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I. — GEÇEN TUTANAK 0Z)ETÎ
Bu birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda :
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
Tasarısının üzerindeki görüşmeler tamamlanarak,
maddeleri ve tümü kabul edidi.:
Danışma Meclisi Üyesi Muammer Yazar ve 10
arkadaşının 22.4.1962 Tarihli 44 sayılı «Anayasa Mah
kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun» un 56 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifinin Gündemde mevcut işlere
takdimen öncelikle görüşülmesi onaylandı maddeleri
ve tümü kabul edildi.
Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdünıdar ve 24
arkadaşının, Emekli Sandıkları (ile Maluliyet, ihti
yarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabî Hiz
metlerim Birleştirilmesine ilişkin, 5.1.1961 Tarihli ve
228 sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1214 sayılı
Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi;
Danışma Meclisi Üyesi Nuri Özgöker ve 15 ar
kadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 sayılı Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirile
cek Uzman Personele Yapılacak Ödemelere Dair Ka
nun» un Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi;
Hakkında kanun teM'iflerinıinı maddeleri ve tümü
kabul edildi.
Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk BMıdiriminin Sunulduğuna Dair
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe Orman Genel Mü

dürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısının görüşülmesi, Hükümet Temsilcisinin Genel Ku
rulda hazır bulunmaması ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Başkanı
nın, adı geçen Genel Müdürlüğe ait diğer yıllar Ke
sinhesap Kanun Tasarılarıyla birlikte müzakere edil
mesi 'talebi üzerine ertelendi.
1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayıftı Devlet Kitapları
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 sayılı
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasınaın Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi, Hükümet
Temsilcisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması ne
deniyle ertelendi.
Başkan, Danışma Meclisi Genel Kurulu ve Ko
misyonlarının 23 Ekim 1981 tarihinden bugüne kadar
yaptığı çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi sundu.
2 Ağustos 1982 Pazartesi Günü saat 09,30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi.
M, Vefik KİTAPÇIGÎL
Fenni İSLİMYELİ
Başkan
Başkan
Başkanvekili
Başkanvekili
Kamer GENÇ
İmren AYKUT
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Mehmet PAMAK
Kâtip Üye

II. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166,

166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.7.1982,
31.7.1982)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 9.30
BAŞKAN : Sadi IRMAK
KÂTİP ÜYELER : imren AYKUT, Mehmet PAMAK

BAŞKAN — Efendim 119 uncu Birleşimi açıyorum,
III. — YOKLAMA
BAŞKAN
başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/.: — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166,
166'ya 1 inci Ek)
BAŞKAN — Şimdi, 15 arkadaşımızın müşterek
olarak sundukları, müzakerelerin iki gün sonraya
taliki hakkında önergeleri var, takdim ediyorum.
Danışma Meclisi Başkanlığına
1 Temmuz 1982 gün ve 114 Sayılı Birleşiminde
2 Ağustos 1982 günü görüşülmesine karar verilen
Anayasa Tasarısının gerekçesi ile muhalefet şerhleri
bütün üyelerin eline ancak bugün geçebilmiştir.
Yukarıda anılan karar, «Gerekçeli Tasarı» nın en
geç 10 Temmuz 1982 günü üyelerin eline ulaşacağı
hususunda Başkanlığın yaptığı açıklamaya dayanı
larak alınmıştı,
Ancak, görüldüğü gibi Gerekçeli Tasarı yukarı
da belirtildiği üzere zamanında üyelere intikal etme
diğinden, tabiî olarak tetkikine de imkân bulunama
mıştın
Bu önemli nedenle, görüşmelerin 48 saat ertele
nerek 4.8.1982 Çarşamba günü sabahı saat 9.3P'da
başlatılması yönünde Genel Kurulun yeni bir karar
almasına müsadelerinizi arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Fikri DEVRİMSEL
Bekir Sami DAÇE
Mahmut AKKILIÇ
Beşir HAMİTOĞULLARI
İsa VARDAL
îmren AYKUT
Şerafettin YARKIN
Tandoğan TOKGÖZ
Bahtiyar UZUNOĞLU
Hayati GÜRTAN
M. Nedim BİLGİÇ
Avni MÜFTÜOĞLU
Cavidan TERCAN
Mustafa ALPDÜNDAR
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ

BEKİR SAMİ DAÇE — Önergemi izah için söz
istiyorum.,
BAŞKAN — Önerge sahibini rica ediyorum, bu
yurun efendim.
