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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa (bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması ve 

istiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı 'hakkındaki Kanun tasarıları görü
şüldü ve kanunlar kabul olundu. 

Açık oturuma son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Muzaffer Yurdakuler Mehmet Şükran özkaya 
Divan Kâtibi 

Refet Aksoyoğlu 

•**- m*m 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fikret Kuytak 

KATİPLER : Mehmet Şükran özkaya, Refet Aksoyoğlu 

BAŞKAN — Efendim oturum açılmıştır. Bugünkü gündemimize geçiyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hakkındaki 
7462 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı yeni hükümler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi Komis
yonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komüyon raporu (1/154) 
(S. S. 60) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Maliye Vekâleti temsil
cisi olarak arkadaşımız görüşlerini açıklıyacak, 
lüzumlu açıklamaları yapacaktır. * 

Buyurunuz efendim. 
ADNAN BAŞER -— Efendim, geçen yıl 

Ereğli'de bir Demir ve Çelik Sanayii kurul
ması, ilgili kanunla, kabul edilmişti. Sonradan, 

(1) 60 S. Saydı basmayazı Temsilciler 
Meclisinin 87 nci Birleşim tutanağının sonun-
dadtr. 

mevcut sermayenin yetmiyeceği anlaşılarak ar
tırılması istenmiş ve bu 600 milyon liraya çıka
rılmıştır. Halen bunun 34 milyonu Devlet sek
törüne, 11 milyonu Türk özel selktörüne aidola-
caktır. 14 milyonu ise yabancı sermaye olacak
tı]'. Fakat, Hükümet yedi yıl sonra eldeki 
42 milyon dolarlık kısmı âmme sektörüne de
vir edecek ve 17 milyon dolarlık ıhususi sek
töre aidolacaktır. Bu suretle bu müessese 59 
milyon dolarlık bir anonim şirket haline gele
cektir. Bu sermaye içindeki 34 milyon dolarlık 
kısım 7 sene müddetle Devlete aidolacalktır. 
Demek ki bu müesseseye kuruluşta âmme sek
törüne aittir. Bu tesislerin yapılabilmesi için 
topyekûn 234 milyon dolara ihtiyaç vardır. 

Diğer taraiftan bu sermayenin 154 600 000 
dolarlık kredi sağlanmasına zaruret görülmüş 
ve DLF ile bunun 20 milyonunun Avrupa'dan, 
5 milyonunun Amerika hususi sermaye piyasa
sından ve geri kalan kısmın da 129 600 000 
dolarlık kısmını da Developmeıit Loan Found 



B : 95 20 . 7 
tarafından temini ve 20 sene vâdeye bağlanması 
kararlaştırılmıştır. DLF, kendi statüsüne göre 
ekonomik yatırımlardan % 5, 75 faiz alır. Biz 
de ekonomik yatırım olarak % 5,57 faize tâbi 
oluyoruz. Anlaşmaya göre temini derpiş edilen 
59 milyon dolarlık sermayenin 14 milyonu Ame
rikan hususi 'sermayesinden ve geri kalan 45 
milyon doların 34 milyonu resmî sektör ve 11 
milyonu da Türk hususi sektörü tarafından te
min edilecektir. Buna nazaran ıbu tesise tah
sis edilecek sermayenin 25 'milyon doları Türk 
ve yabancı hususi sektörün 'teşkil ettikleri bir 
limitet şirkete aidolacaktır. 5 milyon doları 
Amerikan hususi sermaye piyasasından tahvil 
çıkarmak 'suretiyle temin edilecektir. Bu tah
viller için 7 yıl vâde konmuştur. Bu bir hak 
olarak anlaşmaya eklenen hükme göre bu tah
vil hâmillerine hisse senetlerini satma!mak hak
kını veren opsiyon senedi verilecektir. Bu su
retle 50 milyonluk Türk hisse senedi alabile
ceklerdir. 

Bu şart gerek Chase, gerek diğer mukavele
de kabul edilmiştir. Geriye kalan 20 milyon 
dolarlık kredinin 10 milyon doları Fransa'dan, 
10 milyon doları da italya'dan temin olunmuş
tur. Ayrıca Almanya'dan da kredi teminine ça
lışılmaktadır. Bu miktarların biraz yüksek tu
tulmasının sebebi, bâzı Amerikan müesseseleri
nin, Avrupa'daki emsalleri ile rekabet imkân
larının sağlanmasıdır. 

