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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ile; 

Kore Meclis Başkanı ve Eşi ile parlamenterlerden 
oluşan bir heyetin ülkemize davet edilmesine karar 
verildiğine dair Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
1983 yılına kadar birikmiş bulunan Kesinihesap 

Kanunu Tasarılarını görüşmek üzere İçtüzüğün 20 nci 
maddesine göre Sayıştay Komisyonunun kurulmasına 

ve Komisyonun üye sayısı ile siyasî parti gruplarının 
Komisyona verecekleri üye sayısının miktarına dair 
Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

12 Ocak 1984 Perşembe günü saat 15.O0ı'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim KARAL 

Kâtip Üye 
Adana 

/. Cüneyt CANVER 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz KÖY MEN 

II. — GELEN KAĞITLAR 

12.1.1984 Perşembe 

Cumhurbaşkanında Geri Gönderilen Kanun 
1. — Mahallî İdareler Seçimi Kanunu ve Anaya

sanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 
(1/438, 3/287) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11,1.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. —• Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, 

Çorum Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zararın 
önlenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL (Ankara) 
KÂTİP ÜYELER : 1, Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inoi Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Denizli Milletvekili H. İbrahim Şahirfin, 

Anavatan Partisinin bakanlıklarda kurduğu irtibat 
büroları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki sa
yın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Bakanlıklardaki irtibat büroları konusunda De
nizli Milletvekili Sayın İbrahim Şahin, buyurun efen
dim. 

Sayın Şahin, konuşma süreniz beş dakikadır; bu 
süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanızı rica 
ediyorum, 
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H. İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Başkan, ı 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; yemin merasiminden 
sonra ilk kürsüye çıkış nedenim, hukuka olan say
gınlığım, Atatürk ilkelerine bağlılığımdır. Kırıcı ko- I 
nuşmak istemiyorum; ancak kırıcı sözlerim olursa, 
bunlar, Anayasamızın 7 ve 8 inci maddelerinin ikti- I 
dar tarafından ihlal edildiği konusundan kaynaklan
mış olacaktır. I 

6 Kasım 1983 seçimleri millî iradenin tecellisidir; 
saygı ile karşılıyoruz, iktidarı da saygı ile selamlıyo
ruz. Ancak, çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağ- I 
men Sayın Başbakan yapmış olduğu tasarruflarla I 
Anayasanın özünü ve kamu hukukunu ihlal edici I 
davranışlara ve tasarruflara girişmiştir. I 

700 yıl bu topraklarda yaşayan Türk toplumu 
teokratik bir düzen, sulptan gelen bir yönetimle ida
re edilegelmiş; ancak bu toplumun doğasında var olan I 
hürriyet ve onur, Türk istiklal Savaşında Büyük Türk I 
Atatürk'ün önderliğinde onu siyasal bağımsızlığa 
ve ekonomik bağımsızlığa götürmüştür. I 

işte Türkiye Cumhuriyetinin anakaynağı, siyasal I 
ve ekonomik bağımsızlık ve ondan fışkıran altı ilke- I 
dir. Ne zaman bu altı ilkeden ve onun kaynakların- I 
dan iktidarlar ayrılmış, sayısal gücü ne olursa olsun, 
devlet anlayışı bu anlayıştan geri çekilmiş, halkçılık I 
ilkesi holdingleşmiş, laiklik ilkesi istismar edilmiş, I 
millî ekonomi milliyetçilik ilkeleri üzerine değerlen
dirilmemiş, devrimcilik ilkesi bağnaz bir anlayışla 
ve tutumla eleştirilmiş; o zaman bu toplumda eko- I 
nomik krizler, sosyal bunalımlar doğmuştur. 

Parlamentomuzun toplanmasından çok kısa süre I 
sonra gerek Partim ve gerekse Milliyetçi Demokrasi 
Partisi bu kaynaklardan faydalanarak iktidara saygı I 
ile bakmış, güven duygularıyla bakmış, hatta hukuka 
saygınlığa getirebilmek için şu kürsüden yalvarırca- I 
sına konuşmuştur. Fakat bütün buna rağmen Sayın I 
Başbakan ve sayın iktidar, muhalefetin bu durum ve I 
tutumunu acizliğine, bilinçsizliğine vermiş, hatta top- ' I 
luma akıl ve mantık gösterisi yerine refleks gösterile- I 
ri yapmak suretiyle «Hodri meydan» diye bağırma- I 
ya kadar gitmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) I 

BAÇKAN — Yerinizden konuşmayınız efendim. I 
H. İBRAHİM ŞAHIN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlar, benim için ve hepimiz için önemli olan I 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilelebet yaşaması- I 
dır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir dakikanız kaldı I 
toplayınız efendim. J 
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H. İBRAHİM ŞAHÎN (Devamla) — Yoksa, Dev
leti, karar, kararname ve kendi keyfine göre tüccar 
bir zihniyetle yönetmek isteyen kişi ve kişiler de
ğildir. 

