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Bİ Rİ NCİ OTURUM
11 Aralık 2012 Salı
Açılma saati: 14.32
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NLI OĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
_______0_______
BAŞKAN – Arkadaşlar, toplantımızı açıyorum.
Karma Komisyon olarak, bütün çalışmalarımızda aynı usulü uyguladık aslında; görüntülü basın mensubu arkadaşlarımız
bütün toplantılarımızın başında görüntülerini aldılar, bize müsaade ettiler daha sonra, yazılı basın mensubu arkadaşlarımız bütün
toplantılarımızda bulundular. Bu, Dilekçe Komisyonu olarak da İnsan Hakları Komisyonu olarak da uygularımız aynı. Şu anda, bizim
Başkanlık olarak görsel basını davet etmemize rağmen sizin uymadığınızı görüyorum. Görsel basın mensubu arkadaşlarımız -bakın,
özellikle ayırıyorum, yazılı basın mensubu arkadaşlarımızın değil- şu anda sizleri tekrar dışarıya davet ediyorum Komisyon Başkanı
olarak. Sizlerle daha önce de çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Burada bizim çalışma disiplinimiz açısından ve
teamüller açısından sizleri dışarıya son kez davet ediyorum.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, böyle tehdit edici üslupla konuşamazsınız. Sizin
konuşmanızın pozitif bir dayanağı yok.
BAŞKAN – Şimdi, siz az önce burada yeterince konuşmalar yaptınız. Kimin usulünün tehdit içerdiğini, kimin nezaket
içerisinde olduğunu ben basın mensubu arkadaşlarımızın vicdanlarına havale ediyorum sadece.
Toplantımıza devam ediyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Biz de toplumun vicdanı açısından…
BAŞKAN – Toplantımıza devam ediyoruz arkadaşlar, gündemimize devam ediyoruz.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Pozitif bir dayanağı yok Sayın Başkan.
BAŞKAN – Arkadaşlar, daha önce…
Müsaade eder misiniz yani. Söz istiyorsanız butona basın, bunları bilmiyor değilsiniz, öğretecek de değilim, biraz sabredin.
Basın mensubu arkadaşlarımız, ısrarla buradasınız, değil mi? Yani, bu, sürekli sizinle olan çalışma koşullarımıza uymak
için…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Ne yapacaksınız Sayın Başkan?
BAŞKAN – Hiçbir şey yapmayacağım. Ne yapabilirim? Sizin üslubunuzla hareket edemem, kusura bakmayın, sizin gibi
davranamam. Yani hiç merak etmeyin o konuda, basın rahat olsun. Sizin üslubunuz bende yok.
LEVENT GÖK (Ankara) - Basın mensupları da… (Gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar, yemin törenine geçmeden önce…
Arkadaşlar, yeter artık! Susar mısınız. Bir müsaade edin.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir saniye ama usul açısından söz istiyorum.
BAŞKAN – Bakın, siz boşverin, ben size söz vereceğim. Bir sabredin… Bir sabredin…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, usul açısından bir şey söylemek durumundayım. Bu
toplantıyı bu davete göre yapamazsınız.
BAŞKAN – Arkadaşlar, şimdi, biz daha önce seçimimizi yaptık biliyorsunuz. Hem başdenetçi hem de denetçi seçimleriyle
ilgili Komisyon üyesi olan arkadaşlarımızın bize itiraz dilekçeleri oldu. Bu dilekçeleriyle ilgili olarak söz almak isteyen arkadaşlarıma
beşer dakikayla sınırlı olmak üzere söz vermek istiyorum.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, öncelikle şu çağrı metniyle bu toplantıyı burada
yapamazsınız, daha doğrusu, yemini başka bir salonda yapamazsınız.
Okuyorum ben çağrı metninizi: “ Komisyonumuz 11/12/2012 Salı günü saat 14.00’ te Dilekçe Komisyonunun Ana Bina 2.
Kat 368 numaralı toplantı salonunda aşağıdaki yazılı gündemle toplanacaktır.
Bilgilerinize ve toplantıya katılmanızı rica ederim.
Saygılarımla.”
BAŞKAN – Altını okumaya devam eder misiniz?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “ Gündem: Başkanlık sunuşları ve kamu denetçilerinin ant içmeleri. ”
Yer olarak gösterdiğiniz…
BAŞKAN – Devam edelim ama altını da okuyalım da…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “ Toplantı salonu, tarihi ve saatinin değişmesi hâlinde önceden bilgi
verilecektir.”
Önceden bilgi verildi mi?
BAŞKAN – “ Değişiklikler hâlinde” diyor mu orada?
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Hayır, önceden bilgi verdiniz mi Sayın Başkan?
LEVENT GÖK (Ankara) - Ama işte toplandık, buraya geldik işte.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Buraya geldik.
BAŞKAN – Arkadaşlar, bakın, ben sizin derdinizi çok iyi anlıyorum. O salon yemin etmeye daha müsait olduğu için, KİT
Komisyonu Başkanından da müsaade alarak çalışmalarından, öyle bir şey düşündük.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, konuşmamı bitireyim.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, bize önceden bilgi vermediniz. Yemin yapılacaksa bu salonda
yapılır. Bu Komisyon üyeleri buradan kalkıp oraya gitmezler. Her 2 toplantıyı da yarım saat daha fazla izin alırdınız orada yapardınız.
Ancak bu çağrı metnine göre yeminin de bu salonda olması lazım. Oraya bu Komisyon üyeleri, bu atadığınız denetçilerin ayağına gidip
yemini dinleyemezler. Usule aykırı, yönteme aykırı. Dolayısıyla, ilk önce bu çağrı metnini değiştirmeniz lazım. Başka bir günde, başka
bir gündemle bu toplantının yapılması lazım. Aksi hâlde, atadığınız denetçilerin bu salona gelmesi lazım yemin için. Diğer salonda
olmaması lazım.
MEHMET METİNER (Adıyaman) – “ Seçtiğiniz” , “ atadığınız” değil.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – “ Atadığınız” diyorum.
Diğer taraftan da, biz, daha önceden Komisyon Başkanına başvuruda bulunduk, tam da bu niteliklerin tartışılması açısından
başvuruda bulunduk ve bu şekilde bir seçimin ombudsmanlık kurumuna yakışmadığını, doğru olmadığını ifade ettik. Nitekim, bugün
yemin yaptıracaksınız, bir kez daha sizi vicdanlarınıza havale ediyoruz. Atadığınız ombudsmanlar sadece AKP adına değil, bütün toplum
adına sizleri denetleyecekler, başta hükûmeti ve idareyi denetleyecekler. Hepsinin ama bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisiyle bir
bağı var geçmişten bugüne; sadece birisinin yok, Muhittin Mıhçak; onu da ben avukatlığımdan çok iyi biliyorum, Yargıtay 8. Ceza
Dairesinde ve 9. Ceza Dairesinde yaptığı kararları biliyorum, attığı imzaları biliyorum, hangi kararlara imza atmıştır, onları çok iyi
biliyorum. Türkiye’ nin vicdanını bunlara teslim etmemeliyiz. İçlerinde gerçekten -Elkatmış gibi- İnsan Hakları Komisyonunda çalıştığı
zaman vicdanıyla hareket etmiş insanlarımız var, arkadaşlarımız var ama partililik kimliği de var, maalesef, partililik kimli ği de var.
Partiyle bağını kesmiş kesmemiş henüz belli değil. Dolayısıyla, bu sıfattaki arkadaşlarımızın, bu sıfattaki insanlarımızın böyle bir
kurumda başlangıçta sizlerin oylarıyla önerilmemesi lazımdı. Doğru değil ve doğru yapmıyorsunuz. Bu ombudsmanlık kurumu bir K İT
Komisyonu değil, bir şirkete yönetim kurulu üyesi atamıyorsunuz. Burası bir arpalık değil, bu arkadaşlarımızın da bu maaşa ihtiyaçları
yok, olmadığını sanıyoruz. Dolayısıyla, bir KİT Komisyonuna, bir KİT’ e, bir şirkete eğer yönetim kurulu üyesi atamıyorsak bu şekilde
bir seçimin olmaması gerekirdi. Bir kez daha sizleri vicdanınıza havale ediyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Buyurun Levent Bey. Beş dakika…

2

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli üyeler, değerli basın mensupları; ülkemizde son dönemlerde kurulan ve
İnsan Hakları Kurumu gibi, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi bağımsız olması gereken ve iktidarla asla iç içe olmaması gereken
kurumların, iktidarın her yerde yandaş isimleri atamak, onların seçilmesini temin etmek suretiyle Türkiye’ de hem insan hakları alanında
hem de idarenin yaptığı her türlü işlemlerden kaçma gayretleri içerisinde olduğunu bir kez daha bugün görüyoruz. İnsan Hakları Kurumu
da kurulurken aynı şey yapıldı; tamamen bağımsız olması gerekirken İnsan Hakları Kurumunun 11 üyesinin tamamına yakını yürütme
tarafından seçildi. Bunları Meclis kürsüsünden haykırdığımız zaman, “ Bakın, bunu yaptığınız zaman belki Türk insanını yanıltabilirsiniz
ama bu konuyu talep eden Avrupa Birliğini, dünyanın saygın insan hakları kuruluşlarını yanıltamazsınız.” dedik. Dinlemediler, kurdular,
üzerimize yürüdüler; İnsan Hakları Kurumu Kanunu tartışılırken yaptığım bu eleştiriler üzerine AKP’ liler benim üzerime yürümüştü,
“ Kendinize yandaş bir kuruluş kuruyorsunuz, devletleştiriyorsunuz İnsan Hakları Kurumunu.” dediğim zaman ama Avrupa Birliğinin
2012 İlerleme Raporu’ nda ben Meclis kürsüsünden ne söylediysem aynısını yazmışlar: “ Bu hâliyle kurulan İnsan Hakları Kurumu, Paris
İlkeleri’ ne aykırıdır, bağımsızlığı yoktur. Biz bunu yutmayız.” demiştir.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, aynı şekilde Kamu Denetçiliği Kurumunu görüyoruz. Bu kurumun kuruluş kanununda aynen
şöyle diyor: “ Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle,
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, incelemek.” İdarenin yani
AKP iktidarının, onun bürokratlarının, valisinin, kaymakamının, her kimse bunlar, bütün idarenin yaptığı işlemleri ve haksız
uygulamaları incelemek ve denetlemek. Şimdi, takdir edersiniz ki Kamu Denetçiliği Kurumunun da İnsan Hakları Kurumu gibi bağımsız
olması gerekirken, Kamu Denetçiliği Kurumunun da yapılan seçimlerle, daha doğrusu, atamalarla tıpkı İnsan Hakları Kurumu gibi yine
saygın olmayan, itibarsız bir kurum olarak, ölü doğmuş bir kurum olarak karşımıza çıkartmıştır AKP iktidarı.
