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BAŞKAN : M EHM ET DANİ Ş (Çanakkale)
_______0_______
BAġKAN – Sayın Komisyon BaĢkanım, değerli Karma Komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları; hepinizi en içten
dileklerimle selamlıyorum.
Yeterli çoğunluğumuz vardır. Karma Komisyonumuzun birinci toplantısını açıyorum.
Toplantı gündemimizi ve aday adaylarına ait listeleri daha önce sizlere yazı ile bildirmiĢtik. Gündemin maddelerine
geçmeden önce, sizlere baĢvuruyla ilgili bir kısım istatistikler ve toplantı amacımızla ilgili bazı teknik bilgiler vermek istiyorum.
Ardından da söz almak isteyen üyemiz olursa kendilerine söz vereceğim.
Ġlk olarak, 22’nci Yasama Döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmıĢtı. Bu düzenleme,
Anayasa Mahkemesi tarafından anayasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle iptal edilmiĢti. Daha sonra, 2010 yılında 5982 sayılı
Kanun’ la Anayasa’ nın 74’üncü maddesine kamu denetçiliğiyle ilgili hükümler eklenmiĢti. Yine, 23’ üncü Yasama Döneminde Hükûmet
tarafından getirilen tasarı, seçim kararının öne alınması üzerine kanunlaĢamadan kadük olmuĢtu. Anayasa’ nın yasama organına verdiği
görev çerçevesi içerisinde, bulunduğumuz yasama döneminde Kamu Denetçisi Kanunu Tasarısı yeniden ele alınmıĢ ve 14 Haziran 2012
tarihinde kanunlaĢmıĢtır.
Değerli komisyon üyeleri, bildiğiniz üzere dilekçe hakkının düzenlendiği Anayasa’ nın 74’ üncü Maddesi’nde Kamu
Denetçiliği Kurumunun görev alanı “ Ġdarenin iĢleyiĢiyle ilgili Ģikayetleri incelemek.” olarak tarif edilmiĢtir. Anayasa’ nın ilgili maddesi
gereğince Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluĢu, görevi, çalıĢması, inceleme sonucunda yapacağı iĢlemler ile kamu baĢ denetçisi ve
kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına iliĢkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği belirtilmiĢti.
Dilekçe Komisyonu olarak da toplumun çoğunluğunu ilgilendiren konuları irdelemek, araĢtırmak, bunlarla ilgili olarak
vatandaĢlardan gelen Ģikâyet ve dilekleri değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluĢlarının hukuka aykırı tutum ve davranıĢlarını, iĢ ve
iĢlemlerinde eksiklik veya yanlıĢ uygulamalar varsa bunlarla ilgili uyarılarda bulunmak, yerinde inceleme yaptırmak, bilirkiĢi
görevlendirmek ve kararlar almak üzere zaman zaman toplanmaktayız. Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu da aynı Ģekilde, toplumu
ilgilendiren konuları, insan hakları ihlallerini görüĢmek üzere toplanarak kararlar almaktadır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması konusu dünyadaki geliĢmelere paralel olarak günümüzde gittikçe daha fazla
önem kazanmaktadır. Bu bağlamda halkın idareyle olan iliĢkilerinden kaynaklanan uyuĢmazlıkları hızlı ve etkin bir Ģekilde çözebilmek
amacıyla idareyi yargı dıĢında denetleyen bir sisteme ihtiyaç duyulmuĢtur. Yaygın adıyla ombudsmanlık, kanunda belirtildiği Ģekliyle
Kamu Denetçiliği Kurumu, günümüzde 100’ ü aĢkın devlette vatandaĢı özellikle kötü yönetime karĢı koruma amacıyla kurulmuĢ ve halk
denetçisi, kamu hakemi, arabulucu, medeni hakların savunucusu, ak sakallı ve parlamento komiseri gibi adlarla faaliyet göstermektedir.
Bizde de Komisyon olarak kamu başdenetçisinin ve kamu denetçisinin seçimlerini yaparak süreci tamamlayacağız. Kamu Denetçiliği
Kanunu’ nun amacı kamu hizmetlerinin iĢleyiĢinde bağımsız ve etkin bir Ģikâyet mekanizması oluĢturmak suretiyle, idarenin her türlü
eylem ve iĢlemlerini, tutum ve davranıĢlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayıĢı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araĢtırmak ve önerilerde bulunmak olarak belirtilmiĢtir.