Kurulacak bu iki müessesede Demir - Çelik 
sanayii olarak 470 bin ton külçe çelik istihsal 
edilecektir. Bunun 110 bin tonu ham çelik, 268 
bin tonu da yassı hadde mamulü yani levha, so
ğuk veya sıcak çekilmiş bant, saç ve boru ima
linde kullanılmak üzere piyasaya sürecektir. 
Bu istihsale ulaşabilmek için 840 bin ton demi
re ve 710 bin ton kömüre ihtiyaç vardır. Bura
da çalışacak işçi sayısı oldukça kalabalık oldu
ğu gibi her yıl da 60 000 işçiye yeniden çalış
ma sahası açılaeaktır. Bu kanunla getirilen ye
nilikler : 7462 sayılı Kanunla 510 milyon lira 
olan sermaye 600 milyon liraya yükselmektedir. 

İkincisi : Chase Grupuna 5 milyon liralık 
Warren garantiisi verilmektedir. 

Üçüncüsü: Bu sanayi kurulduktan ve Demir -
Çelik istihsaline başladıktan sonra tamamen hu
susi sektöre intikal edeceğinden burada âmme 
menfaati bahis mevzuu değildir. Fakat bu tesi
sin memleketin iş ve sanayi hayatına yapacağı 
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büyük ve geniş tesirler nazara alınırsa burada
ki âmme menfaatinin kalmıyacağı meydanda
dır. îşte bu sebepledir ki âmme menfaati mü
lâhaza edilmiş ve teşekküle istimlâk yetkisi ve
rilmiştir. 

(Maliye Bakanı toplantıya geldi.) 
BAŞKAN — Efendim, bu Chase Grupu hisse 

senetlerinin bize sağladığı fayda nedir? 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Efendim, arz edeyim. Bu husus çok önemlidir. 
Bilhassa Amerika'da kredi kolaylığı, sağlanması 
için çok büyük bir reaksiyon vardır. Burada da 
böyle bir hal * olacağından Chase Grupu garan
tisi söz konusu olmaktadır. Bu, bir nevi noter 
garantisidir. Bu iş daha evvel de Demokratlar
dan sonra Cumhuriyetçilere gelince şiddetli gü
rültülere yol açtı. Amerikan Grupunun bu mev-
zudaki projesinin çok rantabl olduğu ve buna 
Chase Grupunun da iştirak ettiği ileri sürüldü. 
Bu arada piyasada satılacak 5 milyon Jiralık 
tahvil meselesi üzerinde de bâzı itirazlar yapıl
mamış değildir. Fakat şunu itirafa mecburuz ki 
Türkiye, dış borçları bakımından zayıf memle
ketler arasındadır. Bu itibarla kâr ihtimalini 
bir miktar yüksek göstermek mecburiyetindedir. 
Chase Grupunun girebilmesi için Amerikan Hü
kümeti tarafından ısrar edilmiştir. Chase Gru
pu da bunun üzerine, böyle bir tazyik yapılın
ca, kendisi için kârlı bir durum yaratmak iste
miştir. Yani bize tahvil vermek ve bunun kar
şılığında hisse senedi almak hakkına ve bunu 
da devretmek yetkisine sahibolmak istemekte
dir. Ancak bu şartlarladır ki Chase Grupu bu 
işe girmiştir. Esasen bu madde bütün bu kanun 
içinde en kritik bir nokta teşkil etmektedir. 
Eğer bu madde proje metninden çıkarılırsa pro
je tamamı iptal edilmiş bir duruma gelebilir. 
Biz, dış itibarı yerinde bir millet olsaydık, tabiî 
ticari bakımdan, Chase bize ikraz yapar ve ay
rıca bir fedakârlık yapmak da gerekmezdi. Bu
gün Türkiye % 7 ile borç alabilecek durumda 
değil. Bu işi, tahvili cazip kılabilmek için kon-
verbilite istiyor, Warren garantisi istiyor. Bu, 
karşılığında hisse senedi almak yetkisini veren 
bir kâğıttır. Bu olmazsa, olmaz mı? Olurdu, 
fakat zararı ne olacak? Eğer hisse senedi kâr 
yaparsa, bas yaparsa bir komüsyon da söz konu
sudur. Ama, bu komüsyondan vazgeçilmiştir. 
.Amerika'da her şirkete borç verenler böyle bir 
.Warren garantisi alırlar. Bu orada mûtattır. 
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Bu Türkiye'de mûtat değildir. Bu olmasa daha 
iyi idi. Fakat, işi durdurmaz bu. Bir başarı
sızlığa uğranması halinde hayır diyebilirler. 
Çünkü % 51 kapasite ile çalışır bir Demir ve 
Çelik Sanayii kuruluyor Türkiye'de. Bu üze
rinde durduğumuz husus Cumhuriyetçilerin 
ileri sürdükleri ve bütün Amerika'da mûtadolan 
bir usuldür. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen ^arkadaşlar lütfen isimlerini yaz
dırsınlar. / (Konuşmak istiyen üyeler isimlerini-

