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102. BlRTiEŞtît 
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Saat: 10,09 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Davlet Radyosunun TRT Kanunu hükümleı'uü 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarınım gerçek olup olmadığı hususunu in-
cebm3k üzere Anayasanın 88 noi maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi

lecik ili tnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlio*lu'-
nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki tapu-
lu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçlan yağma olunan şahısların du
rumlarının ne olacağına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/818) 

4. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içteleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/824) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi -Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

i 6. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlü'-
i nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de-
| reçeli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
! sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
! (8/836) 
! 7. — Erzurum "Milletvekili Adnan Şenyurt'* 

un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair imar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

9. -— Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm. Burdur'da. 5 Yıllık Plân devresi içeri
rinde. kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

10. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'tn, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

11. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın. Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutas köyü île Bucak ilcesine bağlı Datalanı kö
yünde. tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere. 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
Öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya-
mlmadığum dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/845) 

12. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in. İl
ler Bankasınca. 1963 icra plânına konulmuş olan 
islerden ne kadarının tamamlandığına dair îmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

13. — Bolu Milletvekili Turçut Çulhamın, 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 



14. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaş aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

15. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir
dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/863) 

1G. — İzmir Milletvekili Osman Sabıi AdalV 
m, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yazım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

17. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa samanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

18. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/873) 

19. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

23. — İzmir Milletvekili Şinatf Osma'mn, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 

21. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktınldığı-
na dair Devlet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

22. — Bolu Milbtvekili Turgut Çulha'nın, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

2 — 
23. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

nın, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

24. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonlan ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrıyanlarm durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair Köy İdleri ve Devlet Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/886) 

26. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği İdare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nm, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Mir et Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

27. — Tokat Milletvekili Mfih~w, Ka-ova'-
mn, Almus ortaokulunun, 1964 yılı içinde, hiz-
meto açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/907) . 

28. — Bitlis Milletvekili Müıtak Okumuş'-
un. ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

20. — Aydın Milbtvekili Re^at özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

33. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

31. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz-

I lü sorusu (6/927) 



32. — Edirne Milletvekili İlhami Ertemin, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

33. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Basın tlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

34. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 
makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

35. — İ3tanbul Milletvekili Re:it Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

36. — istanbul Milletvekili Re ît Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam dergi
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Bar 
kanından sözlü sorusu (6/935) 

37. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, İsparta ilinin baş harfinin «t» mi, «I» mı 
olduğuna dair Millet Meclisi Başkanından ve 
Başbakandan sözlü sorusu (6/936) 

38. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha 
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

3D. — iîtanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 
bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

3 — 
41. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-

ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

42. — Edirne Milletvekili ilhami Ertem
in, 1961 -1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

43. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/955) 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/956) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar başına istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytinog-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara naklettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/960) 

49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 



50. — Eskbehir Milletvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
BakaUanndan sözlü sorusu (6/962) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
protokolden neden çıkarıldıklarına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

52. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

53. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

54. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

55. *- Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mıntakasımn, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

56. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

57. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (0/969) 

68. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin'in İdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa
yişe müessir ve vatandaşın huzurunu bozan kaç 
olay olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

50. —• Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı hakkında 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

60. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi işi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıp alınmıyacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Millî Savunma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 

61. — Erzurum Milletvekili Gıyaıettin Ka
raca nın, Adana Belediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/973) 

62. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman İşletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

63. — Antalya Milletvekili ihsan Ataiv'-
ün, Kork*.teli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

64. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'iv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

63. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'iv'-
ün, Antalya Valisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

66. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
tti'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

67. — Adana Milletvekili Mehmet Geeioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

68. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 



J - 5 
60. — Ordu Milletvekili $adi Pehlivanoğ- I 

lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakam Nu
rettin Araıçoğlunun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

70. — İstanbul Mlletvekili îfoki 2İ2ren,in, 
Belgrad v© Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve I 
kumandanının mezarları hakkında ne düşünül- I 
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) I 

71. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü- I 
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) I 

72. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'- I 
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan I 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne I 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba I 
kanından sözlü sorusu (6/984) I 

73. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen- I 
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

71 — Aydın Milhtvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne I 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) I 

75. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması I 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu I 
(6/987) 

73. — Bingöl Milletvekili M. Stddık Avdaf '-
m, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba- I 
ymdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

77. — Eiîîgal Milletvekili M Sıddık Aydar'-
m, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6 989) 

78. — E l e n i r Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün. Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarıma, ka
rar şreriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) | 

70, — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney • Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

80. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
zeytinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 

81. —• Niğde Milletvekili Asım Eren'ül, Ekim 
ve Kasım 1964 aylan içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

82,.— istanbul Milletvekili Iteşit Ülksr'îtt, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

83. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalıyabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü Sorusu (6/996) 

85. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda, bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/993) 

87. — İzmir Milletvekili Şİnasi Osma'nın, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