Komisyonumuz ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında sıkı bir iliĢki olacaktır. BaĢdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluĢan
kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına bağlı, kamu tüzel kiĢiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’ da olacaktır.
Kurumun bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden alınacak hazine yardımı ve diğer gelirlerden oluĢmaktadır. Kamu
Denetçiliği Kurumu, her takvim yılı sonunda, yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Karma Komisyonumuza
sunacaktır. Komisyon bu raporu, ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere, iki ay içinde görüĢüp kendi kanaat ve görüĢlerini de
içerecek Ģekilde özetleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına
gönderecektir. Komisyonun raporu, Genel Kurulda ivedilikle görüĢülmesi gerekmektedir.
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Değerli arkadaĢlar, bildiğiniz üzere 14 Haziran 2002 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci
ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük M illet M eclisi tarafından dört yıllık bir süre için bir kamu başdenetçisi ve beş
kamu denetçisi için seçim yapılacaktır. Kanun’ un ilgili maddesi gereğince, Meclis BaĢkanının Resmî Gazete ve diğer araçlarla,
talipliler için, kanun yürürlüğe girdikten on beĢ gün sonra ilan yapması gerekiyordu. Meclis 4 Temmuz 2012 tarihinde tatile girdiğinden,
baĢlayan ilan süresi de durmuĢtur. Meclisin 1 Ekim 2012 tarihinde açılması ile birlikte, duran süre yeniden baĢlamıĢ ve 11 Ekim 2012
tarihinde resmî ilan yapılmıĢtır. Bu ilanla, Kurban Bayramı tatili de düĢünülerek, baĢvuruların en geç 30 Ekim 2012 tarihi, saat 18.30’a
kadar yapılması gerektiği belirtilmiĢti.
ġimdi, bir kamu baĢdenetçisi ve beĢ kamu denetçisi seçimi için yapılması gerekenleri kısaca özetleyecek olursak:
BaĢvuru süresi 30/10/2012 tarihinde tamamlandı. Meclis BaĢkanı, baĢvuruları 31/10/2012 tarihinde Karma Komisyon
sekreterya iĢlemlerini yürüttüğümüz için Dilekçe Komisyonuna havale etti. Meclis BaĢkanının havalesine göre, 25’ i kamu baĢdenetçisi
ve 779’ u kamu denetçi aday adayı olmak üzere toplam 804 kiĢi baĢvuru yaptı. Bunlardan, bir kiĢi baĢdenetçi adayı olmak üzere, 107 de
denetçi olmak üzere toplam 108 kadın aday adayı bulunmaktadır. Komisyonumuzun 31/10/2012 tarihinde, aday adaylarıyla ilgili olarak,
siyasi parti bağlantısı olup olmadığı, arĢiv kaydı sorgulamaları ile kamu haklarından yasaklılık hakkında Adalet Bakanlığından ve
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından bilgi talep edilmiĢtir. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından konuya iliĢkin cevap geldi ve ilgili
cevabı, bugün kuracağımız alt komisyona havale edeceğiz. Adalet Bakanlığına da konu ile ilgili 2 kez yazı yazdık, ceza hukukunda
uzman bir hâkimin görevlendirilmesini istemiĢtik. Ġkinci yazımızda ise, kamu haklarından yasaklılık ve arĢiv kayıtlarıyla ilgili olarak
yazıldı. Adalet Bakanlığı bir uzmanı görevlendirdi, ayrıca arĢiv kaydıyla ilgili de kısmen cevap verdi. Geri kalanının ise bu akĢam
yetiĢtirilmesini ümit ediyoruz.
Yine, adayların kimlik bilgileri ve özgeçmiĢleri taranarak PDF formatına dönüĢtürüldü. Aday adaylarının özgeçmiĢleriyle
ilgili bilgileri hazırladık. Ġstenmesi hâlinde üyelerimize CD veya DVD olarak dağıtabiliriz. Karma Komisyonun ilk toplantısını bugün
saat 15.15’ de yapılmasını planlamıĢtık. ġu anda bunu icra ediyoruz beraber.