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Evvelâ ulaşılan merhalenin Danışma Meclisimiz
için başarılı geçmesini ve sonuçlarının Yüce Milleti
miz için hayırlı olmasını diliyorum.
Aziz arkadaşlarım, 1 Temmuz 1982 gün ve 114
sayılı Birleşimde, Anayasa üzerindeki görüşmelerin
2 Ağustos 1982 günü başlamasına ve 21 Eylül günü
ne kadar görüşmelerin tamamlanmasına karar veril
miş bulunmakta idi. önergemizde de izah ettiğimiz
gibi bu karar, Anayasa Tasarısının gerekçeli olarak
10 Temmuzda üyelere dağıtılmış olması esasına da
yanıyor idi ve bu Başkanlıkça da Genel Kurulda
açıklanmış bulunuyor idi. Bu tahakkuk etmemiştir.
Bununla hiç kimseyi kusurlamak istemiyorum. Za
man sıkışıklığı öteden beri üzerinde durulan bir fak
tör olarak bütün arkadaşların malumu bulunmaktadır<
Tasarının gerekçeyle 'birlikte bilahara üyelerin bu
lundukları mahallere gönderileceği bildirilmişti. Ne
var ki, üyelerin büyük kesimi bu Tasarıyı alma im
kânından mahrum kalmışlafdı. Ben, dün Ankara'ya
gelinceye kadar gerekçeli Tasarıyı alma imkânına bir
türlü kavuşamadım. Ankara'ya geldiğimde Başkanvekilimiz Sayın Islimyeli ile görüştüğümde, valilik
ler kanalıyla gönderildiği bildirildi; fakat bu, bana
ulaşabilmiş değildi.
Dün arkadaşlarla yaptığım birçok temasta, arka
daşlarımızın büyük çapta Gerekçeli Tasarıyı alama
dıklarını öğrenmiş bulunuyorum.
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Tasarıyı tetkik eden arkadaşlarımız ve hepimiz,
nihayet gazetelere intikal eden metinler üzerinde tet
kik imkânını bulabildik. Bu ise, bugün müzakerelere
başladığımız takdirde sadece madde metinleriyle başbaşa kalmak ve bu bilgi çerçevesinde kalmak gibi
tahditli bir ortamın içerisinde hjzi bulunduracaktır
ki, bunun sakıncalı olduğunu düşünmekteyim.
Şayet iki gün bir gecikme, iki gün bir tehir söz
konusu olabilirse bütün arkadaşlarımız maddeleri
gerekçeleriyle birlikte tetkik imkânını bulacaklardır,
Bu ise, Tasarının tümü üzerinde kafalarımızda bir
bütünlük sağlama imkânını bizlere kazandıracaktır.
Bir kısım arkadaşlarımız bu gecikmenin yanlış
yorumlara ve yanlış imajlara sebebiyet verebileceğini
düşünebilirler. Ancak, Ekim başında Millî Güvenlik
Konseyine verilmesi kararlaştırılmış bulunan Tasarı,
Eylül sonundaki bir hafta veya sekiz günlük müza
kere dışı bıraktığımız günler dikkate alınırsa «yetiş
mez» şeklinde bir düşünceyi taşımamak gerekir.
Kaldı ki, ihtiyaç halinde, zaruret halinde gecele
ri çalışmak veyahutta cumartesi, pazar günlerini de
mesaiinin içerisine katmak suretiyle bir zaman sıkın
tısı içerisine düşmeyeceğimiz de aşikârdın önemli
olan müzakerelerin sağlam bilgi ve sağlam bir tartış
ma ortamı içerisinde yapılabilmesidir. Bu itibarla
önergemizi Yüksek Takdirlerinize sunuyoruz.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Önergeye karşı olan Sayın Asım Iğneciler'i rica
ediyorum.
ABDULLAH ASTM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Müzakerelerin iki gün ertelenmesiyle ilgili sayın
arkadaşlarımızın vermiş oldukları önerge ve değerli
arkadaşlarımız adına Sayın Daçe'riin yapmış olduğu
konuşmalar, gerekçeler doğrudur. Ancak bu gecikme
lerin biz Genel Kurul olarak tamamını mazur gör
memiz mümkün değilse de, fevkalade şartlar ve se
bepler olabilir. Benim teklifim şudur :
Arkadaşlarımın söylediklerini kabul etmekle be
raber, bütün kamuoyunun, basının gözleri ve kulak
ları bugün muhterem Meclisinizle beraberdir.