88. — Edirne Milletvekili îlhami Erte-tı'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra-



eaat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

89. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer*-
iü, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
İstasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tanm Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

90. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zsytincğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli 
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

91. — Eskişehir Milletvekili Az'z Zsytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

92. — Eskişahir Milbtvekili Aziz Zsytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

94. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zaytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

95. — Eskişehir Milletvekili Az'z Zsvtinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

96. — Eskşiehir Milletvekili Aziz Z3ytioğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

97. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in İnönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

98. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sancakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

99. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapımına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair. Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

101. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

102. — İ3nir Milbtvekili Şükrü Akkan'in, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna- dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

103. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

104. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, aşın sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

105. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonunun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

105. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan pipe - line hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 
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107. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz- I 

kan'ın, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

108. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku
rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

103. — Burdur Milletvekili Nadir Yavus-
kan'ın, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

110. — îz-nir Milletvekili Ş'tkrü Akkan'm. 
T. C. Z'raat Bankası Genel Müdürlüğünce. Ta 
nm Kredi Kooperatifi memurlarının sendikaya 
girmelerini önlemek için gerekli önleyici ted
birlerin alınması hakkında şube ve ajanslara 
gizli bir genel em'r gönderilip gönderilmediğine 
dair Ticaret ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/1022) 

111. — Diyarbakır Milletvekili Roca< Isker 
deroğlu'nun, Mevlevi ve Bektaşi âyinlerinin 
yapıldığı ve bu âyinlere bakanlarla parti lider 
lerinin katıldıkları hakkındaki haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanmdar 
sözlü sorusu (6/1023) 

112. — DivvbaMr M'lhtvekili Recai İsken I 
deroğlu'nun. Millî Emniyet raporlarının. Ana 
yasanın sağladığı hak ve teminatların karşısın- I 
da, bir özellik taşıyıp taşımadığına dair Baş- I 
bakandan sözlü sorusu (6/1024) I 

113. — Çanaftkab M lletvekili A. Nihat 
Akay'm, Erzurum ve Diyarbakır verici tesis- I 
lerine, iki yıllık plân döneminde ne miktar I 
yatırım yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma I 
Bakanından sözlü sorusu (6/1025) I 

114. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın. I 
Ereğli Demir Çelik tesisleri inşasında vukubu- I 
lan ve Bakanlığa intikal etmiş bulunan suiis- I 
timal mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem I 
yapıldığına dair Sanayi Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/1026) 

115. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'- I 
in, Aydm'm Köşk nahiyesinin Batısından ak- I 
makta olan Köşk Çayının ıslahının biran ev- | 

vel ele alınması üzerinde ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/1027) 

116. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'in Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve 
köyleri arasında muvasalayı temin için Ak çay 
üzerinde bir köprü yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1028) 

117. — Kocaeli Milletvekili Sürevya Soi'u-
oğlu'nun, aziz vatanımızın ve milletimizin bü
tünlüğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat ya
pan 15 kadar radyo istasyonunun faaliyetine 
karşı, tedbir olarak neler yapıldığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1029) 

118. — Kırşehir Milbtvekili Ha^l Özmen'in, 
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/1030) 

119. — Erzurum M'Uetvekli Nihat Diler'in, 
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu 
tren işletilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1031) 

120. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum'a bafrl; ilçelerin bâzı büyük nahiyele-
»inde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağına 
1air Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1032) 

191. — Kırşehir Milletvekili Hal'l öz-ıen'in, 
Kırşehir'in ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler
de, bugüne kadar, kaç aded tohum temizleme 
ve ilaçlama istasyonu binası yapıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/1033) 

122. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Ordu ve Kastamonu illerine, 1964 
yılı içinde, karayolları için ne miktar ödenek 
ayrılmış ve ne kadarının harcanmış olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/1034) 

123. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, muvakkat ve muayyen hizmetler ka
rarnamesine göre yevmiyeli teknik eleman ola
rak çalışan kaç kişi bulunduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/1035) 

124. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Devrekani Ortaokulunda, kaç *ene* 



dir lisan öğretmeni bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6 1036) 

125. — Kastamonu M "İlet vekili Ali özdik-
menli'nin. Denizli ve Kastamonu illerine, DSÎ 
Qenel Müdürlüğünce, 1984 yılı için ne miktar 
ödenek ayrılmış ve ne kadarının harcanmış ol
duğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/1037) 

126. — Yosgat Milletvekili İsmet Kapısız'-
ın, mevcut mevzuatın, il genel ve belediye mec
lislerinin yetkilerini ve görevlerini tam olırak 
ifa etmelerine yeterli olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (8/1038) 

127. —- Erzurum Mlbtvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'da restore edilmekte olan 
Ulu Camiin hangi tarihte halkın hizmetine açı
lacağına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/1039) 

128. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesinin, kati olarak, ne zaman açılacağına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1040) 

120. — Bursa M'lletvekili Sadrettin Çângp'-
nın, Bursa - Eskişehir ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının değiştirilmesi için bir hazırlık 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/1041) 