Yine, 6328 Sayılı Kanun’un ilgili hükmü gereğince Karma Komisyon BaĢkanlık Divanı, Dilekçe Komisyonunun BaĢkanlık
Divanından teĢekkül etti. Karma Komisyonun havale tarihinden itibaren 15 gün içinde yani 14/10/2012 tarihine kadar baĢdenetçi adayını
belirleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna bildirmesi gerekmektedir.
Son olarak da kamu baĢdenetçisiyle kamu denetçileri seçildikten sonra yemin etmeleri gerekmektedir. BaĢdenetçi Genel
Kurulda ve denetçiler de Karma Komisyonda yemin edeceklerdir.
Dilerseniz, gündemin maddelerine geçmeden önce, söz almak isteyen arkadaĢlarımıza -beĢer dakikalık süreyi uygun
görürseniz- üyelerimize söz verelim. Daha sonra gündemimize devam edelim.
Mahmut Bey, buyurun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Değerli BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlar, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın BaĢkan, Ģu anda bilemiyorum ben ama tabii, Ġç Tüzük’ ün 30’ uncu maddesi aynen Ģu Ģekilde: Komisyon toplantılarına
BaĢbakan veya bir bakan katılabilir. BaĢbakan veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı
temsil yetkisi verebilir.” Bu konuda Ģu anda bakanı temsilen veya Hükûmeti temsilen yetkili bir arkadaĢımız var mı, yok mu? Bunu
sizden istirham etmek istiyorum. Eğer cevabınız “ hayır” ise Sayın BaĢkanım, bu sefer cevabını Tüzük’ ün 39’uncu maddesinde
buluyoruz. Tüzük’ ümüzün 39’uncu maddesinde der ki: “ Hükûmet temsilcisinin bulunmaması sebebiyle, komisyon gerekli görürse,
görüĢme bir defaya mahsus ertelenebilir. Erteleme, yazı ile BaĢbakanlığa ve ilgili bakanlığa bildirilerek, gelecek toplantıda ilgili
temsilcinin hazır bulundurulması istenir.” Bu iki hükümden birlikte hareket ettiğimizde, komisyonlarda hükûmeti temsilen bir yazılı
temsilci yani ıslak imzalı bir temsilci bulunmaması hâlinde usul açısından komisyonun çalıĢması imkânsızdır. Bu eksikliğin giderilerek
ondan sonra çalıĢmaların yapılmasını arz eder, hepinize saygılarımı sunarım.
BAġKAN – Sayın Tanal’ a çok teĢekkür ediyorum bu usul uyarısından dolayı. Yine 37’ nci maddede “ Tasarı veya tekliflerle
kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren…” diye ifadesinde yer aldığı gibi, bir tasarı veya teklif
görüĢmüyoruz. Bilakis, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak çalıĢacak kamu baĢdenetçisi ve denetçisini seçmek üzere
Komisyonumuz toplanmıĢ durumdadır. Usul anlamında, Hükûmetten bir temsilcinin olmasına gerek olmadığını düĢünüyoruz BaĢkanlık
olarak.
Ben teĢekkür ediyorum.
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BAġKAN – Buyurun.
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın BaĢkan, ben ortak toplantı yaptığımız için önce kendimi tanıtarak baĢlayayım: Ben Levent
Gök, Ankara Milletvekili.
Gündemimiz, doğal olarak, alt komisyonun kurulmasına daha çok endeksli. Bu verdiğiniz bilgilere teĢekkür ederiz.
Ben, gerçi gündemde 3’ üncü sırada ama özelliği itibarıyla bu alt komisyonun kurulmasıyla ilgili bir teknik bilgiyi sizlerden
rica edeceğim. Yani bu konuyu nasıl planladınız? Bize gelen bilgi notlarından görüyoruz ama orada bazı söyleyeceğim konular var. O
konuyu bir aydınlatmanızı özellikle bir rica edeceğim.
BAġKAN – Alt komisyonu 13 arkadaĢımızdan kurmayı uygun gördük, sizler de uygun görürseniz tabii.
LEVENT GÖK (Ankara) – 13 mü, 11 mi efendim?
BAġKAN – 13 düĢündük, Ģu anda 13 arkadaĢımızla alt komisyonu oluĢturmayı düĢünüyoruz.
LEVENT GÖK (Ankara) – Bize gelen bilgi notunda öyle değil de, o yüzden.