Bu itibarla, içimizde bugünkü müzakerelere hazır
lanmış olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Veril
miş olan, hatta bazılarımızın almamış olduğu gerek
çeyi geceleri incelemek suretiyle bu açığı telafi et
memiz mümkündür. Onun için diyorum ki, bugün
burada Anayasa Tasarısının genel hatlarının konu
şulmasına başlanılması her halde pek çok bakımdan
uygun olacaktır.
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Bu itibarla, çalışmalarımıza bir an evvel başla
yıp aradaki boşlukları çalışmamızla doldurmamızın
faydalı olacağı kanısındayım.
Yüce Heyetin Tasarıyı daha da olgunlaştırmak
suretiyle yüce milletimize en iyi şekliyle sunacağına
inanıyorum.
Bu itibarla, müsaade buyurursanız ve arkadaşla
rımız da ısrar etmezlerse, müzakerelerin hemen baş
lamasını arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bu konuda söz alan bhv- iki arkadaşımız daha
var; fakat sonunda konuyu Yüce Heyetinizin oyları
halledeceğine göre, müsaade ederseniz leh ve aleyh
teki bu konuşmalardan sonra, tehiri...
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, usul
hakkında söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim; kısa olmasını
rica edeceğim;
MUZAFFER ENDER — ıSayın 'Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Danışma Meclisi İçtüzüğünün 50 nci. maddesine
göre, tasarılar dağıtım tarihinden itibaren 48 saat
geçmeden görüşülemez. Bu 48 saatin anlamı, bu ta
sarıları incelemek, yeterince konulara vakıf olmak
içindir.
Meclisimiz resmen 2 Ağustos 1982 tarihine kadar
tatilde olduğuna göre, arkadaşlarımız en erken 2
Ağustos 1982 tarihinde bu Tasarıya muttali olabilir
ler. Bu sebeple, Tasarının Danışma Meclisine inme
tarihi bugünden itibaren başlar ve 4 Ağustos 1982
Çarşamba gününe kadar devam eder; normal ola
rak böyle olması lazım gelir.
Gerçi dün konuşma sırası almak için Meclise ge
len arkadaşlarımız oldu; ama birçok arkadaşımız da
tatilde idiler, henüz bugün döndüler Meclise ve Ta
sarıya bugün sahip olabildiler, ancak bugünden iti
baren gözden geçirmeye başlayacaklar.
Bu sebeple, 48 saatlik sürenin bu sabahtan itiba
ren başlaması gerekir. Daha başlangıçta bir usulsüz
lüğe düşüp de Anayasayı gölgede bırakmayalım, iyi
bir şekilde başlayalım ve iyi bir şekilde bitirelim.
tki günlük bir zaman kanunî hakkımızdır. Bu hiç
bir şekilde Anayasayı incelemek için arzu edilen faz
la bir zaman değildir, içtüzüğümüzün bize bahşetti-»
ği, imkân verdiği bir zamandır. Bu sebeple daha baş
langıçta usulsüzlük hatasına düşmeyelim ve Çarşam
ba günü başlaması gerektiğini idrak edelim, Çarşam-
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ba günü görüşmelere başlayalım. Ben bu kanaatteyim.
Ayrıca tartışması yapılabilir.
Eğer arkadaşlarımızın önergelerinin görüşülme
si gerekirse, bu iki günden fazla bir zaman için ola
bilir ancak. Zaten iki günlük zaman, Çarşamba gü
nüne kadar sürecek olan zaman Tüzüğün bize tanı
dığı haktır. Normal olarak 2 Ağustostan itibaren baş
lamıştır bu müddet ve 4 Ağustosta sona erecektir.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN —- Teşekkür ederim.
Usul hakkındaki son görüşmeyi Sayın Kantarcıoğlun'dan rica ediyorum, buyursunlar efendim.
.SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan,
sayın arkadaşlarım';
Yüce oylarınızla tatile girmeyi kabul dttiğiniz gün
boraya çikmış; taltife gkımeyellim, 1,5 milyon 'devlet
memuru bekliyor, ıbu kanunu çıkaralım sonra gide
lim, bize 'bu tasarı yetişemeyecektir, üzerimize baskı
"apıfaasın, diye 'huzurlarınızda durumu arz etmiiştim.