134. — Amasya Mllletvek'li Nevzat Şencr-
m, yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen 
tebriklerin bedeline ve posta masraflarına uaır 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/1046) 

135. — Balıkesir Milbtvejûli Cihat Turgut'
un, Ayvalık boğazmdaki fenerlerin onarımının 
hangi tarihte yapılmış ve bu iş için ne ka
dar para sarf edilmiş olduğuna dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/1047) 

133. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
köylümüzün küçükbaş hayvanlarının hastalık
lardan korunması için ne gibi çareler düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/1048) 

137. •— Sakarya M'lbtvekili Muslindin Gü-
rer'in, zabıtada bir reform yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1049) 

138. -— îsmir M'lletvekili Şmasi Osma'nın, 
Sovyetler Birliği tarafından Kıbrıs'a s'lâh. cep
hane ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükü-
metimizm Sovyetler Birliği ile kurmak istediği 
iyi dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağ
daşıp bağdaşmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1050) 

130. — Eskişehir Milhtv.sk'l» Ay», ZryVro*-
l'-.'nun, AHmarya ve d i ^ r memleketlere anlaş
ma harici giden işçilerimizin de kazandıklarını 
göndermelerine neden izin ver'lmediğine dair 
Malive ve Çalışma Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/1051) 

140. — Eskişehir Mlletvekili Az\» Zavtino^-
ln'nun. memleketimizdeki şap hastalığına karşı 
ne gibi tedbirler alındılına dair Tarım Bakan-
nından sözlü sorusu (6/1052) 

141. — Eskişehir Milletvekili Av?, 7,-)vtivo*-
lu'nun. Şeker Fabrikası tarafından. 1964 senesin
de, Eskişehir çiftçilerine tohumluk buffdav vetiş-
tirmek maksadiyle, verilen buğdayın bedelinin 
çeri istenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/1053) 

142. — Eskişehir Milletvek'Ü. A",iz Z.̂ vMrorç-
'lu'nun. tasfiye olunan Eskişehir Basma Fabri
kasının hisse senedi bedellerinin hissedarlara, 
bugüne kadar, ödenmemesi sebebine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/1054) 

130. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, eski yazıyla yazıldıkları ve basıldık
ları için kütüphanelerde unutulan eserlerin yeni 
yazıyla yayımının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/1042) 

131. —• Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren. Amerika Bir
leşik Devletlerinden ve sair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1043) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(0/1044) 

133. — Avdm M'lbtvek'li R^sat özarda'nın. 
Yüksek tslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/1045) 
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143. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-

rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tayin 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/1055) 

144. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'-
nin, Çorum Merkez Polis Karakolunda vatan
daşlara fena işlem yapıldığının ve İskilip Kayma
kamının makamında bâzı vatandaşları dövdüğü
nün doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/1056) 

145. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, iki Millet Partili senatörün is
tifaları ile ilgili bir açıklamanın radyoda ya
yınlanması için TRT Haberler Dairesi mesulle
rine, baskı yapılıp yapılmadığına dar, Başba
kandan sözlü sorusu (6/1057) 

146. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, İçişleri Bakanının seylâp bölge
sine gittiğinin bültende tekrar edilmesi için 
TRT Haberler Dairesine, telefonla, baskı yapıl
dığının doğru olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/1058) 

147. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-
in, Kuşadası ilçesinin Hükümet yardımı ile ima
rı hususunda ne düşünüldüğüne dair Turizm ve 
Tanıtma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1059) 

148. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, General Electric Firmasından satınalı-
nan dizel elektrik lokomotiflerine dair sözlü 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/1060) 

149. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunca, Yenişehir 
Süleyman Sırrı sokaktaki 7 apartman için, alı
nan istimlâk karannın sebebinin ne olduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/1061) 

150. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oranın, 
Yunan Ethnos gazetesinde, Kıbrıs konusunda 

Başbakana atfen neşredilen özel demecin ger
çek olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/1062) 

151. — Bitlis Milletvekili Nafiz Giray'in, 
Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması öngörülen 
ve Güney - Doğu Bölgesinde kurulması karar-
laştınlmış bulunan Çimento Fabrikasının yeri
nin tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/1063) 

152. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana Spor - Toto 
gelirleri ile memleketin çeşitli bölgelerinde yapı
lan veya onarılan spor tesislerine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1064) 

153. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, plânlı kalkınma döneminde, yıllara göre, 
kalkınma hızının ne miktarda gerçekleştiğine 
ve İlk Beş Yıllık Programda bir değişikliğin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/1065) 

154. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Milletvekillerinden, içkili ola
rak kürsüye çıkmak suretiyle Meclise karşı 
saygı dışı hareket edenler hakkında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu. (6/1066) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı iüe Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 



Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 .2 .1965] 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonlan raporları 
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1965] 

-**. 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KASARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKttiOÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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(Yüz ikinci Birleşim) 