BAġKAN – Ġlk bilgi notu 11 olabilir. Daha sonra 13 olmasında… Çünkü alt komisyonun yükü biraz daha ağır olacak.
YaklaĢık sekiz yüz tane dosyayı tabii ki incelemek isteyen alt komisyon üyelerimiz bu dosyalarla ilgilenecek. Dolayısıyla 11 tane
üyemizin biraz… 13 üyenin daha yeterli olacağını düĢündük, uygun görürseniz ve bugün alt komisyonu kurduktan sonra hemen
BaĢkanını seçip kendi çalıĢma takvimini yaparsa yetiĢtirebiliriz diye düĢünüyoruz. Onları arkadaĢlarımız hazırladı elektronik ortamda.
Müracaat edenlerin CV’ lerini ve dosyalarını vereceğiz ve o, çalıĢmalarına baĢlayacak.
LEVENT GÖK (Ankara) – Bu üye dağılımını nasıl planladınız? Bize gelen bilgi notunda farklı çünkü söylediğiniz.
BAġKAN – Üye dağılımı Ģöyle: Zaten bu teknik bir hesaplama malumunuz. 8 üye Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 üye
Cumhuriyet Halk Partisi, 1 üye Milliyetçi Hareket Partisi, 1 üye de BarıĢ ve Demokrasi Partisi olarak, yapılan hesaplama sonucu.
Bilmiyorum, buna bir itiraz var mı?
LEVENT GÖK (Ankara) – Yani ben bu sözü alırken bilgi notunuza istinaden söz almıĢtım.
BAġKAN – Doğru, evet, önce bir 11 düĢündük.
LEVENT GÖK (Ankara) – Ben çünkü bize 3 tane düĢmesi gerektiğini düĢünüyordum, Ģimdi tashih ettiniz.
BAġKAN – BaĢka söz isteyen arkadaĢımız var mı?
Buyurun Ertuğrul Bey.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ben bir soru sormak istiyorum: Herkesin sayısı artarken bizimki niye sabit kalıyor? Bu
adaletin hikmetini öğrenebilir miyim?
BAġKAN – Ekrana arkadaĢlarımız yansıttılar hesaplama yöntemini de. Tabii, bu çok objektif bir durum. Orada, hani, keyfî
bir uygulamaya imkân yok zaten. Sanıyorum, 13 rakamında bir tereddüt yoktur diye düĢünüyorum. BaĢka söz almak isteyen arkadaĢımız
varsa… Sanıyorum, baĢka, en azından ekrandan göremiyorum söz almak isteyen arkadaĢımızı.
Ġsterseniz gündemimize devam edelim arkadaĢlar.
Cumhuriyet Halk Partisi, AK PARTĠ ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaĢlarımız verecekleri üyeleri kendi aralarında
görüĢmek isterler mi? 13 kiĢiden oluĢan…
Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi; BDP’den Ertuğrul Bey…
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Zorunlu olarak ben olacağım ama Emine Hanım gelince belki değiĢtirebiliriz. Olur değil
mi?
BAġKAN – Peki efendim, tabii, tabii yani istifa olur, yerine… Onunla ilgili bir karar alacağız.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Yani biz yerimizi tutalım.
BAġKAN – Cumhuriyet Halk Partisi, Levent Bey?
LEVENT GÖK (Ankara) – Ankara Milletvekilimiz Sayın Sinan Aygün, Bursa Milletvekilimiz Sayın Kemal Ekinci ve Ġzmir
Milletvekilimiz Sayın Erdal Aksünger.
BAġKAN – Çok teĢekkür ederim.
AK PARTĠ’ nin de elimizde bir teklifi var. Halil Ürün, Afyon Milletvekilimiz; Ġsmail Aydın, Bursa; Sevde Bayazıt Kaçar,
MaraĢ; Oya Eronat, Diyarbakır; Ülker Güzel Hanımefendi, Ankara; Nevzat Pakdil, KahramanmaraĢ; Mehmet Kerim Yıldız, Ağrı ve
Ġhsan ġener, Ordu milletvekillerimiz.
13 kiĢiden oluĢan alt komisyonumuzu oluĢturmuĢ olduk.
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.