Milletvekilisiniz, görevleriniz yasalarla belirtilmiş
tir. Yasama yetkinizi yürütmenin emrine verme hak
kını sizlere kim empoze ediyor? Bilerek veya bilme
yerek Anavatan Partisinin değerli milletvekilleri ya
samayı yürütmenin emri altına sokmuşlardır. 

Gazetelere göre gölge bakanlar, bakanlıklarda 
oda, sekreter ve telefona kavuşmuşlardır. Bakanla
rın beyanatları vardır; kendilerine yardım ettiklerini 
ifade eden isimler sıralanmaktadır. Bir kısım sayın 
bakanlar da, «Böyle bir düşünceye karşıyız» demek
tedirler. Örneğin; ismet Ergül, Ahmet Karaveli, Ley
la Yeniay Köseoğlu, ibrahim Özdemir, Alaattin Fırat, 
Doğancan Akyürek, ilhan Aküzüm ve başkaca isim
ler bakanlıklarda icrayı görev yüklenmişlerdir. Bun
lar gölge bakan değildir, gölge bakanlar fizik olarak 
orada bulunamazlar, gölge bakanları zaten Sayın 
Pakdemirli vardır. 

Bu durum hukuk dışı ve çağ dışıdır. ANAP ba
kanlıklarda halka göre... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Şahin süreniz dolmuştur, bağ
layınız. 

H. İBRAHİM ŞAHIN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

ANAP bakanlıklarda, ANAP komiserlik bürosu
nu ve halk arasında holding komiserliğini kurmuştur. 
(ANAP sıralarından gürültüler sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Şahin. 
H. İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Atatürk il

kelerinden ayrılamazsınız... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur; lütfen efendim... 
Tamam kapattım, mikrofonu kapattım... 
H. İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Sizi tüccar

lar değil, Atatürk ilkeleri kurtarır. 
BAŞKAN — Sözünüz bitmiştir Sayın Şahin, ye

rinize oturun. (HP sıralarından alkışlar) (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Bir dakika efendim, bir dakika... 
2. — Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu' 

nun, Avrupa Konseyi Üyesi Alder'in bazı gazeteler
de yayınlanan ve Siyasî Partiler Kanununun 81 inci 
maddesi ile ilgili sözleri hakkında gündem dışı konuş
ması. 
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BAŞKAN — ikinci konuşmacı olarak; Avrupa 
Konseyi Üyesi Alder'in bazı gazetelerde çıkan beyanı 
konusunda Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmen-
oğlu, buyurun efendim. 

Sayın Sökmenoğlu, süreniz 5 dakikadır; lütfen 5 
dakika içinde bitiriniz konuşmanızı. 

M. MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; yeni bir rapor yazmak 
üzere birkaç gün evvel ülkemizi ziyaret eden Avrupa 
Konseyine mensup İsviçreli Parlamenter Claud Al
der'in, Siyasî Partiler Kanunumuzun 81 inci maddesi 
hakkındaki kuşkulu sözleri ve «Konseydeki bazı arka
daşlarının bu maddeye endişeyle baktıklarını» ifadesi, 
Türk Milletini yaralamıştır. Bu hususta,, millî irade
nin temsil edildiği bu çatı altında, bütün milletvekil
lerinin nazarı dikkatini çekmeyi Yüce Türk Milleti 
namına bir borç bilirim. 

Sayın milletvekilleri, ne hazin bir tecellidir ki, Av
rupa Konseyinin bazı parlamenter üyeleri, Türkiye'de 
mevcut olmayan azınlık haklarından bahisle, sanki 
içeride ellerinden hakları alınan azınlıkları varmış gibi 
bir intiba ile bizi bölünmüş göstermeye uğraşırlar
ken, Batı Trakya'dakilerin ezilmesini görmemezlikten 
gelebiliyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de eşit muame
le görmeyen ve haklarından da yoksun bırakılan bir 
azınlık mevcut olduğu kanaatini taşımak mümkün de
ğildir. Bir bütün olan asil Türk Milleti de, her vesi
leyle birlik ve beraberliğini korumakta olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Malumunuz olduğu üze
re, Siyasî Partiler Kanunundaki 81 inci madde, top
rak ve millet bütünlüğünü ifade eden, din ve mezhep 
kışkırtmalarını önleyen bir madde olup, yüce milleti
mizin bütünlüğü burada bir kere daha vurgulan
mıştır. 