Değerli arkadaşlarım, biz bu konuda, başdenetçinin seçilmesinden sonraki tartışmaları hatırlayınız, başdenetçinin düştüğü
duruma Allah kimseyi düşürmesin. Bir yemin töreni olmuştur, muhalefetin tümünün reddettiği yani AKP’ lilerin alkışladığı, “ Sen bizim
adamımızsın.” diye kucakladığı bir başdenetçinin yemini yapılmıştır Türkiye’ de. Ben o başdenetçinin yemininde eğer o kişi ben
olsaydım yemin töreninden sonra çıkar istifamı verirdim. Böylesine güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir ombudsmanımız var
Türkiye’ de. Verdiği kararlarla tartışılan, hem Türkiye hukukunda ve gerekse uluslararası hukukta tartışılan bir kişinin başombudsman
seçilmesini yani AKP iktidarındaki arkadaşlarımız nasıl içine sindirmiş, anlamak mümkün değildir. Bu kadar AKP’ yle içli dışlı olan bir
ombudsman seçildikten sonra umudumuz kamu denetçilerinin seçimindeydi değerli arkadaşlarım ama gördük ki kamu denetçileri
seçiminde de AKP’ liler yine bildiklerini yaptılar ve AKP’ nin yaptığı hak ihlallerini, idarenin yaptığı hatalı tutumları incelemek üzere
yine kendilerine göbekten bağımlı arkadaşlarını getirdiler. Elbette bunun altında yatan gerçek, tıpkı İnsan Hakları Kurumunda olduğu
gibi, hak ihlallerinin araştırılmasını engellemek, AKP’ nin yaptığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, eşitsizliği, Türkiye’ nin dört bir
coğrafyasından haykırılan adalet arayışlarını, hak ihlallerinin sesinin duyurulmasını önlemektir. Bizim bu kamu denetçilerine güvenimiz
yoktur değerli arkadaşlarım. Bu kamu denetçileri AKP’ nin atadığı isimlerdir, AKP’ yle göbek bağı olan isimlerdir ve bu konuyu hemen
Karma Komisyonun AKP’ li üyeleri belirledikten sonra dilekçe verdik, Karma Komisyonu toplantıya çağırarak seçilme yeterliliği
olmayan bu isimlerin tartışılması ve bunların seçimlerinin iptal edilmesine dönük 2 önergemiz vardır, bu önergelerimiz dikkate
alınmamıştır değerli arkadaşlarım. Bir kere, Sayın Başkan, sizi esefle kınıyorum; benim gerek 5 Aralık 2012 gerekse 6 Aralık 2012
tarihli Karma Komisyonun bu konularda toplantı yapması yönündeki davetime icabet etmediniz. O toplantıyı şimdi yapmaya
çalışıyorsunuz yemini de arkasından sıkıştırarak. Oysa, bir bakalım, yemin edebilecek pozisyonları var mı bu değerli arkadaşların?
Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz kamu denetçilerini incelediğimiz zaman…
BAŞKAN – Sayın Gök, sözlerinizi toparlayabilirseniz…
LEVENT GÖK (Ankara) - Efendim, lütfen, zaten fazla sayıda arkadaşımız yok burada; biz söyleyeceklerimizi söyleyelim.
Ben sözüm kesilse de konuşmamın tümünü bitireceğim burada.
BAŞKAN – Lütfen tamamlayabilir misiniz.
LEVENT GÖK (Ankara) – Burada kamu denetçisi seçilen Sayın Mehmet Elkatmış, değerli arkadaşlarım, AKP’ nin kurucu
üyesidir ve üç dört dönem de AKP’de milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızdır.
BAŞKAN – Bilginiz yanlış; milletvekilidir ama kurucu üyesi değildir.
LEVENT GÖK (Ankara) – Siz düzeltebilirsiniz ama üç dört dönem milletvekilliği yaptığı kesindir ve dosya üzerinde
yaptığım incelemede, değerli arkadaşlarım, bu konuda başvurular alındığı tarihte siyasi partiye üye olmadıklarını kamu kurumundan
belgelendirmek durumundadırlar. Yani, her üye, hangi tarihte başvurusunu vermişse o tarihte üye olmadığına dair Yargıtay Cumhuriyet
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Başsavcılığından bir yazısını sunmak durumundadır. Bu arkadaşlarımızın bir tanesinin dışındakilerin hiçbiri bu Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığından alınmış, bir başka partiye üye olmadıklarına dair belgeyi sunmamışlardır, Sayın Mehmet Elkatmış da. Sadece Sayın
Elkatmış dilekçesinin üzerine 18 Ekim tarihinde istifa ettiğini belirtmiş ama bu yeterli değildir. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığına
ulaşmamış, AKP’ nin karar organlarından geçmemiş ve ulaştırılmamış bir dilekçesi varsa biz de bunu bilmiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, diğer denetçi Zekeriya Aslan, AKP Afyon Milletvekilidir geçtiğimiz dönemde. Bu arkadaşımızın
dilekçesi de enteresandır, bu arkadaşımızın verdiği dilekçede “ Ben Ağustos 2011 tarihinde Sandıklı’da üyesi iken istifa ettim…” Ama bu
istifa dilekçesi her nasılsa ancak 8 Kasım 2012 tarihi itibarıyla AKP Genel Merkezi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
bildirilmiştir. Size sunduğu belge de 9 Kasım 2012 tarihlidir yani 30 Ekim olan son başvuru tarihinden sonra sunulmuş bir belgedir. Bir
yıl önce istifa ediyor Sandıklı ilçe örgütünden ama AKP Genel Merkezi ancak 8 Kasımda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu
dilekçesini gönderiyor. Ortada bir danışıklı dövüş olduğu bellidir. Yani, elbette Sandıklı ilçe örgütünün evraklarını kontrol edecek
durumda değilim ama eski bir tarihli dilekçeyle güne uydurulmaya çalışılmıştır.
Yine, Serpil Çakın, kamu denetçisi, AKP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesidir değerli arkadaşlarım. Bu
arkadaşımız da Kadın Kolları MYK’ sında çalışmış ve bu özelliği nedeniyle kamu denetçisi olmuştur.
Yine, Abdullah Cengiz Makas, AKP’ nin Grup Müdürüdür değerli arkadaşlarım geçtiğimiz dönemlerde, AKP’ nin Meclis
içerisindeki grup müdürlüğünü yürütmüş bir arkadaşımızdır.
Yine, Muhittin Mıhçak da, kamu denetçisi, verdiği kararlarla tıpkı başombudsman Nihat Ömeroğlu gibi tartışılan, toplumda
ve hukuk dünyasında saygınlığı bulunmayan isimlerdendir.
Bakın, başdenetçi seçildikten sonra -siz bizi gene dinlemeyeceksiniz ama- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mehmet Nihat
Ömeroğlu’ yla ilgili aynen şu sözleri söyledi Sayın Başkan: Geçmişte insan hakları standartlarını göz ardı ettiğini belirterek İnsan Hakları
İzleme Örgütü, kararın gözden geçirilmesini istedi ve ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre “ Ömeroğlu’ nda ısrar edilmesi yeni
oluşturulan kamu başdenetçiliğine, makamına zarar verebilir.” deniyor.
BAŞKAN – Toparlayabilirsek lütfen…
LEVENT GÖK (Ankara) - Toparlıyorum, toparlıyorum.
Elbette AKP içinde vicdanlı isimler de var. Örneğin, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, ombudsmanın Türkiye’ de herhangi bir
tartışmanın tarafı olmayan, bütün toplumun gerçekten hiçbir ön yargı olmaksızın güvenebileceği, hukukunu yargının da ötesinde ve
öncesinde emanet edebileceği bir kişi olmasının altını çizmiş ve ombudsmanın bu kişiliğinden kaygı duyduğu nedeniyle oy vermediğini
ve bu şekilde seçimde isabetli bulunmadığını belirtmiştir.
Değerli arkadaşlarım, özetle, bizim yaptığımız başvurular dikkate alınmamıştır. Bu toplantı esasında kamu denetçiliğine
seçilen ve birazdan yapılacak yemin töreniyle kamu denetçisi olacak kişilerin seçilme yeterliliklerinin ve bu niteliklerinin tartışılmasına
yönelikti. Bu kişiler bağımsız değildir, siyasi iktidarla tam bir bağımlılık içerisindedir ve kanunun amacına ve insan haklarına, Birleşmiş
Milletlerin amacına da aykırı bir şekilde atanmış kişilerdir. Her ne kadar seçilmiş olsa dahi 750 kişinin içerisinde herhâlde bula bula siz
AKP’ yle göbek bağı olan bu kişileri buldunuz.
Değerli arkadaşlarım, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizi vicdanımıza koyduğumuzda yine toplumda saygınlığı
olan, itibar sahibi olan ve her kesime eşit mesafede olan isimlerin olmasını arzu ettik. İşin mantığı budur. İnsan Hakları Kurumu da böyle
olmalıdır, Kamu Denetçiliği de böyle olmalıdır. Siz “ Biz yaptık.” dersiniz, belki “ Çoğunluğumuz vasıtasıyla yaptık.” dersiniz ama bu
kurum, tıpkı İnsan Hakları Kurumu gibi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Kurumu tarafından eleştirilecektir. Ben bir
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye’ min itibarlı kuruluşlarla yönetilmesini istiyorum.
Sizleri bir yanlışlıktan vazgeçirmeye çalışıyoruz.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Gök.
LEVENT GÖK (Ankara) - Yanlış yapıyorsunuz, yanlışta ısrar ediyorsunuz. Bu kurulun bağımsızlığı yoktur. Bu yemin
edecek kişiler tamamen iktidarın birer kendi benimsediği görüşleri savunan ve iktidara göbekten bağımlı kişilerdir. Bu kişilerden ne
kamu denetçisi çıkar ne bağımsızlık çıkar ne Kamu Denetçiliği Kanunu’ nun tam bir uygulaması çıkar. Sizleri vicdanlarınızla baş başa
bırakıyoruz. Biz bu gerçekleri halkımıza anlatıyoruz. Halkımız elbet bu gerçekleri bizler vasıtasıyla ve çıkartmak istediğiniz medya
vasıtasıyla öğrenecek ve ne yapmak istediğinize mutlaka dikkat çekecektir.
BAŞKAN – Tam 2 katı kadar sürenizi kullandınız.
Teşekkür ediyorum.
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MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, ayrılacağım, sadece bir cümle söyleyeceğim.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, usul açısından tekrar söylüyorum. Toplantı
başlamıştır. Toplantıdan önce toplantı salonunun değişeceği noktasında bir bilgi bize gelmemiştir…
BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – …ve gündem bir bütündür, değiştiremezsiniz,
BAŞKAN – …ilgili İç Tüzük’ ü okuyayım size: “ Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. Zorunluluk olmadıkça
komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır.”
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Yaptınız, tamam.
BAŞKAN – “ Bu çağrıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komisyon gündemine hâkimdir,
üyeleri tarafından gündeme alınması teklif edilen işler hakkında karar verir.”
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın ama burada gündem bir bütündür: Başkanlık sunuşları
ve kamu denetçilerinin ant içmeleri.
BAŞKAN – Sizin görüşünüz o.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bakın, yeri de söylemişsiniz. Bu toplantı burada başlamışsa bu toplantı
burada biter.
BAŞKAN – Yani, tamam, buyurun.
Teşekkür ederim.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Yani gerisi doğru olmaz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Komisyonun kararına bırakın.
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – İyi günler.
BAŞKAN – İyi günler.
Sayın Şener, buyurun. Beş dakika lütfen…
İHSAN ŞENER (Ordu) - Teşekkür ediyorum.
Şimdi, üslup olarak, usul olarak, teamüller olarak, maalesef, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların ısrarlı tutumu yüzünden bu
komisyonun mehabetine uygun bir toplantı yapamıyoruz ama şunu açıklıkla söyleyeyim: Buradaki temel hedef, halktan alamadıkları
vekâleti, tehditle, şantajla başka yerlerden alma gayretidir.
LEVENT GÖK (Ankara) – Basından, nesinden çekineceğiz?
İHSAN ŞENER (Ordu) - Hayır, basınla ilgisi yok.