yazdırdılar) 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Beş sene zarfında bu şirketin hisse senetlerinin 
f/c 10 fazlasına, yani 100 liralık bir senedin 
110 liraya satıldığını düşününüz. Bu adam siz
den 50 milyon dolarlık hisse senedi alacaktır. 
Aşağı - yukarı 1 - 1,5 milyon dolarlık bir ko-
ımüsyon vermiş oluyoruz ki, bunun kapasitesi 
100 milyon dolarlık ithalâtı ortadan kaldıracak 
mahiyettedir. 

BAŞKAıN — Buyurun Vehbi Bey. 
VEHBÎ ERSÜ — Bundan foir müddet evvel 

Krupp'da bir tetkik yapmış ve rantabl olmadığı 
halikında bir rapor verilmişti. Çeşitli yerlerde 
ufak cevherleri işlemek suretiyle bunların Av
rupa piyasalarında rekabette bulunabileceğini 
neye dayanarak ileri sürüyorsunuz'? 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Türkiye'ye ithal edilen 80 milyon dolarlık çeli
ğin 60 milyon dolarlığını Almanya vermiştir. 
Krupp o zamanlar, Türkiye'ye geldiğinde, ha
raya istiyerek değil zorla geldiğini ve vaziyeti 
idare edeceğini söylemiştir. Almanlar bu fabri
kayı sabote etmek için ellerinden geleni yap
tılar. 

O kadar yaptılar ki, bütün Avrupa"dan bu 
fabrika için kredi verilmemesi hususunda gayret 
harcadılar. Biz de bunun üzerinde durduk. 
sonra Amerikalılara tetkik ettirdik. Onlar Tür
kiye'de bu sanayiin kurulması rantabl. mıdır, 
değil imidir diye inceleme yaptılar ve rantabl 
olduğunu gördüler. 

Fransızlara gelince : Allah için söylemek 
lâzım; Almanlar onları da sıkıştırıyorlardı. 
Krupp'un gelmemesi için çalıştılar. Gerekli in
celeme, «tüd yapıldı. Fransızlar, en ufak bir 
tereddüt halinde gelmezdi, bu işin üzerinde çhır-

* «ıazlardı. 
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ADNAN BAŞER — Efendim, yapılan ince

lemeye göre, Türkiye'nin 20 - 25 milyon ton 
çelik istihsalini mümkün kılacağı merkezindedir 
sonuç. Bunun içinde cevher maliyetinin almışın
da bir düşme yapılmış, ayrıca 12 lokomotif ve 
200 vagonun da değeri hesaplanmış bulunmak
tadır. Bunlar sayesinde cevher, günü gününe 
fabrikada bulunabilecek ve bu işletme de tam 
bir işletme haline gelecektir. 

SALÂHATTÎN ÖZGÜR — Türkiye'de ec ebi 
sermayenin bu şekilde iştirakiyle kurulmuş baş
ka şirketler vat' mıdır? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Bu şirkette ecnebi sermaye payı 1/4 ü geçmiyor. 
Bugüne kadar Türkiye'ye 10 yılda gelmiş olan 
yabancı sermaye yekûnu 5 milyon doları geçmi
yor. Daha evvel ibu yolda çıkarılan kanunların 
da bir tesiri olmamıştır. Bugün yabancı serma
ye olarak 14 milyon dolar sermaye, 150 milyon 
da kredi gelmektedir. 

ADNAN BAŞER — Temin olunan bu taç
ların hepsi döviz olarak ödenmiyeceık, bir kısmı 
Türk parası olarak Türkiye'de kullanılacaktır. 