Hangi vesileyle ve hangi sıfatla olursa olsun, ya
bancı kişi ve kuruluşların içişlerimize karışmaları, 
Türk Milleti olarak bizi üzüntüye boğar ve de yara
lar. Bu konuda milletçe olan hassasiyetimizin yaban
cılarca gözden kaçmamasını diliyor ve Avrupa Kon
seyine seçilen milletvekili arkadaşlarımızın, bu nazik 
konu üzerinde hassasiyetle duracaklarından emin ola
rak hepinizi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen
oğlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanu

nunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince, bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/287) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, 5.1.1984 tarih
li ve 2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanununun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince uygun bu
lunmadığından^, bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

11 Ocak 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 6 Ocak 1984 gün ve Kan. Kar. Bşk. lığı 
518-00494 sayılı yazınız. 

5 Ocak 1984 tarih ve 2971 sayılı Mahallî İdare
ler Seçimi Kanunu incelenmiş ve Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 89 uncu maddesi gereğince ilişikte 
sunulan gerekçe ile bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
5 Ocak 1984 Tarih ve 2971 Sayılı Kanunun Geri 

Gönderilme Gerekçesi 

1. Mahallî İdareler, İl, Belediye veya Köy hal
kının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üze
re kuruluş esasları Kanunla belirtilen ve karar or
ganları gene Kanunda gösterilen seçmenler tara
fından oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Seçimleri 
Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bir yapılır. 

2. Anayasanın bu ve ilgili diğer hükümleri doğ
rultusunda hazırlanmış ve kabul edilmiş bulunan 2971 
sayılı Kanunun : 

a) 2 nci maddesinde Anayasanın 67 nci mad
desinin öngördüğü serbestlik essaına yer verilmemiş
tir. 

b) Büyük şehir Belediye Meclislerinin, Belediye 
hudutları içindeki ilçe Belediye meclislerinden beşte 
bir oranında alınacak üyelerden oluşacağı göz önün
de tutulduğunda, 5 inci maddenin (b) bendinde nüfu
su 50 001-100 000'e kadar olan beldelerde üye sa
yısının 25, nüfusu 100 001-250 000'e kadar olan bel
delerde üye sayısının 29 olarak tespiti, farklı nü
fuslu ilçelerin büyük şehir belediyesi meclisinde aynı 
sayıda ve beşer üye ile temsil edilmeleri sonucunu 
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doğuracaktır. Bu sonuç demokrasi, egemenlik ve eşit
lik ilkelerine aykırı düşecektir, 

c) 8 inci maddenin son fıkrasında savaş hali ve
ya Milletvekilleri Genel Seçimleri ile birleştirmek 
amacıyla TBMM'nin mahallî idareler seçimlerinin 
öne alınmasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine ka
rar verebileceği düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi Anayasanın 78 inci maddesi savaş 
nedeniyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görül
mezse, TBMM'nin seçimlerin bir yıl geriye bırakıl
masına karar verebileceğini, geri bırakma sebebinin 
ortadan kalkmaması halinde erteleme kararındaki 
usule göre bu işlemin tekrar edilebileceğini öngörür
ken süreyi bir yıl ile sınırlamıştır. Kabul edilen me
tinde böyle bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. 

Kaldı ki, TBMM'nin hangi konuları karara bağ
layacağı Anayasanın .özel maddelerinde belirtilmiş
tir. (Md. 77, 78, 83, 84, 87, 92, 99, 111, 121 ve 122.) 
Mahallî idarelerin seçim sürelerinin ertelenmesi veya 
öne alınması karar değil kanun konusu olacaktır. 
Nitekim geçmiş uygulamalarda da TBMM seçimleri
nin öne alınması veya ileri tarihe ertelenmesi karar
la, mahalî idarelerde ise Kanunla yapılagelmiştir. 
Madde metni yanlış yorum ve değerlendirmelere 
neden olabilecek niteliktedir. 

d) Kanunun geçici 5 inci maddesi büyük şehir 
yönetiminin hukukî statüsünün bu Kanunun yürür
lüğünü takip eden ilk seçim tarihinden önce Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle düzenleneceğini öngörmek
tedir. 

1. Anayasanın 127 nci maddesi büyük yerleşim 
merkezleri için Kanunun özel yönetim biçimi geti
rebileceğine imkân vermektedir. İlke bu hususun 
Kanunla düzenlenmesidir. 

Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenleme yetkisi - olağanüstü hal ve sıkıyö
netim hallerine ilişkin 121 ve 122 nci maddeler dı
şında - Anayasanın 91 inci maddesine göre çıkarıla
cak YETKİ KANUNU ile verilebilir. Yetki Kanu
nunda çıkarüacak Kanun Hükmünde Kararnamenin 
amacının, kapsamının, ilkelerinin, kullanma süresinin 
ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çı
karılamayacağının gösterilmesi zorunludur. 

Kanunun sözü edilen geçici 5 inci maddesinde 
amacı ve süresi açıklıkla belli olmadığı gibi, kapsamı, 
ilkelerinin ne olacağı hakkında da herhangi bir dü
zenleme bulunmamaktadır. 

2. Büyük şehirden muradın belediye hudutları 
içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirler olduğu, 
büyük şehir Belediye Meclisinin de ilçeler Belediye 
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Meclislerinden alınacak beşte bir üyeden oluşacağı 
Kanunun dört ve altıncı maddelerinden anlaşılmakta 
ise de maddeler arasında terim birliği bulunmamak
tadır. 

a) Büyük şehir belediye başkam adayının hangi 
kurulca gösterileceği, 

(b) Bu adayın hangi seçim kuruluna bildirilece
ği, 

(c) Seçim işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağı, 
hususlarında yeterli derecede açıklık bulunmaması, 

(d) Büyük şehir belediye meclisine her ilçe üye 
sayısının beşte biri alındıktan sonra artık sayıların 
nazara alınmayacağı amaçlanmış iken 6 nci madde
nin ikinci fıkrasında artık oylardan söz edilmiş olma
sı, 

Uygulamada duraksama ve yanlış anlamalara ne
den olabilecektir. 

e) Kanunun 18 inci maddesinde oy pusulaları
nın konulacağı zarfların Yüksek Seçim Kurulunca 
temin ve sandık başlarında hazır edileceği belirtilmiş 
iken, 120 nci maddesinin son fıkrasında - teklif doğ
rultusunda - bu zarfların ilçe seçim kurullarınca ha
zırlanacağı hükmü aynen korunmuştur. 

Yine 20 nci maddede beş numaralı ımetnin de
vamında olması gereken «Birlikte çıkarsa» ibaresi, 
tüm bentleri kapsayacak şekilde satırbaşı 'halinde ya
zılmıştır. 

!Bu haller de uygulamada karışıklık yaratabilecek
tir. 

f) Kanunun uygulanmasında büyük şehir bele
diye meclisi başkanının seçimi hariç diğer belediye 
başkanlarının, belediye meclisi ve il genel meclisi üye
lerinin, muhtar, köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve 
meclisi üyelerinin seçimlerinden seçim çevresi ilçe ve
ya belde sınırları belirlenmiş ve seçim işlemlerinin il
çe seçim kurullarınca yapılması ve sonuçlandırılması 
ilkesi benimsenmiştir. 

(1) Büyük şehir belediye başkanı seçiminde so
rumlu seçim kurulunun belirlenmediğine ve buna iliş
kin açık bir düzenleme yapılması gereğine değinilmiş
tir. Başkan dışındaki diğer kişilerin seçim tutanakla
rının il seçim kurulunca verilmesi kanunun genel dü
zenlemesi ve ilçe seçim kurullarının görevlendirilme
si ile çelişmektedir. Seçimlerin sonuçlandırılmasında 
gereksiz gecikmelere neden olabilecektir. 

1(2) Geçerli oy toplamının onda birine tekabül 
eden sayının, partilerin ve bağımsız adayların aldık
ları oy sayısından ayrı ayrı çıkarılması; eşitlik ilke
sine, gerçekleşmiş iradeye ve kanunlara göre geçerli 
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sayılmış oyların ayrı bir düzenleme ile geçersiz sayıl
ması gibi ayfcırr bir sonuç doğuracaktır. 

g) Kanunun 30 uncu maddesinde köy ihtiyar mec
lisi üye sayısı (A) fıkrası şeklinde düzenlenmiş iken, 
mahalle ihtiyar heyeti üye sayısını düzenleyen (B) 
fıkrası teklifte olmasına komisyonda ve genel kurul
da çıkarılması hakkında verilmiş bir önerge ve ge
rekçesi bulunmadığı halde kanun metnine alınma
mıştır. Kaldı ki kanunun kapsamında ve Altıncı Bö
lüm başlığında mahalle muhtarları ve mahalle ihti
yar heyetinden bahsedilmiş ve çeşitli maddelerde de 
bunlardan söz edilmektedir. 