Alt komisyonumuz da bizim toplantımızın hemen ardından toplanır, baĢkanını seçer ve çalıĢma takvimi konusunda
görüĢürse, tabii, bu çok sağlıklı olur çünkü alt komisyonun her bir denetçi için 3 denetçi olmak üzere 15 denetçiyi 20 Kasıma kadar
belirlemesi gerekmektedir. Biraz aslında yoğun bir çalıĢma, belki, kendilerini de böylece beklemiĢ oluyor.
Yine, biz bugün tasnif komisyonumuzu oluĢturalım istiyoruz üst komisyon için, 3 asil üyeden ve 2 yedek üyeden oluĢan,
bunu da bütün üyelerimiz arasından ad çekme yoluyla yapmak istiyoruz. Tasnif komisyonu, üst komisyonda görev yapmak üzere: Ahmet
Salih Dal, Kilis Milletvekili –Ahmet Salih Dal burada- Ülker Güzel Hanımefendi, Ankara Milletvekili; Mustafa Sezgin Tanrıkulu,
Ġstanbul Milletvekilimiz. Bunlar asil üyelerimiz.
Atila Kaya, Ġstanbul Milletvekilimiz, 1’ inci yedek; Levent Gök, 2’ nci yedek, Ankara Milletvekilimiz.
ġimdi, bu konuyla ilgili bir karar alalım diye düĢündük.
Geçici tasnif komisyonu ile 15 kamu denetçisi adayının belirlenmesi amacıyla alt komisyon kurulması kararı:
1) Kamu baĢdenetçi aday seçimi için ad çekme usulüyle 3’ ü asil ve 2’ si yedek olmak üzere 5 kiĢilik geçici tasnif komisyonu
kurulması,
2) Kamu denetçisi adayların birinci aĢama seçim iĢlerini yürütmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan
bütün siyasi partilerin temsilini sağlayacak Ģekilde temsil güçleri oranında 13 üyeli bir alt komisyonun kurulması: 13 üyeli bir alt
komisyon için Adalet ve Kalkınma Partisi 8 üye, Cumhuriyet Halk Partisi 3 üye, Milliyetçi Hareket Partisi 1 üye ve BarıĢ ve Demokrasi
Partisi 1 üye.
3) Geçici tasnif komisyonu için ad çekme usulüne katılmayı arzu etmeyenler ile geçici tasnif komisyonuna veya alt
komisyona seçildikten sonra gerekçesini belirtmek suretiyle çekilmek isteyen üyelerin yerine karma komisyon baĢkanı aynı usulle yeni
üyeleri belirler.
Dilekçe Komisyonu ve Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonundan Kurulu Karma Komisyonu tarafından, oylarınıza
sunuyorum bu karar metnimizi yani çekilen arkadaĢımız olursa alt komisyondan ve geçici tasnif komisyonundan, BaĢkanlık olarak biz
bunların yerine yine kura çekimi usulüyle üye atama yetkisini sizlerden talep ediyoruz: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy
birliğiyle kabul edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum.
ġimdi, eğer uygun görürseniz -bütün siyasi parti grupları- cuma günü baĢdenetçileri -arzu edenleri tabii- davet edeceğiz.
Gelip beĢer dakikada kendilerini Komisyona ifade etmelerini istiyoruz, cuma günü, uygun görürseniz günü.
MUHARREM VARLI (Adana) – Alt komisyona mı?
BAġKAN – Hayır, üst komisyona. Alt komisyon zaten denetçilerle ilgili çalıĢma yürütecek. Onlar da 15’ i belirledikten sonra
üst komisyona bunu gönderecekler. Eğer Ģimdi onu da karara bağlarsak, 15’ i de üst komisyonda dinlemeyi düĢünüyoruz. Cuma günü
Meclisin çalıĢacağını öngörüyoruz, burada oluruz diye düĢünüyoruz.
Buyurun Mahmut Bey.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, tabii, cuma günü Meclisin çalıĢabileceğini öngörerek teklifi sundunuz
ancak Mecliste maalesef her an için değiĢik kararlar alınabiliyor. Yani o açıdan, bunu, mümkünse, isterseniz ya perĢembe gününe karar
alın veya pazartesiye…
BAġKAN – PerĢembe günü olursa uygun olur çünkü pazartesi günü oylamayı yaparsak… 14 Kasımda çünkü bizim bunu
belirleyip Genel Kurula göndermemiz gerekiyor -üç ismi- takvim bizi buna zorluyor. Dolayısıyla perĢembe…
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Sabah 9.30-10.00’ a alsanız?