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, karşılıklı değil. Sayın Gök…
İHSAN ŞENER (Ordu) – Tek kelime konuştum mu ben? Tek kelime konuştum mu? Tek kelime konuşmadım. (Karşılıklı
konuşmalar, gürültüler)
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Herkes sizi dinledi.
LEVENT GÖK (Ankara) – Siz ne konuşuyorsunuz oradan? (Karşılıklı konuşmalar, gürültüler)
BAŞKAN – Sayın Gök… Sayın Gök…
İHSAN ŞENER (Ordu) - Lütfen… Lütfen susar mısınız.
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar… Lütfen… Sayın Gök…
İHSAN ŞENER (Ordu) - Bak, tek kelime konuşmadım.
LEVENT GÖK (Ankara) - Ne bağırıyorsun sen oradan!
İHSAN ŞENER (Ordu) - Ayıp bir şey ya!
LEVENT GÖK (Ankara) - Ne bağırıyorsun oradan!
HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) - Sen ne konuşuyorsun, dinlesene; biz seni dinledik işte, senin yaptığın despotizm.
(Karşılıklı konuşmalar, gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar…
Sayın Ürün, oturur musun.
HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) - Ya, dinledik.
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BAŞKAN – Sayın Ürün, oturur musun… Oturur musunuz arkadaşlar…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Sabote ediyorsun!
LEVENT GÖK (Ankara) – Sabote eden sizsiniz!
BAŞKAN – Sayın Gök, sizi sürenizi aşmanıza rağmen hepimiz dinledik. Lütfen siz de komisyon üyesi arkadaşlarımıza
saygılı olalım.
Lütfen arkadaşlar…
Sayın Şener, devam eder misiniz.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Şimdi…
LEVENT GÖK (Ankara) - Neyin vekâletini buraya almaya gelmişiz?
İHSAN ŞENER (Ordu) – Lütfen bir susar mısınız.
LEVENT GÖK (Ankara) - Yaptığınız yanlışın…
ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Yeter ya, yeter, iki saat dinledik seni.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Bu Meclisin çalışma usulü, esasları İç Tüzük’ te bellidir, komisyonların nasıl çalışacağı bellidir. Bu
zamana kadar komisyonlar…
LEVENT GÖK (Ankara) – Komisyon üyeleri bağımsız kişiler mi?
İHSAN ŞENER (Ordu) – Bir susar mısınız ya! Ne saygısız bir insansın! Ne kadar saygısızsın sen ya!
LEVENT GÖK (Ankara) - Saygısız olan sensin! (Gürültüler)
BAŞKAN – Sayın Gök, siz bir milletvekili arkadaşınız konuşurken size gösterilen saygı kadar saygı göstermek zorundasınız.
Davet ediyorum sizi saygılı olmaya. Lütfen milletvekili bir üyemiz konuşurken…
LEVENT GÖK (Ankara) – Konuşan da benden saygılı olacak.
BAŞKAN – Lütfen siz biraz daha kendinizi şöyle bir check edin de…
Buyurun Şener.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Dolayısıyla…
LEVENT GÖK (Ankara) – Kanunu altüst etmişsin, saygıdan bahsediyorsun, ne saygısı? Bana hitap ederek de konuşma
ayrıca, topluma konuş.
BAŞKAN – Sayın Şener, devam edin.
LEVENT GÖK (Ankara) – Cevap verecek Komisyon Başkanı var.
BAŞKAN – Sayın Şener, devam eder misiniz.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Şimdi, zorbalıklar yıllara sâri devam etti yani Cumhuriyet Halk Partinin zorbalıkları yıllara sâri
devam etti.
LEVENT GÖK (Ankara) – Bir kere, konuşmandan men ederim seni.
İHSAN ŞENER (Ordu) - Halkın denetimine açık…
LEVENT GÖK (Ankara) - Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliğini bu şekilde suçlayamazsın, tamam mı? Buna senin
çapın da yetmez.
HAMZA DAĞ (İzmir) - AK PARTİ’ yi suçluyorsun ya sen sabahtan beri.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
Sayın Gök…
LEVENT GÖK (Ankara) - Kanun burada, kanunu çiğnemişsiniz, altüst etmişsiniz…
İHSAN ŞENER (Ordu) – Şimdi…
BAŞKAN – Bir dakika Sayın Şener.
Bu konularla ilgili alt komisyon günlerce çalışmalar yaptı, tutanaklar da burada bakın. Bunların hepsi tartışıldı, parti
üyelikleri, yaşlar dâhil.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Levent Bey var mıydı? Şova geliyor.
BAŞKAN – Sizin parti üyeleriniz de bu komisyonun içindeydi, alt komisyonda çalışmalarını yaptı. Buralardayken siz
neredeydiniz?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) - Şovdaydı.
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BAŞKAN – Neredeydiniz de şimdi konuşmasına bile bir müsaade etmiyorsunuz milletvekili arkadaşlarınızın.
HAMZA DAĞ (İzmir) - O zaman Suriye’ deydi, Esad’ la fotoğraf çektiriyordu.
BAŞKAN – O zaman fotoğraflar çektirirken işini yapmıyorsun, şimdi burada şov yapıyorsun. Dinleyeceksin! Lütfen…
LEVENT GÖK (Ankara) – Siz, bütün bunların hepsini, saygın bir kurum olmaya yönelik çalışmamı siz de görüyorsunuz.
BAŞKAN – Olmaz, yok, dersine iyi çalışmamışsın. Söylediğin her şey yanlış, söylediğin her şey çarpıtma.
LEVENT GÖK (Ankara) - Siz de biliyorsunuz…
BAŞKAN – Lütfen devam edin Sayın Şener.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Şimdi, bakınız…
LEVENT GÖK (Ankara) – “ Hep beraber oluşturalım.” demedik mi?
İHSAN ŞENER (Ordu) - İnsan hakları konusunda en son söz söylemesi gereken adam Levent Gök’ tür arkadaşlar.
BAŞKAN – O zaman da grup başkan vekillerin uyumuş demek ki yasa Genel Kurulda görüşülürken. Partiniz de çalışmamış
demek ki.
İHSAN ŞENER (Ordu) – İnsan hakları konusunda en son konuşması gereken adam sensin Levent Gök.
LEVENT GÖK (Ankara) - Niçinmiş o?
İHSAN ŞENER (Ordu) - Niçin? Aylardır halkına zulmeden adamla fotoğraf çektiriyordun burada bu çalışmalar yapılırken
değil mi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun!
LEVENT GÖK (Ankara) – Yani çok mu battı?
İHSAN ŞENER (Ordu) - Bana batmadı, insanlığın vicdanına batmıştır.
BAŞKAN – Lütfen… Temiz bir dile davet ediyorum lütfen.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Uludere’ de 34 insanı katlettiniz.
LEVENT GÖK (Ankara) – Uludere’ de 34 insanı katlettiniz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Beşar Esad yeni mi halkına zulmediyor?
BAŞKAN – Hanımefendi, siz söz isterseniz verebilirim. Lütfen…
Sayın Milletvekilim, buyurun.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Beşar Esad yıllardır orada Kürt halkına zulmediyor, o zaman yan yanaydınız.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Esad’ tan ne farkınız var, Uludere’ de 34 insanı katlettiniz.
İHSAN ŞENER (Ordu) - Ya, Mahmut Bey, lütfen…
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Esad’ tan ne farkın var?
BAŞKAN – Arkadaşlar… Arkadaşlar…
İHSAN ŞENER (Ordu) - O farkı millet görüyor.
BAŞKAN – Arkadaşlar, herkes…
İHSAN ŞENER (Ordu) - O farkı millet fark ediyor. (Karşılıklı konuşmalar, gürültüler)
BAŞKAN – Toplantıya beş dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 14.56
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.03
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NLI OĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
-----------0----------BAŞKAN – Ara veriyoruz yine aynı şeylere devam ediyorsunuz.
Lütfen arkadaşlar, bakın böyle bir usul yok, lütfen. Siz komisyonumuzun üyesisiniz, sizinle de bu süreci…
Lütfen bir dinler misiniz…
LEVENT GÖK (Ankara) – Hiç lütfen demeyin!
BAŞKAN – Lütfen bir dinler misiniz, söz isteyen herkese vereceğim.
LEVENT GÖK (Ankara) – Kaç dakika içerisinde kapattığınızı söylemediniz, böyle bir başkanlık olur mu?
BAŞKAN – Olur, olur, sen merak etme.
Bakın arkadaşlar, görevinizi yapmıyorsunuz, alt komisyonlarda bunlar görüşülürken o arkadaşlarınıza şu anda saygısızlık
yapıyorsunuz.
LEVENT GÖK (Ankara) – Adam gibi…
BAŞKAN - Dersinizi çalışmıyorsunuz, burada sadece söz yapıyorsunuz.
Benim adamlığımı sen tartışabilecek kifayette değilsin, sen merak etme!
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Komisyon üyesi arkadaşlarımızın içeride oturacağı yer yok, mümkünse
diğer büyük bir salona geçmemizi öneriyorum.
BAŞKAN – Şimdi bakın arkadaşlar; size daha fazla, sürenizin üzerinde söz vermeme rağmen diğer arkadaşlarımızın
konuşmasına müsaade etmiyorsunuz. Sayın basın mensubu arkadaşlarımız komisyon üyelerimizin yerlerine oturup kalkmasına müsaade
edemez duruma geldiler sizin bu tavrınızdan dolayı. Üyelerimizin maalesef ne hareket edebilme, ne kendilerini ifade edebilme, ne
yerlerine oturabilme imkânı kalmamıştır. Onun için, basın mensuplarını son kez… Lütfen arkadaşlar, bakın, sizleri, yazılı basın
mensupları kalmak üzere… Zaten arkadaşlarımız ifade etmek istediği her şeyi sizlere anlattılar, biraz sonra yine basın toplantısı yaparlar.
Lütfen sizleri dışarıya davet ediyorum, lütfen. Lütfen buyurun, arkadaşlar buyurun. Kameraman arkadaşlar lütfen, kaldı mı hâlâ?
Duymadığınız bir şey kaldığını sanmıyorum, lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan dolayı buyurun.
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, ben de bu tutumunuzu protesto ediyorum.
BAŞKAN – Buyurun… Buyurun…
Lütfen arkadaşlar, lütfen… Basın mensubu arkadaşlar, lütfen…
LEVENT GÖK (Ankara) – Sizi sorumluluğunuzla baş başa bırakıyoruz.
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…
LEVENT GÖK (Ankara) – Bu yapacağınız vicdanlarda aklanmayacaktır.
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…
LEVENT GÖK (Ankara) – Bu yaptıklarınız Türk halkı tarafından reddedilecektir. Kamu denetçileri bağımsız değildir.
BAŞKAN – Dersine çalış gel. Şov yapma da haydi bir dahakine dersine iyi çalış!
LEVENT GÖK (Ankara) – …alın hayrını görün!
(CHP’ li üyeler komisyon salonunu terk ettiler)
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar buyurun.
Söz sırası Sayın Bostancı’ da, buyurun.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Çok teşekkür ediyorum.
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Keşke Levent Bey de burada olsaydı da söyleyeceklerimizi dinleseydi. Tabii bağırarak, çağırarak Suriye meselesini…
BAŞKAN – Yani arkadaşımızın çok dinlemeye niyeti olmadığı için maalesef…
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – …konumuz da Suriye meselesi değildi ama bu ortam içerisinde âdeta
Türkiye’ nin bütün meselelerini bağrışarak çözebileceğimiz gibi bir garip zehapla galiba davrandık, böyle bir ortamı da Levent
arkadaşımız ateşledi. Doğrusu kendisini izlerken Shakespeare mezarından çıksaydı, muhakkak bütün oyunlarında başrolü Levent Gök
kardeşimize oynatırdı diye düşündüm, aklıma böyle bir fikir de geldi.