Bu 'Başkanlık makamının aldığı veya allmıaık iste
mediği tedbir yüzünden 'bunu bize 2 Ağustostan ön3e veremezler dediğitm zaman hiç kiımise evet deme
di; ama 'bugün (heyecanla 've Ibir yıldan Iberi üzerin
le çalışılan, bültün milletin 'beklemiş olduğu 'bu Ana
yasayı tekrar iki gün daha geciktirme gibi bir du
num ortaya çıkarmak istiyoruz.
.Başkanlık 'bize göndermiş olduğu 'taslağı tebel
lüğ sayıyor mu, saymıyor mu? Evvela bunu arz et
mek işitiyorum-. Gerekçesiz 'bir taslağı, muhalefetsiz
yk taslağı nasıl oluyor da imza mukabili üyelerine
teslim edebiliyor? Bu usulde vaır mıdır, yok mudur?
Başkandık Divanının komisyonlardan muhalefetsiz,
yazısız, sadece ve sadece teksir edilmiş kâğıtları daTtma foakfcı var mı, yok mu? Tüzüğümüzde böyle
>ir husus vaır mı, yok mu? Başkanlık Divanı bunu
açıkladığı takdirde durum ortaya çıkacaktır.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — TeşeMkür ederim.
Arkadaşlar;
Sanıyorum İki, leh ve aleyhteki mütalaalarla bir
vuızufh...
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Lehte konuşul
madı Sayın Başkan. Lehinde söz istiyorum efendim;
yazılı olarak da arz etmiştim.
IBAŞKAN — Buyrunuz efendin, 'kısaca lütofen.
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Salyın 'Başkan,
danışma Meclisinin çok değerli üyeleri;
Gördüğünüz gibi, Yüce Meclisimizin 'büyük ımlatiımizin önünde vermeye hazırlandığı 'bu en 'büyük
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sınavın dalha ilik aşamasında bile çok değeri Divan
aciz kalmaktadır. Bunu üzülerek belirtmek gereğini
duyuyorum.,
Değeri arkadaşlar;
Hepiniz gibi ıben de Anayasa Tasarısını çok geç
aldım, Dün buraya geldik ve gerekçeyle, çok önem
li olan muhalefet şedüerini; çünkü aylardır iyi bir
anayasa bazırlayalbimıek için 'büyük gayretler göste
ren Anayasa Komisyonunun çok değerli üyeleri ar
kadaşlarımın düşünceleri birindi derecede bizıiım için
önem 'taşımaktıadiir. Onun da önünde önemli olan,
Anayasanın gerekçesidir. Gerekçe, bildiğiniz gibi
maddelerde yansıyan anayasa ruhunun tamamıdır,
onun felsefesüdlir. Anayasa gerekçesi hakkında yeterli
bilgiye salbJip olmadan, onu 'yeterince 'inceleyip oku
madan ve o yönde yeterli hazırlıkları yapmadan Ana
yasa Tasarısı naisıi görüşülebilir? Bu görüşmelerin
ciddiyetine nasıl inanialbiiliır? Değerli Komisyonun
getirdiği katkılar varsa onlara tteşekkürierim/iızi nasıl
ietdbiiriız?
Eğer boşluklar varsa, eksiklikler varsa onları gi
derecek kaltkılanmızı taşıyabilmek için, formüle ede
bilmek için bu değerli gerekçeyi yeterince araştırma
dan nasıl üretebiliriz, nasıl getirebiliriz? 'Bunu ahkımak mümkün değildir.
Onun için, bu gerekçeyi ve değerli muhalefet şerh
lerini incelemeden, onları yeterince idrak etmeden bu
Tasarı görüşülemez. Görüşülmeye başlandığı zaman
ise ancak ve yalnız havanda su dövülebilir.
Onun üçin bu gerekçeyi, bırakın İçtüzüğün fa
lanca veya filanca maddesini, usul tartışmalarını; ama
asgarî bir ciddiyet, asgarî bir zaruret, bu gerekçeyi
incelemeden, ki, dün erken geldim, ilki kez geldim;
5.3ı(3fda geldim 'her tana! kapalıydı. ı8,3ö'da geldim
yazıldım, gerekçeyi dün alabildim, hemen eve gittim
okudum Ibitiremedİmı; saat 02.00'lere kadar biıtöremedüm,
(Bunu yalnız 'okumak 'değil, 'bunu yeterince anla
mak, bunun gerektirdiği diğer çalışmaları değerli arkadaşlanm; ıbu gerekçede yansıyan felsefenin karşı
lığı olan ek çalışmayı yapmak gerekir. Bunlar olma
dan Anayasa Tıasarjsı üzerinde konuşulamaz, ciddi• yetle konuşulamaz, bir katkı getirilemez, hakkaniyete
uygun Ibir eleştiri yapılamaz, mümkün değildir.
