyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
18 inci maddeyi, bağlı bulunan ve kabul edilen
1 ve 11 inci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci madde
kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum :
Devlet malı sayılması
MADDE 19. — Başkanlığın ve Başkanlığa bağlı
Fonun malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işle
nen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu
suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır.
Başkanlığın ve Fonun taşınır ve taşınmaz her türlü
malları haczedilemez.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi okutuyorum :
Kamulaştırma
MADDE 20. — Başkanlık, Fon ve bunların ser
mayesinin % 5rinden fazlasına sahip olduktan or
taklıkların silah ve mühimmat imal etmek amacıyla
faaliyet gösteren kuruluş ve tnüessesderi, bu faaliyet
leri ile ilgili olarak kamulaştırmaya ilişkin mevzuat
hükümlerinden yararlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler...
Kabul etmeyenler... 20 nc'i madde kabul edilmiştir.
Geçici 1 ıinci maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. — »Savunma Donatım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü menkul ve gayrimenkul
malları, bütün araç, gereç, bütçe ve personeli ile bir
likte, 'hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına
devredilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 inci
madde ka'bul edilmiştir.
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