Değerli arkadaşlar, Türkiye’ de bürokraside belli yerlere gelmiş, siyaset yapmış insanlar arasından bir seçim yapılması
olağandır. 40 yaşına gelmiş birisinin eğer herhangi bir siyasetle, partiyle ilgisi yoksa, bu, onun biraz da toplumsal meselelere ilgisizliği
olarak görülebilir. Muhakkak Türkiye’ de toplumsal meselelere ilgi duyan ve bunun çözümüne ilişkin birtakım kendisine vatandaş olarak
görev düştüğünü düşünen kişi, sivil toplum kurumlarında, siyasi partilerde faaliyet gösterebilir. Bu, son derece olağandır. İnsanların bir
siyasi partide görev alması, çalışması, onların objektif olmayacağı, toplumun diğer kesimlerine kategorik bir şekilde davranacağı
manasına gelmez. Eğer siyasi aidiyet, insanın farklı toplumsal kesimlerin hakkaniyetine ilişkin bir körlük doğuruyorsa, aynı körlükle bu
iddianın sahiplerinin de malul olması gerekir, çünkü bildiğim kadarıyla Levent Bey de bir partinin vekili ve buradaki bütün hakkaniyet,
adalet namına ne söylediyse, kendi iddiası açısından bakacak olursak, bir siyasi partiye aittir ve aynı körlükte söyledikleri maluldür o
mantıkla bakarsak.
Kaldı ki, vekiller, evet, bir siyasi partiden seçilirler ama Türkiye’ nin vekilleridirler, biz öyle biliriz ve vekillik onurlu bir iştir,
aynı zamanda insanların vicdanlarıyla davranmalarını gerektiren bir iştir. Siyasetin bir üyesinin siyaseti bu kadar kötülemesi ve siyasete
es kaza bulaşmış bir insanın topluma karşı muhakkak haksız ve adaletsiz bir şekilde davranacağına dair bir önyargıyla konuşması
doğrusu benim çok tuhafıma gitti. Kaldı ki yarın Levent Bey diyelim ki böyle bir göreve getirilecek olsa kendisi şöyle mi diyecek; ben
bir zamanlar CHP’ de görev yaptım, o yüzden toplumun bir kesimine karşı kör davranırım, hakkaniyeti ve adaleti temsil edemem, o
yüzden beni seçmeyin. Eğer böyle diyecekse, bugün de kendi sözlerini böyle bir bağlamda değerlendirmek gerekir; demeyecekse
itirazlarının altı yoktur. Önemli olan kurallardır, kurallar. Kurallar bizim keyfimize veya siyasi yorumumuza göre değişmez. Oyunun
kuralları, oyuna katılan herkesi, yani siyasete katılan herkesi bağlar. İnsanlar elbette farklı siyasi partilerdedirler ve kendi dediklerinin,
kendi isteklerinin olması için çalışırlar ama bütün bu karmaşayı sona erdirecek olan kuraldır. Komisyon çalışmaları da kurallar
çerçevesinde yürütülen çalışmalardır.
Diğer CHP’ li üyeleri bir kenara bırakıyorum, yani Mahmut Bey, Sezgin Bey, kesinlikle diğer arkadaşlar komisyonun
kurallarına uydular fakat Levent Bey’ in son derece agresif, daha komisyonun çalışma kurallarını bile hesaba katmayan, dilediği gibi bu
komisyonun çalışmasını provoke edebileceğini, istediği gibi davranabileceğini varsayan bir anlayışla burada hareket etmesi, doğrusu
bende şu korkuyu doğurdu: Bugün muhalefet partisi olarak bu kadar kuralsız davranmaya eğilim gösteren bir kişi, Allah korusun yarın
iktidar olsa burada kimseye söz hakkı tanımaz, kimseye söz hakkı vermez. Adaleti ve hakkaniyeti kendisinin temsil ettiği iddi asıyla,
zaten kendisi vardır, başka birisinin konuşmasına ve karar almasına da gerek yoktur.
Kaldı ki Levent Bey hem faşizmden hem otoriter yönetimlerden bahsediyor hem de kuralların üzerine çıkarak dilediği gibi
konuşuyor, kendisi için bir risk söz konusu mu? Aristo, erdemlerin en üstüne cesareti koyar. Niçin? Çünkü cesaretle davranan kişi bir
riskle karşı karşıyadır. Eğer Levent Bey’ in dediği otoriter eğilimler, faşizm söz konusu olsaydı, Levent Bey’ in bir riskle karşı karşıya
olup böyle konuşması gerekirdi, fakat hayır, dün de böyle konuştu Levent Bey, yarın da böyle konuşmaya devam edecek, hem faşizmden
bahsedecek hem otoriterlikten bahsedecek hem her türlü bu manada baskı adına lafları söyleyecek hem de hiçbir risk üstlenmeksizin
sanki cesaretmiş gibi bu konuşmaları yapmaya devam edecek. Bu hakikaten siyasi bir şovdur.
Değerli arkadaşlar, siyasi partiler itiraz edebilirler, uygun bulmayabilirler. Benim oyum ne kadar kurala ve meşruiyete dayalı
bir oysa, Levent Bey’ in de, Mahmut Bey’ in de, başka partideki vekillerin oyları da o ölçüde kurallar çerçevesinde meşruluğu olan
oylardır. Bu arkadaşların seçimini biz dışarıdan rastgele insanları toparlayıp burada yapmış değiliz. Bu seçimi yapan milletvekilleri. Yani
Levent Bey’ in o seçimde oy kullanma, söz söyleme hakkı ne kadar varsa, izin verin diğerlerinin de olsun. Ama o oyunun kurallarını bile,
en temel kuralları bile kendi dilinde çok esnek bir şekilde kullanıp “ Atama” diyen bir akıl, doğrusu en temel kurallara uyma konusunda
bile bir hassasiyeti olmayan ve Freud’ un bir analizi vardır, hakikaten öyledir “ Benim olmayacaksa kimsenin olmasın” diyen bir siyasal
bencilliğin aklıdır. Ben seçemiyorsam, o zaman seçilen herkes kötüdür şeklindeki bir algının neticesidir.
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Bütünüyle varsayıma dayalı, bütünüyle sloganlara dayalı, bütünüyle şu komisyonun makul bir şekilde çalışmasını
engellemeye dönük bir provokasyonla, Leninist ajitasyon propaganda kuralıyla karşı karşıyayız. Bağıracak çağıracak, kural da tanımam
diyecek, ben istediğimi söylerim diyecek…
BAŞKAN – Toparlayabilirsek Sayın Bostancı.
Nasıl toparlayayım Levent Bey o kadar dağıttıktan sonra.
BAŞKAN – Beş dakika diye başlamıştık çünkü.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Keşke Levent Bey de burada olsaydı…
BAŞKAN – Böyle olsaydı siz böyle konuşamayacağınızı da zaten ifade ettiniz sözlerinizin içinde.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Muhakkak.
Değerli arkadaşlar, sonuçta bu komisyon, çeşitli aşamalarda meşru, oyunun kurallarına uygun, Levent Bey’ in ve partisinin de
katılmış olduğu oyunun kuralları çerçevesindeki o zincirin bir parçası olarak teşekkül etti ve seçimini böyle yaptı. Kimin ne itirazı varsa
onu dile getirebilir ama böyle bağırarak, çağırarak, el kol hareketleriyle, şovlarla filan bu şekilde davranmayı çok doğrusu uygun
bulmadım.
BAŞKAN – Biz de, tabii seçim aşamalarını geçti, bugün sadece yemin için toplanmamıza rağmen ben yine de üyelerimize
söz vermek istedim. Tabii olması gereken de bu.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim, hayırlı olsun diyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Şu sükûnetin sağlanmasından da memnuniyetimi ifade ediyorum. Bizim
hepimizin görevi, elbette muhalefetin konuşmasını ve her şeyi söylemesini sağlamaktır, bunun ortamını oluşturmaktır.
BAŞKAN – Kesinlikle.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Ancak bunu söylemenin de bir adabı var, bir üslubu var. Yani başka herkesin
ağzına lafı tıkayacaksın, çok despotça konuşacaksın, bunun adını da faşizme karşı mücadele koyacaksın. Ben bunu anlamakta
zorlanıyorum. Yirmi altı yıl hocalık yaptım anlamadım. O yüzden Shakespeare örneği geldi aklıma, bu siyasetle ilgili değil, bu
Shakespeare’ in oyunlarına ilişkin başrol oynamayla ilgili. Lady Macbeth’ te de oynayabilir, başka oyunlarda da.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Sayın Dağ’ ın söz talebi var, Sayın Aydoğan sizin de mi var söz talebiniz?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Evet, birkaç şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN – Tamamlayacak mısın İhsan Bey?
İHSAN ŞENER (Ordu) – Yok, vazgeçtim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Sayın Aydoğan buyurun.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Evet, selamlıyorum ben de öncelikle komisyon üyesi arkadaşları.
Yeni dahil oldum komisyona.
BAŞKAN – Hoş geldiniz.
Sayın Ayna’ nın yerine.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Evet.
Yoğunluğumuzdan dolayı herhalde ilk toplantı…
BAŞKAN – Komisyonumuz hep böyle çalışmıyor onu size söyleyelim de, yani şimdiye kadar hep sükûnetimizi muhafaza
ettik.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bilmiyorum, bizim partide Dilekçe Komisyonu çok önemli bir komisyon olmadığı
için herkes görev almayı düşünmüyordu, sonra benim üzerime kaldı ama ben bugünkü tabloyu görünce çok önemli bir komisyon
olduğunu anladım yani.
BAŞKAN – İlk kez katıldınız evet.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bundan sonra bütün toplantılara katılacağım, onu söyleyebilirim.
BAŞKAN – Lütfen siz de grubunuzda dile getirin, bütün komisyonlar önemlidir, özellikle Dilekçe Komisyonu da Meclisin
denetim görevini yerine getirdiği için ayrıca önemlidir.
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ben sadece bir önyargıdan bahsettim, yani öyle bir önyargı var. Ben çünkü Plan ve
Bütçe Komisyonundaydım, parti yönetiminde de görevim olduğu için oradan ayrılmak durumunda kaldım. Daha böyle az çalışan bir
komisyon gibi algılandığı için bu komisyona çalışmak üzere geldim.
Tabii ki bizim yoğunluğumuz fazla. Biliyorsunuz yüzde 10 seçim barajı nedeniyle 36 milletvekili ancak çıkarabildik, öyle
olunca tabii ki 36 milletvekiliyle bütün Türkiye’ de çalışmak ve hele hele böyle siyasi soykırım operasyonlarıyla da her gün karşılaşınca
durum daha da zorlaşıyor. Dört günden beri dört tane ilde 150’ ye yakın yöneticimiz, il başkanlarımız gözaltına alındı ve önemli oranda
da tutuklandı.
İHSAN ŞENER (Ordu) – Efendim ne alakası var!
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bir dakika, bir dakika… Lütfen…
BAŞKAN – Sayın Aydoğan…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ya biraz önce CHP’ lilere söylediklerinizi tekrar etmeyin lütfen, ben bir şey
söylüyorum.