Onun için, bu gerekçeyi yeterince incelemek için
asgarî 48 saat istedik. Önergeyi hazırlayanlardan, hat
ta' önaıyak olan 'bendim. Arkadaşlarımdan istirham
ettim ve 15 'arkadaş 'imzaladık. Birisine mal edilme
sini istemezdim, (15 arkadaş, 'dün erken gelen arka-
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daşiarım hepsi aynı gereği duydu. Keşke dkunsaydı;
iDiıvan 'burada dia Ibüyük .bir İhmal yapmıştır, gercekferi yansitmayan şekilde önergeyi okutaıuştur. Fa
lanca arkadaş, 'ben hazıdıâttım; ama 'birinci imzayı
arkadaşla bkfljikte attık, ama birinci, ikinci değil,
onun da manası vardı. Değerli Divan bu kadar rafine
şeylerin ruhuna varamıyor maalesef, onu da ıböyle
ısıanıkii ibir imzayla arkadaşları... Klim, İklimler onlar
«okunsaydi konu dalha iyi aydınlanırdı.
Onun içim değerli arkadaşlarımı; gerekçe üzerinde, muhalefet şerhleri üzerinde ve onların gerektir
diği asgarî çalışmayı yapmadan Anayasayı görüşme
ye başlarsak asıl o zaman zaman kaybederiz. Gerek
çeyi okuduktan sonra bir arkadaş konuşmasın' ona
göre ayarlayabilir ve böylece daha çok zaman kazanı
rız zannediyorum.
Bu nedenle, yüce tasvipleriniz ve takdirlerinizle
konuya çözüm getireceğinize inanıyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, bir vuzuh getirmek için şunu arz ede
yim ki, verilmiş olan kararlar ve Tüzüğümüzün amir
hükümleri uygulanmıştır ve gerekçe 58 saat evvel ar
kadaşların -buradaki dolaplarına atılmıştır.
Metin, vermiş olduğumuz karar gereğince adres
lerinize daha evvel gönderilmiştir.
Şu halde, Tüzüğümüzle, usullerimizle bir çatışma
mevzuu bahis değildir. Bununla beraber elbette bü
yük hakem ve son söz Yüksek Heyetinizindir. Onun
için takriri oyunuza sunmak mecburiyetindeyim.
Lütfen, müzakerelerin iki gün sonraya tehirini
arzu eden takriri kabul eden arkadaşlar işaret buyur
sunlar... Teşekkür ederim. Kabul etmeyen arka
daşlarım lütfen işaret buyursunlar... Efendim, oyla
ma sonucunu arz ediyorum : Takriri kabul eden ar-
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kadaşlarımız 71, takriri reddeden arkadaşlarımız 55
olduğuna göre, müzakerelerin...
MUHSİN ZEKÂÎ BÂYER — Sayın Başkan, usu;
hakkında söz istiyorum. Takririn ad okunarak oya
konulmasını arz ederim.
BAŞKAN — Ad okunmasını istiyorsunuz.
Efendim, bu hayatî mevzuda tam bir aydınlığa
varmak için lütfen ad okunmak suretiyle reylerin
daha açık...
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum.
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bekir Sami Daçe'yi rica edi
yorum usul hakkında. Size de vereceğim efendim.
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, oylama
yapılmıştır ve bu konu bitmiştir. Bu itibarla, yeniden
bir açık oylamaya gitmek mümkün değildir efendim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun.
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, muhtererr
arkadaşlar;
Mecliste çalışma usulleri vardır, oylama usulleri
vardır ve bütün işler bugüne kadar bu usullere göre
yapılmıştır ve yapılmaktadır.
Şimıdli de bir teklif oya konulmuştur, oylanmıştır
'sonuçlar Yüce Meclise sunulmuştur, tekrar bir ikin
ci oylamaya lüzum yoktur efendim.
Usul hakkında arz ediyorum, saygılar sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bu suretle müzakerelerin iki gün sonraya tehiri
kabul edilmiş olduğuna göre, 4 Ağustos Çarşamba gü
nü saat 9.30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum.
Kapanma Saati : 10.05
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA,SU
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3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
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