BAŞKAN —- Buyurun Mucip Bey. 
MUCİP ATAKLI — Efendim, özel şahıslara,. 

şirketlere hisse senetleri satılacağına göre, son
ra bunların bir elde toplanması nasıl önlene
cektir? 

' MÂLÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Efendim, bu hisse senetleri 7 yıldan evvel şahs-
lara devredilemiyecektir. Şirketin sermayesin-
elen 14 milyonu yabancı sermayedir. Bu tuıt'ar 
ileride özel sektöre devredilemiyecektir. Biz 7 
yıi] üzerinde durduk; Amerikalılar 5 yıl diyor
lar. Tasarruf bonosu getirene hisse senetleri ve
rilecektir. 5 yılda kabili devir olmaması için 
belli bir tutardan fazla hisse senedi lalınmaması 
kaydı düşünülmüştür. 

MUCİP ATAKLI — Efendim, 7 yıl sonra 
siz de yoksunuz, biz de yokuz. Bu durumda ne 
olacaktır? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Efendim, bu hususta ilgili, gerekli kayıtlar dü
şünülebilir, konabilir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, ibiır kimsemin 
bir müddet içinde çok fazla hisse senedi elde 
etmesine pek ihtimal yok. Çünkü, şirket devamlı 
kâr sağlıyacağı için hiç kimse elindeki hisse se
netlerini satmak istemiyecektir. 
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MUCÎP ATAKLI — Acaba Amerikalıların, 

Amerika'da satacakları bu 'bonolar musevilerin 
eline geçmesi halinde, onlar da bu 100 rakam 
tahdidine tâbi midirler? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Herkes buna dâhildir, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketinin kuruluşu hakkındaki 7462 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kaları Türk Anonim Şirketinin kuruluşu hak
kındaki 28 . 2 . 1960 tarih ve 7462 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Şirketin teşekkülünde sermayesi 1 000 000 
Türk lirası olacak ve esas mukavelename ile 
tesbit olunacak usul ve esas dairesinde peyder
pey ihraç edilecek hisse senetleri ile nihai ser
mayesi 600 000 000 Türk liraısma baliğ olaeak-
ıtır.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
şi yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Hisse senedi iktisap hakkı tahvil sahipleri 
tarafından müstakilen başkalarına devredilebi
lir.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — «6830 sayılı Kanuna istinaden 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılacak istimlâklerle ikti-
sabedilmiş olan gayrimenkullerin bu şirkete 
devri halinde istimlâk gayesi sakıt olmıyacağj 
gibi, gerek istimlâk ydliyle, gerek sair suretle 
edinilen gayrimenkullerin şirkete devir muame-
leşi de her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır. 

Demir ve Çelik tesisleriyle bunların müştemi
lâtının, tamamlayıcı tesisler ve teferruatının 
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ihtiyacı için gereken gayrimenkuller veya irtifak 
hakları, şirketin müracaatı üzerine Sanayi Ba
kanlığınca verilecek karara müsteniden umumi 
hükümler dairesinde istimlâk veya tesis olunur.» 

Bu madde hükümleri, Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin ve diğer 
kamu tüzel kişilerine veya kamu iktisadi teşeb
büslerine ait bulunduğu süre içinde uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesine 
aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir : 

d) «Demir ve Çelik fabrikalarının proje
sinde beyan olunan birinci tesis kapasitesi kade
mesinin finansmanına ve -kuruluşuna mütaallik 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ameri
ka Birleşik Devletleri Kalkınma ikraz Fonu, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., 
Koppers Associates S. A., Koppers' Internatio
nal C. A. ve bunların kurucuları olan şirketler 
arasında akdedilmiş ve bundan böyle aynı birin
ci tesis kapasitesi kademesinin finansmanı ve 
kuruluşuna mütaallik olarak sair yabancı mües
sese ve firmalarla akdolunacak mukavele ve an
laşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile bun
lara müsteniden tanzim olunacak bonolar, senet
ler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. '— Aynı kanuna aşağıdaki madde
ler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — 8 nci maddenin (b) fıkra
sında bahis konusu edilen makina, teçhizat ve 
malzeme ile bunların aksam ve teferruatı, nakli
yelerinde olduğu gibi, ithal limanına varışından 
tesisatın tamamının montajının ikmaline ve ti
cari işletmeye açılmasına kadar geçecek süre 
içinde her türlü rizikoya karşı yabancı sigorta 
şirketlerine de sigorta ettirilebilir. Hasar halin
de tazminat olarak tahassul edecek dövizler, mem
lekete getirilmeksizin şirket tarafından ikame 
olunacak malzemenin Ibedeli karşılığında kulla
nılabilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Maliye Bakanı. 
KADRÎ KAPLAN — Efendim, yabancı şir