Tabii ki dün de Plan ve Bütçe konuşmaları vardı, Sayın Başbakan da görüştü, Plan ve Bütçe Komisyonunda söylenmemesi
gereken pek çok şeyi söyledi. Yani işte Diyarbakır’ da çocukların taş atmasından bilmem PKK’ ye katılımların üniversite mezunu, işte
üniversitelerinin olmayışına kadar yani böyle Plan ve Bütçe Komisyonuyla alakası olmayan bir sürü değerlendirmeler yaptı. Yapılması
gerektiğini ben düşünüyorum tabii, ona bir şey demiyorum, sadece buradaki itirazlardan hareketle söylüyorum.
Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: Yani bu yemin töreni üzerinde konuşuldu, nerede yapıldığı önemli değil tabii ki, hangi
salonda yaparsak yapalım problem değil ama önemli olan kimlerin yemin edecekleri.
Aslında arkadaşlar tabii biliyorlar, ombudsmanlıkla ilgili Türkiye’ de iktidarınız gündeme getirdiğinde tartışmaları, bir
memnuniyet vardı aslında hem dünyada kabul görmüş bir şeydi, dünyada kabul görmüş böyle bir sistemin Türkiye’ ye de getirilmiş
olması bir memnuniyet de yaratmıştı açıkçası, halkta da bir memnuniyet olduğunu ben ifade edebilirim ama tabii ki bugün buradaki
tartışmalardan sonra baş denetçinin seçilmesinde ve Mecliste yaşadıklarından sonra, işte seçilen 5 üye hakkında yürütülen tartışmalardan
sonra farklı bir şekilde artık ombudsmanlığın Türkiye’ de tartışılacağını düşünüyorum. Yani olumlu bir tartışmanın olumsuz bir
tartışmaya dönüştüğünü düşünüyorum. Bunun da tabii ki nedenleri var. Hakikaten CHP’ liler bir çalışma yapmışlar, ben bir çalışma yapıp
gelemedim ama ortaya koydukları tablo önemli bence, çünkü ombudsmanlık kurumu gerçekten bağımsız bir kurum olması lazım. Her ne
kadar bir siyasi partiden mevcut aday seçilen arkadaşlar istifa etmişlerse de, bu, onların aynı düşünceyi taşımadığı anlamına gelmez. En
azından kamuoyunu ya da Türkiye halkını bu konuda bir ikna etme durumu söz konusudur. Bu tabloyu görenlerin de bence ikna olmaları
mümkün değildir, çünkü geçmişlerinden anlaşıldığı kadarıyla bağımsız insanlardan oluşan bir kurum oluşturulmamış, işte şu ya da bu
ölçüde iktidar partisiyle çeşitli dönemlerde ilişkileri olmuş kişilerden oluşan bir kurum hâline gelmiş. Tabii ki bu şekilde olması bizim
tarafımızdan da kabul edilemez diyorum. Mutlaka takdirini de halk yapacaktır.
Tabii ki, yani yüzde 50 oy almaya güvenerek her şeyi biz yaparız, biliriz demek, yani böyle bir yaklaşım içerisinde bulunmak
doğru değildir. Sonuç olarak demokrasi bir kültür meselesidir. Her şeyi siz yüzde 50 oy alarak, işte ombudsmanlık gibi bağımsız olmayı
gerektiren bir kurumlaşma için yüzde 50’ ye dayanarak, bu oya dayanarak böyle bir tablo açığa çıkartırsanız, elbette ki kabul edilmez,
yani kabul edilemez.
Bir de şöyle düşünüyorum: Yani bu yüzde 50 hikâyesi böyle gitmeyecek, bunu göreceğiz tabii ilk seçimlerde, bölgede bu
yüzde 50’ ye dayanarak artık bir şeyler yapılamayacağı açığa çıkacak, bunun da ibareleri yavaş yavaş zaten kamuoyu araştırmalarından
ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
Yani sonuç olarak kamu denetçilerinin seçilmesinde bence siyasi etiğe uygun bir seçim yapılmamıştır, etik değildir, doğru
değildir diye düşünüyorum.
Kısaca bunları belirteceğim. Bazı şeyler oldu, yanıt vermek istemiyorum onlara, bilahare daha sonra tekrar görev alırız.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sayın Dağ buyurun.
HAMZA DAĞ (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, şöyle Türk siyasi hayatına baktığımızda, açıkçası şu anda
keşke Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da burada olsaydı, bunları ben onlar varken konuşmayı planlamıştım ama en azından hem
tutanaklara geçmesi açısından hem de yazılı basının dikkate alması açısından dile getirmeyi düşündüm.
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Cumhuriyet Halk Partisi, ne yazık ki çok çalışmadan, çok çaba vermeden bir şekilde iktidar olmanın kolaylığını yıllarca
buldu. Bu, ya milletten destek alamadığı zaman ya askerden, askerden de bir medet umulmadığı zaman yargıdan oldu. Anayasa
Mahkemesinden, Yargıtaydan yıllarca hep istedikleri şekilde sonuçlar almaya devam ettiler. Şimdi herhâlde son demokratikleşme
adımlarından sonra, özetle 12 Eylül 2010 referandumundan sonra bu düşünce, bu yapı acaba yurt dışı ülkelere, Avrupa’ ya, Batı’ ya
şikâyette bulunuruz, onların birtakım direktifleri olur da birtakım değişiklikler yapar mıyız şekline dönüşmüş vaziyette. Çünkü, Türkiye
İnsan Hakları Kurumu ile ilgili yasa tasarısıyla çalışma yaptığımızda, ben alt komisyon başkanı olduğumda da Sayın Gök aynı şeyleri
defalarca ifade etmişti ve onun Meclis tarafından seçilmesi gerektiğini sürekli söylemişti. Biz de, ombudsman o zaman Meclis tarafından
seçilecek, dolayısıyla kurumlar arasında bir çelişki olur dediğimizde de, açıkçası, hep Meclis tarafından seçilsin şeklinde Türkiye İnsan
Hakları Kurumuna eleştiriler getirmişti. Birkaç katıldığımız uluslararası panelde de sürekli olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumunun
çok, Paris prensiplerine uygun olmadığını ısrarla söylemesine rağmen, biz de tam tersini hem delilleriyle birlikte ortaya koymuştuk.
Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri artık bir şeyi ilke edinmişler, yönetim olarak bir şeyi ilke edinmişler,
burada bir çabayla, bir uğraşla milletten oy almanın zor olduğunu gördükleri için acaba Batı’ ya şikâyette bulunur ve bu şikâyet
neticesinde iktidar partisini zor duruma sokabilir miyiz derdine düşmüş vaziyetteler, bunu da bugün görmüş vaziyetteyiz. Açıkçası, hem
Türkiye İnsan Hakları Kurumu hem ombudsmanlık açısından baktığımızda, bağımsızlık olayı, bir kişinin -Sayın Hocamın da bahsettiği
gibi- bağımsız olması, onun siyasi partiye bağlı olup olmaması veya siyasi parti düşüncesini taşıyıp taşımamasıyla alakalı değildir. Bir
hâkimin de, belli bir yaşa gelmiş, belli bir eğitim görmüş bir hâkimin de mutlaka bir siyasi düşüncesi olması kadar normal bir şey yoktur,
ama önemli olan, hâkimin kürsüye çıktığında kapının eşiğinde siyasi görüşünü bırakabilmesidir. Bu anlamda yargı bağımsızlığından biz
bahsederken, hem yargının devlet erki üzerindeki bağımsızlığı hem de hâkimin kendi düşüncesi üzerindeki bağımsızlığından
bahsediyoruz. Dolayısıyla ombudsmanın da, Türkiye İnsan Hakları Kurumu üyelerinin de bir siyasi düşüncesinin olması kadar normal
bir şey yoktur. Aynı zamanda, buraya seçilecek olan kişilerin siyaset kurumu olarak gözüken ve seçimle iş başına gelen Meclis üyeleri,
milletvekilleri tarafından ve Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından seçilmesi de demokrasinin bir gereğidir. Çünkü üç dört senede, beş
senede bir seçimler yapılır ve bu seçimi yapan kişiler her zaman değişebilir. O açıdan, söylenen bütün iddiaların ve getirilen bütün
hususların hiçbir geçerliliği yoktur, önemli olan icraattır ve biz bu kurumun, bu kurumdaki üyelerin iyi icraatlar yapacağı kanaatindeyiz
diyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Tabii arkadaşlar, bütün bu arkadaşlarımızın ileri sürdüğü şeyler alt komisyonda tartışıldı, yaşla ilgili yasanın amir hükmü
ortada, 40 ve 50 yaş sınırı var, baş denetçide 50 yaş, denetçilerde 40 yaş, üst sınırı yok.
Siyasi parti üyelikleriyle ilgili de alt komisyonumuz bunları çalıştı, değerlendirdi, hem AK PARTİ’ den hem CHP’ den hem
diğer partilerden önceki dönemlerde üyelikleri olanlar bu konularla ilgili belgelerini sundular, gerekli gördüklerini komisyon davet etti.
Alt komisyonda da iktidarıyla muhalefetiyle aslında bunlar çalışıldı. Bakın, siyasi parti üyelikleri olarak AK PARTİ’ nin 7 milyon 72 bin
576, CHP’nin 944 bin 214, MHP’ nin 367 bin 499, BDP’ nin 30 bin 507 üyesi var Türkiye’ de. Şimdi siz herhangi bir çalışma yaparken
siyasi partiye üye olmama gibi, yani önceden de olmama gibi bir şartı ortaya koyarsanız, müthiş bir değerden vazgeçmiş oluyorsunuz
aslında. Sayın Bostancı da bu konuya değindi, siz de bu konuya değindiniz. Onun için, arkadaşlarımızın iddiaları maalesef hukuki
dayanaktan yoksun, sadece biraz belki işte polemik oluşturmak adına, meseleyi sulandırmak adına yaptığı itirazlardır. Onun için, bu
itirazların bizim şimdiye kadar yapılan işlemlerimizin herhangi bir eksikliğiyle ilgili bir gerekçesi yok, buna dair ciddi bir iddia olarak da
görmüyoruz. Onun için bu konuda çok da söylenecek bir şey yok. Bugün biz seçim için toplanmamıza rağmen, sözü olan
arkadaşlarımıza komisyon teamülleri çerçevesinde aslında söz verdik ama arkadaşlarımız maalesef suistimal ettiler.
Sayın Aydın, söz mü istiyorsunuz?
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Evet.
BAŞKAN – Buyurun, kısa kısa, süremizi aşmadan.
İSMAİL AYDIN (Bursa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle komisyonda yaşanan olayları komisyonun
ciddiyetine ben yakıştıramıyorum, çünkü yaklaşık olarak komisyonumuz, alt komisyon da dahil iki aydan beri çalışma yapmaktadır.
Bugün burada dile getirilen olayların tamamını biz de alt komisyonda çalıştık ve dile getirdik.
Bir de, ben özellikle milletvekili arkadaşlarımız, siyasi partiye mensup milletvekili arkadaşların özellikle bir siyasi partiye
üyelikle taraf olmayı, tarafsız olmayı karıştırdıklarını zannediyorum. Çünkü, siyasi partiye üye olmak kötü bir şey değil her şeyden önce,
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çünkü sistemin varlığı siyasi parti üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, hangi partiye mensup olursa olsun, kim olursa olsun, önemli olan
görevini adil yapmasıdır. Adil olmakla siyasi partide taraf olmayı birbirine karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum.
Bu nedenle, ben seçilen arkadaşların bu görevlerinde adil olacağı kanaatiyle hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız da en son olarak ifade etmek istiyorlar.
