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VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLER! İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
5 - Halay Milletvekili Sadullah Ergin ve 7 Milletvekilinin Milletvekili Seçimi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/873) (S Sayısı
1246) (Devam)
MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan
Yasa'yla ilgili olarak, geneli üzerinde ve maddeleri üzerinde, AK Parti Grubu ve şahıslar adına, AK
Partinin seçilme yaşının yirmi beşe indirilmesi hususundaki çabalarını, Gmpta, hep birlikte izledik
Onun için, biz, muhalefetten, bu Yasa'nın desteklenmesini de arzu ediyoruz
ATILLA KART (Konya) - Ciddiyeti olan, sorumluluğu olan kalkar, ozur diler
BAŞKAN - Sayın Kart, lütfen
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Lüzumsuz yere de burada herhangi bir gerginlik yarat
mak istemediğimizden, muhalefetten de bunu ıslıyoruz Onun için, bu Yasa'nın, önce gençlerimize,
sonra da Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyor, kandiliniz ve bayramınızı tebrik ediyor, iyi
akşamlar, saygılar sunuyorum (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Daloğlu
HALUK KOÇ (Samsun) - Sure var
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına soz isteyen Recep Garip, Adana Milletvekili
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, dört dakika kaldı şahıs konuşmalarında.
BAŞKAN - Tamamen Sayın Daloğlu'na aittir, Sayın Koç, kullanıp kullanmayacağı
HALUK KOÇ (Samsun) - Olur mu öyle şey Soru-cevapta oluyor
BAŞKAN-Tabii
Buyurun Sayın Garip
RECEP GARİP (Adana) • Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası'nın bir maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Kanun Teklıfı'yle ilgili, şahsım adına soz
aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum
AK Parti, siyası ve kültürel anlamda, gençliğe önem vermektedir Dolayısıyla, Meclis çatısı al
tında, seçmenin yanı sıra seçilme noktasında da gerekli fırsat eşitliğini gençlerimize tanımış olaca
ğız Bakınız, seçim beyannamemizde, gençlerin siyası ve sosyal hayata katılımı teşvik edilecek, bu
amaçla seçilme yaşı biraz sonraki oylamayla yirmi beşe indirilmiş olacak Bugün bunu hayata ge
çirmenin sevincini, umuyorum ki, hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız ve yaşamış olacağız Mille
timize vermiş olduğumuz sözleri de, böylece, bir bir gerçekleştirmiş olmanın onurunu ve mutlulu
ğunu yasayacağız Her alanda bu böyle olmuştur Ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda olmak üze
re, Tas,lfim; yaşının yirmiHssje rnunr(ııms>ı,teımJKratİK'naytfıımızve^enVn;rın~Myaseve'Karl[[mınm
sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir Yeni ve genç düşünceleri, çağdaşlaşmanın ve
gelişimin bir gereği olarak algılamamız ve hayata böyle bakmamız gereklidir diye düşünüyorum
Gençliğimiz, ülkemizin en buyuk zenginliği, aynı zamanda, dinamizmimiz ve değişim potansiyeli
mizin de temel kaynağıdır AK Partimiz, toplumun gençlere, gençlerin de Türkiye'ye güvenini sağ
lamayı temel hedefleri arasında görmektedir
Gençlerimiz, ozgur düşüncenin, kendine olan güven, beceri ve yeniliklerin yönetim anlayışına
yansıtılması imkânını da böylece yakalamış olacak Özellikle, siyası partilerimizin gençlik kolların
da siyaset yapmış nitelikli gençlerimizin önemli bir kazanım olarak siyası yaşamımıza girmeleri
böylece birazdan sağlanmış olacak
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