BAġKAN – Cuma günü mü?
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – PerĢembe günü.
BAġKAN – ġimdi, perĢembe günü, tabii, bu adayların içerisinde -yazı yazacağız ve davet edeceğiz- Ankara dıĢında olanlar
da var. Biraz takvim sıkıĢmıĢ olacak onlar açısından.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Telefonla, faksla…
BAġKAN – Tabii, tabii, telefonla davet edeceğiz yani edebiliriz.
MUHARREM VARLI (Adana) – Gelirler, hepsi gelirler.
BAġKAN – ġimdi, bu konuda eğer gruplar mutabıksa biz buna uyarız Komisyon olarak.
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KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sayın BaĢkan, cuma günü olsa ne olur?
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Ben uyarım çoğunluğa.
BAġKAN – Cuma günü hepsi çok rahat katılabilirler diye düĢündük, uygun görürseniz. Cuma günü saat 14.00 gibi
baĢlayabiliriz. En az üç saat sürer diye düĢünüyoruz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Erken baĢlayalım.
BAġKAN – Uygun görürseniz sabaha da alabiliriz.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Meclis çalıĢırsa sabah erken gelmek zor olabilir.
BAġKAN – ġimdi, arkadaĢlar, perĢembe günü Meclis nasıl çalıĢacak? Geç saatlerde biterse cuma sabah toplanmak güç yani
saat 14.00’ te baĢlarsak 17.00’ ye kadar tamamlayabiliriz diye düĢündük.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Doğru düĢünüyorsunuz BaĢkanım.
BAġKAN – O zaman cuma günü saat 14.00’ te yine karma komisyon olarak toplanıyoruz. BaĢdenetçi adaylarını davet
ediyoruz. Uygun görürseniz beĢer dakika gibi sınırlayarak -çünkü 25 adayın geldiğini öngörürsek- beĢer dakikada kendileri kendilerini
nasıl ifade etmek istiyorlarsa onları bir dinleyelim. Daha sonra da raporlarını bize sunacaklar ve Meclisle beraber çalıĢacaklar.
O zaman bir sonraki toplantımızı cuma günü saat 14.00’ te yapıyoruz. Seçim toplantımızı da o gün belirleriz. ÇalıĢma
takvimine göre, ayın 14’ ü seçimimiz, en son salı günü yapabiliriz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Zaten pazartesi de çalıĢma var.
BAġKAN – Var, öyle gözüküyor, evet.
Seçimi de, eğer uygun görürseniz, 13’ünde -salı günü oluyor- yine bu saatlerde Genel Kurulun açılmasından sonra toplanıp
seçim gününü de belirleyebiliriz salı günü çünkü çarĢamba günü son gün. Bir gün önce en azından seçimi yapıp Genel Kurula sevk etmiĢ
oluruz uygun görürseniz.
13 Kasımda yine 15.15’ te seçim için de toplanmak üzere ben oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiĢtir.
TeĢekkür ediyorum.
Gündemimizde baĢka bir husus yok. Eğer alt komisyonumuz burada kalıp, toplantısını yapıp yönetimini, baĢkanını
seçebilirse…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sayın BaĢkanım, tarihleri alamadık. Tekrar eder misiniz?
BAġKAN – ġimdi, efendim, 9 Kasım Cuma günü saat 14.00’ te baĢdenetçi adaylarını dinlemek üzere toplanıyoruz. Burada,
KĠT Komisyonunun bir çalıĢması yoksa burayı kullanabiliriz, burası bizim için yeterli.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – O zaman BaĢkanlığa böyle bir yetki verelim, oda değiĢikliği…
BAġKAN – Bu konuda acil bir yetkiye gerek olmadığını düĢünüyoruz usul olarak.
13 Kasım saat 15.15’ te de baĢdenetçi seçimini yapmak üzere toplanma kararı aldık.
BaĢka da gündemimizde bir gündem maddemiz kalmamıĢtır.
Ben çok teĢekkür ediyorum. Bu sürecin milletimize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum.
Alt komisyon üyelerimiz burada kalıp devam edebilirlerse memnun oluruz.

Kapanma Saati: 15.50
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