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Sayın Başkanım, değerli karma
komisyon üyeleri, değerli basın mensupları; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında bu hafta İnsan Hakları Haftası ve ben, tüm milletimizin İnsan Hakları Haftası’ nı, dünya insanlarının İnsan Hakları
Haftası’ nı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah, insan hakkı ihlali olmadığı günlerin yaşanması dileği ve arzusuyla da tekrar bugünü
tebrik ediyorum.
Aslında, 2012 yılı insan hakları açısından ve kurumsallaşmanın kökleşmesi açısından çok önemli bir yıl olmuştur.
İnsanımıza, başvurabilecekleri çok önemli kapılar açmışızdır. Bunlardan bir tanesi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı.
Bir ikincisi, İnsan Hakları Kurumunun kurulmuş olması ve üyelerinin seçilmiş olması.
Bir üçüncüsü de, bugün burada artık oluşumunu tamamlayacağımız ombudsmanlık, yani kamu denetçiliği.
Şimdi bunlar hakikaten insanımız için çok önemli kazanımlar. Biz bunları, birileri bize aferin desin diye yapmıyoruz, kendi
insanımız için gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bunları değersizleştirmeye çalışmak, yok farz etmek, itibarsızlaştırmak kimseye bir fayda
getirmez.
Bakın, bir siyasi partiye üye olmak, yani bu kadar bir mahzurlu bir durum gibi bunu lanse etmek, gerçi Sayın Bostancı
açıkladı ama, ben de böyle bir duruma katılmıyorum. Böyle bir durumun olduğunu farz edersek, o zaman hiçbir kuruma hiçbir insan
atanamaz mümkün değil. Bakın, bundan önce İnsan Hakları Kurumunu oluşturduk ve kanunu tamamen komisyonumuzda şekillendi. Bu
kanun komisyonumuza geldiğinde üyelerin seçiminin tamamını Bakanlar Kurulu atıyordu ve ayrıca başkanını da Bakanlar Kurulu
seçiyordu ama dedik ki: “ Bu kanun böyle geçmesin. Bunu daha demokratik bir yapıya kavuşturalım.” Nitekim aldığımız kararlarla
birlikte, kanunda yaptığımız değişikliklerle birlikte “ 2’ sini Cumhurbaşkanı seçsin, 1’ i barolar, 1’i YÖK ve 7’ sini de Bakanlar Kurulu
seçsin ve başkanı ve başkan yardımcılarını da bu komisyon kendi içinden seçsin.” dedik. Bakın, İnsan Hakları Kurumunun üyeleri
önümde. Şimdi, Cumhurbaşkanımız, 1’ sini Profesör Doktor Sayın Serap Yazıcı’ yı atamış. Yani şimdi, elimizi vicdanımıza koyarsak
Sayın Serap Yazıcı’ ya kim itiraz edebilir, kaç kişi itiraz edebilir burada? Yani “ Vay efendim, taraflı davrandınız.” kim diyebilir?
Bir başka isim, Sayın Profesör Doktor Levent Korkut, sosyal demokrat bir insandır ve çalışmaları bu yöndedir. Kim itiraz
edebilir böyle bir isme? Kimse itiraz edemez. Yani siz şimdi Cumhurbaşkanı bunu atadı diye, bu insanı kabul etmemek, bunu dışlamak
mümkün olabilir mi? Bunun gibi bakın örnekleri çoğaltabilirim. Sayın Yılmaz Ensaroğlu, yıllarca bir insan hakları derneğinin
başkanlığını yürütmüştür, tam da bu işe uygun bir insandır. Yani bunun gibi çoğaltabiliriz ama bir isim var ki -eğer burada CHP’lilerin
itirazlarını doğru kabul edersek o zaman bu İnsan Hakları Kurumunu yok farz etmemiz lazım- bu da baroların seçmiş olduğu Değerli
Avukat İzzet Varan. Sayın İzzet Varan, Artvin Barosu Başkanıdır ve yıllarca sol partilerde siyaset yapmıştır. Şimdi, bir sol partide
siyaset yaptı diye bu seçimi yok farz edersek, o zaman İnsan Hakları Kurumunu tamamen yok farz etmemiz lazım. Şimdi, böyle bi r
itirazı kamu denetçiliğine taşımış olmak hakikaten haksızlık demektir. Bakın, ben burada itiraz ettikleri kişilerin isim vermek
istemiyorum ama biraz daha belki somutlaşsın diye… Bunlardan birisi Sayın Mehmet Elkatmış. Evet, AK PARTİ’ de belki siyaset
yapmış veya bizden önce başka partilerde siyaset yapmıştır ama bu insan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonunun
Başkanlığını yürütmüştü yıllarca, başarıyla yürütmüştür. Daha önce Susurluk Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür. Yani bir insana
siyasi bir etiket takıldı diye “ Bundan sonra hiçbir görev almayacak. Bunlar âdeta tu kakadır, bunlar değersizdir, bunlar evine kapansın.”
demek mümkün olabilir mi? Veya bir başka isim Sayın Zekeriya Aslan, değerli bir hukukçudur ve Adalet Komisyonunda, yıllarca
burada görev yapmıştır.
Şimdi, 750 kişi başvurdu buraya. 750 kişinin birçoğunu dinledik yani biz siyasetçiler kendimize niye bu kadar haksızlık
ediyoruz? “ Siyasetçi değersizdir, bilmez, tarafgirdir, subjektif davranır.” Böyle bir anlayışı ileri sürmek hem siyaset kurumuna
haksızlıktır hem de bu oluşturduğumuz kurumları daha oluşmadan boğmaya çalışmaktır. İnsanımıza ümitle bir alternatif sunuyoruz
veyahut da bir kapı sunuyoruz. Bunlar: İşte, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kamu denetçiliği yani ombudsmanlık, bir tarafta
İnsan Hakları Kurumu. Bunları oluştururken, bunları bu kadar yerin dibine batırmanın insanlarımıza haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Bu yapılan işlemler doğrudur, bundan sonra yapılan bir yanlışlık varsa da bunlar düzeltilebilir, daha işin başındayız.
Ben, seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepsi bu görevi yapmaya layıktır diyorum. Saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Metiner, buyurun.
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bir iki şey söylemek durumundayım çünkü bu CHP klasiği giderek hepimizi çok
rahatsız etmeye başladı, ben bir milletvekili olarak son derece rahatsızım. Bunların karşısında savunmaya geçmek de ayrıca beni çok
rahatsız ediyor. İnsan hakları bahsinde konuşurken utanması gereken bir partinin hâlâ insan haklarını diline pelesenk etmesini de
anlamıyorum yani biz, burada, komisyon çalışmalarımız sağlıklı yürüsün, yasama faaliyetlerimiz sağlıklı yürüsün diyerek siyasi nezaketi
elden bırakmamaya çalışıyoruz, hep üste çıkmaya çalışıyorlar, bu kadar… Yani bugün burada yaptıkları bir tür siyasi haydutluktur,
eşkıyalıktır, bunun başka bir ifadesi yok. Şimdi, bakınız…
BAŞKAN – Sayın Metiner, biraz daha tansiyonu düşürürsek…
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Ben kendi kişisel fikrimi söylüyorum.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – İstediğin gibi konuş, cevap verecek kimse yok.
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Zilan Deresi’ nde binlerce Kürt’ ün cesedi vardır. CHP bunun hesabını vermeden insan
haklarından nasıl bahseder? Dersim’ de binlerce Kürt Alevi’ nin kanında eli olan bir iktidar partisi mensubu konuşurken, insan biraz hayâ
eder ya, utanır, sıkılır ya insan hakları bahsinde konuşurken. Aleviler ötekileştirilmişse, Kürtler ötekileştirilmişse, Müslüman, muvaffak
yazar, mütedeyyin insanlar ötekileştirilmişse bu siyasal rejimin, bugün adına “ faşizm” dedikleri bu siyasal rejimin temelleri ni
Cumhuriyet Halk Partisi atmıştır ya. İnsan az biraz sıkılır, utanır ya; geçmişinden dolayı özür diler ya. Mussolini’ yi Tayyip Erdoğan’ ın
şahsında arıyorlar. Mussolini’ yi aramak istiyorlarsa kendi partilerinin geçmişlerine baksınlar. Bunlar kayıtlara geçecek diye
konuşuyorum ben, çok meraklı olduğum için değil. Bu kadar çok alttan almamızın siyasi nezaket boyutunu anlamayan ve haydutluk
yapan bu insanlar doğru bir şeyler yapmıyorlar. Ayıptır ya, yeter ya. Sirk salonuna çevirdiler Meclis komisyonlarını, şov sal onlarına
çevirdiler Genel Kurulu, ya ondan sonra da kavga çıktığında “ Efendim, AK PARTİ’ liler çoğunluğuna güvenerek kavga çıkartıyor.” Bu
kadar saygısızlığın yeri bu Meclis olamaz. Kimse kusura bakmasın, burada atanmış ombudsmanlardan bahsetmiyoruz, seçilmiş
ombudsmanlardan bahsediyoruz ve kendi partilerinde de geçmiş dönemlerde, yargının en tepe noktasındayken nasıl ideolojik militanlık
yaptıklarını göğsünü gere gere anlatan insanlar, bugün önemli mevkilerde bulunuyorlar. Bir insan AK PARTİ’ li olabilir ama sonuna
kadar demokrat olabilir; bir insan Cumhuriyet Halk Partili olabilir, demokrat olabilir, olmayabilir. Siyasal parti üyelik kriteri üzerinden
böylesine bir polemik yaratmanın manası yok.
Bakınız, kameralar gitmiş, iyi ki de gitmiş, CHP’ liler de gitmiş. Demek ki nerede kamera varsa… Emin olunuz -ben de bir
medya mensubuyum- akşam bu haber verilecek. Nasıl haberde çıkacaklarını çok iyi biliyorlar. Böyle bir Meclis çalışması olmaz, ayıptır
ya, hakikaten ayıp yani. Ben bir milletvekili olmaktan giderek sıkılmaya başladım, bunlar nasıl sıkılmıyorlar anlamıyorum ya.
Dersim katliamı konusunda çıkıp özür dilemiyor, kendi geçmişine sahip çıkıyor, Kürt katliamı konusunda… Sanki Diyanet
İşleri teşkilatını AK PARTİ kurmuş ya. Alevilere ayrımcılık varsa ve bu da Diyanet üzerinden yapılıyorsa, Diyanet İşleri teşkilatını bu
sistemin içine monte eden parti senin partin kardeşim; tekke ve zaviyeleri kapatan parti senin partin kardeşim; Şapka Kanunu’ nu faşist
bir uygulamayla getiren senin partin ya. Buna karşı mısın değil misin? Buna dediğin zaman “ Devrim kanunlarıdır, ilişmeyelim.” Sen
bütün bunlara sahip çıkarken nasıl insan hakları savunuculuğu yaparsın ya, nasıl demokrat olursun ya? Ey medya, siz CHP’ nin bu
demokratlığına nasıl inanırsınız da mikrofon uzatırsınız ya? Levent Gök demokrat olacaksa ben Mehmet Metiner olarak demokrat
olmamaya karar verdim arkadaşlar.
Başkanım, sizi de tebrik ediyorum. Bundan sonra görüntülü medyanın olduğu her yerde şov vardır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Görsel medya kusura bakmasın ama kameraların olmadığı bir yerde CHP’ liler olmuyor
nedense. Bu da CHP’nin durduğu yeri gösteriyor.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Bir şey tavsiye edeyim: Mikrofonun uzatılması demokratlığa uzatılmıyor
malumunuz. Gazetecilere haksızlık yapmayalım.