ket sigortasının faydası ne olacaktır? 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Efendim, bu olmazsa mallar Ereğli'ye kadar si
gorta edilecek; bundan sonrası için başka şirke-
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te sigorta yaptırmak lâzım gelecek. Bu madde 
ile Ereğli'ye kadar yabancı şirketle sigorta ya
pılacak; Ereğli'den sonra Türk sigorta şirket
leriyle sigorta yapılacaktır. Meselâ, bir parça 
kırıldı veya kayboldu ise, bu yolda mı oldu, da
ha evvel mi oldu, limanda mı oldu, gemide mi 
oldu, diye mesele olacaktır. îşte bu bakımdan, 
tâ montaja kadar bu iş bir yabancı şirkete ve
rilirse daha yerinde olacaktır. Türk sigorta şir
ketine verilemez mi? Verilir. Fakat, yabancı 
şirkete verilirse, iş daha emin olacak, tamamla
nıncaya kadar her hangi bir endişe olmıyacak-
tır. Bütün bu sigorta tutarı tâ başından itiba
ren 5 milyondur. Bu 5 000 000 içinden en az 
3 000, 000 doları harice gidecektir. Diğe^ ta
raftan bu sigorta 'bedeli ecnebi firmaya verilir
se bu fabrikanın malzeme, nakliye ve sigortası 
dâhil bunlar Kalkınma îkraz Fonu kredisinden 
mahsubedilecektir. Bu parayı da 20 yılda Türk 
lirası ile ödiyeceğiz. Bu şartlar altında bu işe 
bir ecnebi şirketin girmesi faydalı mütalâa 
edilmiştir. Bu şirket Türk şirketi olsaydı 50 bin 
lira kâr edecekti. Buna karşılık da biz döviz 
ödemek zorunda kalacaktık. 

AHMET YILDIZ — Kanunun umumi sis
temi itibariyle şirkete teminat sağlayıcı bir hü
viyet taşıdığı görülmektedir. Acaba bu kanunun 
her maddesinde bu kadar ısrar ettiler mi? 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ— 
Burada en kritik nokta Chase mukavelesidir. 
Bence bu sigortayı tek şirkete bağlamak şart
tır. Bu şirket ecnebi olursa biz kârlıyız. Biz bu
nun üzerinde ısrar ettik. Böyle kabul edildi. 
Şunu arz edeyim ki, bu tatbikat yapılmaktadır. 
Bu madde konmasa dahi, bunlar deseler ki, da
ha siz başta müşkülât çıkarıyorsunuz, bizi meş
gul ediyorsunuz; Türk sigorta şirketi, yabancı 
ısigorta şirketi diye, bu yüzden ihtilâflar çıkarı
yorsunuz. Bu durumda faiz Maliye Bakanlığı " 
olarak müsaade etmiyeeek miyiz? Meselâ, Bur-
sa'da Uludağ'da teleferik tesisleri bir şirkete 
sigorta ettirilmiştir. Bu, büyük bir mahzur de
ğildir. 

7.1961 O : 1 
BAŞKAN — Efendim, ek 1 nci maddeyi oya 

sunuyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Şirketin Ereğli'deki fabri
ka sahasında kendi faaliyetine tahsis etmek 
üzere Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunaeak 
projesine uygun surette inşa edeceği liman, bu 
bölgede müesses her hangi bir inhisarla mu
kayyet olmaksızın hizmet ve nakliyatını yap
maya mezundur. 

Efendim, orada iSELÂHATTÎN ÖZGÜR 
zaten bir tek liman var. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Ek madde 3. — Şirket merkeziyle tesisler 
arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak için 
şirkete 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7035 sa
yılı Kanunla değişen 5 nci maddesinin (a) fık
rasına göre verici telsiz kurma ve kullanma 
müsaadesi verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
("fendim. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanunun tümünü >oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiş
tir efendim. 

Hayırlı olsun. 
Açık Oturumu kapatıyorum. A , 

Kapanma saati : 15,35 