Madde metninde bu konuya ilişkin düzenleme ya-
prlmamış olması noksanlık teşkil edecektir. 

h) Kanunun 37 nci maddesi yazılış şekli ve 
açık hükmü'ile 18.7.1963 tarih ve 286, (18.7.1963 ta
rih ve 2)817, 19.7.1963 tarih ve 306 ve aynı tarihli 307 
sayılı Kanunları açık ilga yoluyla, diğer kanunların 
bu Kanun (Hükümlerini aykırı hükümlerini ise zım
nî ilga yoluyla yürürlükten kaldırmaktadır. (Bu ne
denle: 

(1) Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değişik 
23, 33 ve 4)1 inci maddeleri, 

(2) Şehir ve Kasaba Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Kanununun 287 sayılı Kanunla değişik 8 
inci maddesinin son fıkrası, 19 uncu maddesi, 

(3) İdareî Umumiye Kanununun 306 sayılı Ka
nunla değişik 105/10, 106 ve 125 inci maddeleri, 

(4) Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla de
ğişik 24, 26, 53, 61, 76, 91, 93 ve Ek 16 ncı maddele
ri yürürlükten kalkmış olacaktır. 

Bu hal uygulamada büyük boşluk ve aksaklıklar 
yaratacaktır. 

(3) Yukarıda belirtilen nedenlerle uygun bulun
mayan 2971 sayılı Kanunun, TC. Anayasasının 89 
uncu maddesi uyarınca bir daha görüşülmesinde za
ruret görülmüştür. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunulmuş
tur. (HP. ve MDP. sıralairındanıalkışlar). 

2. — İslâm Ülkeleri Dördüncü Zirve Konferansı
na katılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Kenan Ev-
ren'in dönüsüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Kara-
dumariın vekalet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/288) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının vekâlet edeceğine dair 
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Cumhurbaşkanlığının bir diğer tezkeresi vardır; oku
tup bunu da bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fas'ın Kazablanka şehrinde düzenlenecek olan 

islâm Ülkeleri IV üncü Zirve Konferansının toplan
tılarına katılmak üzere, 15-19 Ocak 1984 tarihleri ara
sında (Fas'ı ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme ka
dar; Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Necmettin Karaduman vekâlet edecek
tir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan BVRİEN 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. !(ANAP 
sıralarından alkışlar). 

3. — Anavatan ve Milliyetçi Demokrasi Partisi 
gruplarınca, Avrupa Konseyi Damşma Meclisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk 
Grubu için aday gösterilen asıl ve yedek üyeler hak
kındaki Başkanlık tezkeresi. (3/289) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının bir tezkeresi vardır, okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin (Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun, 1599 sa
yılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konu
su edilen ve /l inci madde uyarınca Siyasî Parti Grup
larınca Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu 
için aday olarak gösterilen asil ve yedek üyelerin ad
ları aşağıda belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunarım. 
Necmettin Karaduman 

TBMM. (Başkanı 

Asil Üyeler: 
Sayın İsmet özarslan (Amasya Milletvekili) 
Sayın Prof. Dr. Fethi Çelikbaş (Burdur Milletvekili) 
Sayın Memduh Gökçe (Bursa Milletvekili) 
Sayın İhsan Tombuş (Çorum Milletvekili) 
Sayın Bülent Akarcalı (İstanbul Milletvekili) 
Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul Milletvekili) 
Sayın IKâmran İnan (Bitlis Milletvekili) 
Sayın Yılmaz Altuğ (Sivas Milletvekili) 

Not : Halkçı Parti henüz üyelerini belirlememiştir. 
Geldiğinde ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. 
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Yedek Üyeler : 
Sayın Göksel Kalaycıoğlu (Ankara Milletvekili) 
Sayın Doç. Dr. Türkân Arıkan (Edirne Milletvekili) 
Saym Tınaz Titiz (İstanbul Milletvekili) 
Sayın İlhan Aküzüm (Kars Milletvekili) 
Sayın Ali Rıfkı Atasever (Tekirdağ Milletvekili) 
Sayın Halûk Bayülken (Bağımsız Milletvekili) 

Sayın Rafet İbrahimoğlu '(Bitlis Milletvekili) 
Sayın Memdtfh Yaşa (İstanbul Milletvekili) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
Gündemiımizde görüşülecek başka bir madde yok

tur. 17 Ocak 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1530 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ (BİRLEŞİM 

12.1.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — 2971 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Kanu

nunun, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/287) 

2. — Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanının vekâlet edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/288) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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