BAŞKAN – Buyurun efendim, son sözü size vereyim, sonra alt komisyon başkanımız…
Buyurun Sayın Akdağ.
ABDURRAHİM AKDAĞ (Mardin) – Sayın Başkanlarım, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Özellikle atama değerlendirmesi cidden beni biraz tarihe götürdü. CHP il başkanlarının valileri atadıkları ile ilgili okuduğum
şeyler hafızamda yeniden tazelendi. Kendileri de bir milletvekili olan CHP’ li arkadaşlarımızın, milletvekillerinin iradesine biraz daha
saygılı olmalarını işin doğrusu beklerdim.
Bir CHP klasiğiyle karşı karşıyayız. Halka rağmen halk adına yıllarca yönetim sürdürdüler ancak halkımızın ulaştığı
demokratik olgunluk, kendi kaderine, kendi iradesine sahip çıkma noktasında, artık iktidar olma umutları her gün daha zayıfladıkları için
konuyu başka mecralara çektikleri, biraz da siyasi bir şovu burada sergilediklerini söylemek istiyorum. İlk defa bu kadar açık, net ve
kameraların önünde bir şov izleme imkânı buldum bir buçuk yıllık vekâletim döneminde.
Uluslararası kuruluşların tepkilerinin negatif olacağını belirttiler. Kendi ülkesinin, kendi insanlarının hayat standartlarını
yükseltmek için çalışmaları gereken, bu anlamda bir parti kurup bir tüzüğü ortaya koyan ve halkın karşısına çıkanların halka hesap
verme noktasında daha duyarlı olmalarını beklerdim. Uluslararası kuruluşlara kendi ülkesini, kendi insanlarını şikâyet etme
alışkanlığının cidden çok da sağlıklı bir alışkanlık olmadığını düşünüyorum.
Muhalefetin, Meclis ve komisyon çalışmalarını engellemek olarak bir tavır geliştirmesinin de işin doğrusu sağlıklı bir tavır
olmadığını söylemek istiyorum. Yapılanların medya tarafından kayda alınmasının istendiği anlaşıldı, zira kameralar çıktıktan sonra
CHP’ li arkadaşlar komisyonu terk ettiler. Anlaşılan, bundan sonra işlerimizi sağlıklı yürütebilmemiz için kameraların biraz erken
komisyondan çıkması gerekiyor.
Milletvekillerimizin iradesine saygı duyuyorum. Seçtikleri insanların da nitelikli insanlar olduğunu biliyorum. Tarihimizde
ombudsmanlık geleneği olan bir tarihe ait insanlarız ancak giderek zayıflamış bir kurum bu. Bu defa kurumsallaşmış bir yapı olarak
bundan sonra hayatımızda yer alacak. İnsanlarımızın birbirleriyle, insanlarımızın daha çok devletle olan problemlerinde, insanlarımızın
hayatını adalete, hakkaniyete uygun bir tarzda sorunlarını çözeceğine olan inancımı belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Akdağ.
Alt komisyon başkanımıza da son olarak söz verelim ve sonra yemine geçelim.
HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli üyeler; gerçekten bu toplantı biraz sıkıntılı oldu ama siz de
biliyorsunuz ki sebebi biz değiliz. Ben fazla uzatmayacağım, birkaç teknik açıklama yapacağım.
Arkadaşlar, alt komisyon görevi bize verildikten sonra bütün alt komisyon üyeleri ve teknik yardımcı olan arkadaşlarımızla
konuya gerçekten çok ciddi mesai harcadık; ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Yaptığımız işlemlerin tamamı yasaya
uygundur, teamüllere uygundur, hatta tartışma o kadar uzun sürdü ki Meclis Genel Sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız,
hepsinden yardım istedik, onlar da geldiler. Konuşa konuşa hiçbir tartışmaya mahal vermemek üzere, çok uzun bir çalışmanın sonucunda
alt komisyon, çalışmalarını tamamladı, raporu da imzaladı, verdi.
Alt komisyon raporunda, bugün burada tartışma çıkaran Levent Gök’ ün partisine mensup arkadaşlarımızın da imzaları var.
Sinan Aydın Aygün’ ün, Kemal Ekinci’ nin, efendim öbür arkadaş Erdal Aksünger Bey’ in raporlarda imzaları var, katıldılar. Şimdi, bütün
bunlar böyleyken… Ayrıca Tutanak Hizmetleri Başkanlığımızın -ben bakıyorum, hepsi burada küçük puntolarla, bu normal puntoyla
yazılsa daha fazla tutar ama onlar böyle yazmışlar- 34 sayfalık tutanakları okunsaydı her şey çok net görülecekti. Hiçbir şekilde yasaya
aykırı bir şey yok. Ayrıca onların, 64 yaş sonrası konuyu komisyonumuz hiç gündemine almadı yasanın çok açık hükmü olduğu için.
Diğer tartışmalı bütün konular gündeme alındı, müzakere edildi. Meclisin geçmişteki teamül uygulamaları ve yetkili idarecilerle
görüşüldü ve karar verildi. Hiçbir şekilde onları dışlayan bir çalışma olmadı ama sorunun asıl sebebi, siyasi karar. Onu söylediği anda
İhsan Bey, Levent Bey kıyameti koparıyor. Asıl sorun oradan kaynaklıyor, teknik ve hukuki hiçbir problem yok Değerli Başkanım,
değerli arkadaşlar. Ha, siyasi karara gelince, arkadaşlar, siyasi kararlar siyasi karar vericiler tarafından veriliyor nihayetinde. Bir şekilde
karar verildi, hepsi o. İhsan Bey onu söyleyince de kıymet kopuyor. Hepsi bundan ibarettir, ben sadece bunu teknik bir açıklama olarak
yaptım.
Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ombudsmanın seçiminde de, seçilmesinde de, çalışmasında da şahsi kanaatime
göre hiçbir problem yoktur. Onlar istediği kadar “ akbudsman” desin, farklı kelimeler bulsunlar, herkes işini yapar. Allah bu milletin
işlerini bu arkadaşlara bırakmasın inşallah yani yoksa hâlimiz kül.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bir şey söyleyebilir miyim Başkanım. Gerçekten, şimdi, şeyin dışında…
BAŞKAN – Yani şöyle, bir iki cümleyle tamamlarsanız…
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Tabii ki bütün arkadaşlarımız AKP’ li olduğu için herkes kendi icraatının en doğru
olduğunu söylüyor, doğru olan da budur zaten, aynı parti içerisinde bu kararları aldıktan sonra bunun yanlış olduğunu savunmak doğru
değil.
Şimdi, ben sadece bir milletvekili olarak değil, bir vatandaş olarak düşünüyorum yani şu listeye baktığımda, ben bir vatandaş
olarak başvuru yapsam nasıl bir duygu içerisinde bulunurum diye düşünüyorum. Şimdi, bak, değerli arkadaşım, Mardin milletvekilidir,
tanışıyoruz. Biliyor, ben Kürt değilim, Türk’ üm, Diyarbakır’ dan seçildim. Dolayısıyla, bir buçuk yıldır falan biraz Kürtlerin yaşam
tarzlarını, nasıl toplumsal sorunları çözdüklerine şahit oluyorum yani bu kurumun benzerini aslında Kürtler yıllardan beri kendi içlerinde
kurmuşlar. Yani diyelim Mardin’ de, Mardin’ in toplum tarafından en sevilen, saygı duyulan kesimlerinden oluşan bir komisyonu bir
araya getiriyorlar, 2 aşiret arasında bir problem varsa, 2 aile arasında bir sorun varsa bu kişiler devreye giriyor, 2 aileyi bir araya
getiriyor, bu sorunu çözüyor ama buradaki esas nokta nedir? Gerçekten o sorunu çözmek için bir araya gelen kişiye duyulan güven.
BAŞKAN – Sadece ben size bir soru sormak istiyorum, konuyu gündem…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – O kadar müthiş bir güven var ki…
BAŞKAN – Tamam.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …mesela, bazen, işte, BDP biliyorsunuz yani bölgede iktidar partisidir diyelim illerin
birçoğunda, tabii bir kısmında biz yokuz diyelim, Erzurum’ da yokuz…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Birçoğunda değil, hiçbir yerinde iktidar değil.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …işte Erzincan’ da yokuz filan işte…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hayır, 4 tane…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …Şırnak’ ta iktidarız, Van’da iktidarız, bilmem, mesela…
BAŞKAN – Yeni tartışmaya sebep olmadan toparlayabilirseniz…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Bu nasıl bir şey ya?
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hayır, Şırnak, Mardin, Batman, Bingöl’ de değilsin, o kadar.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Yani öyle diyelim.
OYA ERONAT (Diyarbakır) –Yok, demeyelim.
HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – Neyse, gündeme gelelim, gündeme.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Neyse, öyle, sizin dediğiniz gibi olsun canım, gerçekleri şeyle, nedir o? Bazı yerlerde
öyledir yani şimdi, arkadaşlar, siyaset yapma adına her şeye de bir laf söylenmez ki çok ayıp bir şeydir yani.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Siz her şeye bir laf söylüyorsunuz.
BAŞKAN – Siz sözlerinizi toparlayabilirseniz eğer…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, yani şimdi, biz bir gerçeklikten bahsediyoruz. Hakkâri’ de yüzde 97 oy alınmış,
orada iktidar değil midir yani?
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Yeter artık ya.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Şimdi, hayır, hayır, şunu demek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun, evet.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Arkadaşlar, sizi dinledik bir saatten beri.
MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Evet, dinleyelim.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hepiniz konuştunuz; ben siyaseten, ahlaken de bir insan konuşurken müdahale etmem.
BAŞKAN – Sayın Aydoğan, şöyle, sizi de dinledik aslında, size söz vermiştim hatırlıyorsanız, yine verdim.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Dikkat ediyorsanız bütün arkadaşlar konuştu, hiçbir arkadaşa müdahale etmedim,
etmemişimdir.
BAŞKAN – Buyurun, sözlerinizi toparlayabilirsiniz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Böyle olursa ben de edeceğim yani öyle. “ Demek ki bu işler böyle yürüyor.” deyip
ben de edeceğim.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Yalandan müdahale ediyorsunuz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Şimdi, ya rica ederim, lütfen yani burada kadın kadına tartışmak istemiyorum ve onu
ahlaki de bulmuyorum.
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BAŞKAN – Evet, toparlayabilirsek, buyurun.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Şimdi, o nedenle diyorum ki: Tamam, seçimde bir sıkıntı yoktur. Yaklaşık 800 kişi
başvurmuştur, bir komisyon oluşmuştur, o komisyon bir liste açığa çıkarmıştır. Bunda bir sıkıntı yok ama seçilen kişilerin aynı siyasal
görüşe sahip olması gerçekten de bu komisyona başvuran kişiler açısından bir sıkıntı olacaktır diyorum. Budur yani burada ben şahsen
tanımadığım için…
BAŞKAN – Şimdi, aslında hani sözlerinizin en başında ifade ettiniz. Bakın…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …benim bu komisyonda yani tarafsız görev yapabileceğini düşündüğüm tek kişi,
Mehmet Elkatmış’ tır siyasi görüşüne rağmen.
BAŞKAN – Peki, tabii, onu niye, uygulamalarını gördüğünüz için.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ama bu kendini ispatlamış biridir.
BAŞKAN – Ama bir ön yargıya hâkimsiniz, ön yargıya sahipsiniz.
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Kendini ispatlamış biridir ama burada oluşan kişilerden…
HAMZA DAĞ (İzmir) – Tanımıyorsunuz ki diğerlerini.
BAŞKAN – Diğerlerinin kendini ispatlayamayacağını mı düşünüyorsunuz?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Yok.
BAŞKAN – Ben size şunu hatırlatmak istiyorum, hani Mardin’ den bir örnek verdiniz toplumumuzda: Siz şimdi siyaset
yaptınız herhangi bir siyasi partide. Dönüp Mardin’ e veya Diyarbakır’ a gittiğinizde, siz artık insanların güvenemeyeceği bir kişi mi
oldunuz?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, ben öyle demiyorum, sadece bu görevi yapan kişiler açısından diyorum. Bakın,
şimdi, en hâkim olduğumuz bölgede bile, diyelim Hakkâri’ de bile…
BAŞKAN – Siz şimdi Diyarbakır’ a veya Mardin’ e dönseniz insanlar sizin bir konu hakkında size müracaat etmeyecekler mi
artık?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ediyorlar bile.
BAŞKAN – Ediyorlar mı?
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ama diyorum ki bakın, bazı olaylarda bizim orada yüzde 100 oy aldığımız yerde bile
bizim partimiz…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Yüzde 100 olsaydı sadece faşizmle orada alınır.
BAŞKAN – Yani bir siyasetçi olarak niye bu kadar kendinizi…
NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – …olursa bu komisyona saygı duyuyorlar diyorum. O nedenle yani bu sıkıntıdır, onu
anlatmak istiyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz. Tamam, bu da kayıtlara geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, arkadaşlar, Sayın Atilla Kart, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sayın Levent Gök hem bize yazılı müracaat etmişlerdi hem
bugünkü ifadelerinde itirazlarında bulundular. Kamu başdenetçisinin Genel Kurulda ve kamu denetçilerinin Karma Komisyonumuzda
seçilmesinden sonra, ilgililerin mezkûr kanununun adaylar için aradığı şartları taşımadıkları ve durumun tespit edilmesine ilişkin yapılan
itirazların, yapılan görüşmeler sonucunda kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin seçimlerini engelleyecek yeni bir durum söz konusu
olmadığından, 6328 sayılı Kanun’ un 15’ inci maddesi anlamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığını düşünüyorum.
Yemin törenine geçmek için beş dakikalık ara verelim. Kamu denetçilerini buraya davet edelim. Burada, hemen gelsinler,
yerlerini aldıktan sonra yemine devam edelim.
Arkadaşlar, sadece Meclis TV’ yi davet ediyoruz.
Kapanma Saati : 15.50
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 15.57
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NLI OĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
-------0-----BAŞKAN – Hatırlayacağınız üzere, 28 Kasım 2012 tarihli 5’inci toplantımızda Karma Alt Komisyonumuzun belirlediği 15
kamu denetçisi adayı içinden 5 kamu denetçisini seçmiştik. Bugünkü toplantımızın gündemini sizlere daha önce yazılı olarak
bildirdiğimiz üzere, 2’ nci gündem maddesi kamu denetçilerinin yemini bulunmaktadır. Bu toplantımızda 6328 sayılı Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanunu’nun 13’ üncü maddesi gereğince 5 kamu denetçisi yemin edecektir. Yemin törenine geçmeden önce genel bir
değerlendirme yapmak istiyorum, akabinde de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımıza söz vereceğim, ardından da yemin
törenimizi yapacağız.
1’ inci toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi, bundan sonra Karma Komisyonumuz ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında sıkı
bir ilişki olacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak
Karma Komisyonumuza sunacaktır. Komisyon bu rapora ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde görüşüp kendi
kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına gönderecektir. Komisyon raporunun Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir. Kamu Denetçiliği
Kurumunun, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu teamüllerinden, uygulamalarından yararlanması
gerekmektedir çünkü komisyonlarımız ile Kamu Denetçiliği Kurumu benzer taleplere bakacaklardır.
Türk parlamento tarihinde, önceleri “ arzuhâl encümeni” , “ istida encümeni” adları altında faaliyet gösteren Dilekçe
Komisyonumuz yüz otuz yılı aşkın süredir yasama faaliyetlerini sürdürmektedir. Dilekçe Komisyonu, bu yüz yıllık süreçte istikrarlı
teamülleriyle kurumsal hafızasını oluşturan çok sayıda karar almış ve rapor yayımlamıştır. Uygulamalara ilişkin çok geniş bir arşivi
bulunmaktadır. Son yasama dönemlerinde uygulaması olmamakla birlikte komisyonun kararları ve hazırladığı raporların önemli bir
bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı hâline getirilmiştir. Genel
Kuruldaki görüşmelerin bir bölümü, önemi nedeniyle kapalı oturum yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu da insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda uzmanlaşmış ve yirmi yılı aşkın uygulamaları, teamülleri bulunmaktadır.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanımız Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer Üstün belki daha ayrıntılı bilgi vermek
isteyeceklerdir.
Sayın Başkanım, buyurun.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Karma Komisyonumuzun Değerli Başkanı ve değerli milletvekillerimiz, Saygıdeğer
Başdenetçi ve denetçiler; ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Genel Kurul tarafından ve Karma Komisyon tarafından seçilen Başdenetçimize ve denetçilerimize hayırlı olsun diyorum.
Sayın Başkanımızın söylediği gibi, İnsan Hakları Komisyonumuz, insan hakları alanında bir çatı kuruluş gibi bu zamana
kadar faaliyetlerini sürdürmüş ve 1990 yılında Meclisimizin kararıyla, kanunla kurulmuştur. Başlangıçta bir denetim komisyonu olarak
oluşturulmakla birlikte, geçtiğimiz yıl Kanun’umuzda yaptığımız değişiklikle aynı zamanda yasaları da görüşen bir komisyon hüviyetine
kavuşmuş ve çift kanatlı, çift yetkili bir pozisyon almıştır; hem denetim komisyonu hem de aynı zamanda bir yasama komisyonu hâline
gelmiştir. Komisyonumuza, aynı zamanda, bireysel başvuru da yapılmaktadır. Geçtiğimiz sene 5.000 civarında bireysel başvuru yapılmış
idi. Bunun yanı sıra, alt komisyon kurarak ve birçok başka etkinliklerle Komisyonumuz, insan hakları ihlallerinin önüne geçmeye
çalışmıştır.
Ancak 2012 yılı, insan hakları alanında kurumsallaşma adına çok önemli bir yıl olmuştur çünkü daha önce, insanımızın
özlediği, kurulmasını arzu ettiği kurumlar, işte, ancak bu zaman, bu yılda, 2012 yılında kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi, Anayasa
Mahkemesine bireysel başvuru hakkı eylül ayında tanınmış… Bu çok önemli bir haktır. Bu, yargı kararlarının insan hakları çerçevesinde
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tekrar gözden geçirilmesine imkân veren, yargı içerisinde bir sistemdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine insanımızı gitmek zorunda
bırakmadan, ona yeni bir kapı açan bir sistemdir; çok önemli bir süreçtir.
Bunun dışında, belki yürütmeyle birebir tam bağlı olmamakla birlikte, ilintili olan İnsan Hakları Kurumu oluşturulmuş,
bunların üyeleri seçilmiş, yakın bir zamanda da inşallah onlar da çalışmalarına başlayacaktır.
Bir başka kurum -işte, şu anda bunun yemin töreninde bulunmaktayız- Kamu Denetçiliği Kurumu Meclis bünyesi içerisinde,
Meclis çatısı altında oluşturulmuş, Genel Kurulda Başdenetçimiz seçilmiş, Karma Komisyonda denetçiler seçilmiş ve şu anda yemin
törenindeyiz. Bunlar da inşallah, yakın bir zamanda, yemin ettikten sonra çalışmalarına başlayacak ve insanımıza, bu yıl içerisinde, insan
hakları alanında 3 yeni kapı açmış bulunmaktayız.
Bunları, kendi insanımız için yapıyoruz. Batı istediği için veya birileri beğensin diye yapmıyoruz. Dolayısıyla burada görev
alan arkadaşlarımızın bu bilinçle çalışacağına ve insanlarımızın, bu şekilde, insan hakları alanındaki bu şikâyetlerine derman
olacaklarına inanıyoruz.
Biz çok memnunuz İnsan Hakları Komisyonu olarak bu kurumların kurulmasından. Kesinlikle bir yetki kıskançlığı falan
içerisinde değiliz. Bize 5.000 bireysel başvuru olmuştu, ben umuyorum ki bu bireysel başvurular bundan sonra bize azalacaktır çünkü
alternatif kurumlar gelmiştir. Bunların bir kısmı Kamu Denetçiliğine yapılacaktır, bir kısmı İnsan Hakları Kurumuna yapılacaktır, belki
de bir kısmı bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine gidecektir. Biz de Meclisin bir Komisyonu olarak, belki bir çatı kuruluş
gibi, daha çok, insan hakları bilincinin Türkiye’ de, dünyada yaygınlaşması adına daha genel çabalarımız içerisine yöneleceğiz, belki
yasama faaliyetlerine yoğunlaşacağız.
Ben bugün hakikaten çok önemli bir iş yaptığımızı görüyorum, inanıyorum. Seçilenlerin hepsi de Sayın Mehmet Nihat
Ömeroğlu, Sayın Mehmet Elkatmış, Sayın Zekeriya Aslan, Sayın Serpil Çakın, Sayın Abdullah Cengiz Makas, Sayın Muhittin Mıhçak
zaten geçmişleriyle, background’larıyla, özgeçmişleriyle, yaptıkları işlerle kendilerini bu alanda ispat etmiş arkadaşlarımız. Dolayısıyla
kendi çalışmalarıyla bu kuruma değer katacaklarına inanıyorum. Ben, bir kez daha, kendilerini tebrik ediyorum.
10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nde yapacağımız belki en güzel faaliyetlerden birini yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyim.
Hepinize hayırlı olsun, Türkiye’ ye hayırlı olsun diyorum, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Muhakkak ki bu 2 komisyonun kurumsal hafızaları ve şimdiye kadar çalışmaları bundan sonra Kamu Denetçiliği Kurumuna
da belki başlangıçta bir ışık tutacaktır.
Şimdi ant içme törenine geçiyoruz.
Alfabetik sıraya göre yemin merasimini tamamlayacağız.
(Abdullah Cengiz Makas ant içti) (“ Hayırlı olsun” sesleri)
(Mehmet Elkatmış ant içti) (“ Hayırlı olsun” sesleri)
(Muhittin Mıhçak ant içti) (“ Hayırlı olsun” sesleri)
(Serpil Çakın ant içti) (“ Hayırlı olsun” sesleri)
(Zekeriya Aslan ant içti) (“ Hayırlı olsun” sesleri)
BAŞKAN – Sayın Başdenetçimiz Ömeroğlu’ na da biz hayırlı olsun diyoruz.
Siz de birkaç kelime, ifade etmek istediğiniz bir şey varsa...
Buyurun.
KAMU BAŞDENETÇİSİ MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU – Komisyonumuzun Sayın Başkan ve sayın üyeleri; hepinizi
öncelikle saygıyla selamlıyorum.
Her 2 başkanımızın da çok açık bir şekilde ifade ettiği üzere, Kamu Denetçiliği Kurumumuz hem İnsan Hakları İnceleme
Komisyonundan hem de Dilekçe Komisyonundan çok şey öğrenecektir, onu örnek alacaktır. Bu anlamda yakın desteklerini alacağımıza
inanıyorum. Şimdiden kendilerine de teşekkür ediyorum.
Kamu Denetçiliği Kurumu, biliyorsunuz, Anayasa’ mıza 2010 referandumuyla girdi. İdarenin işlem, eylem, tutum ve
davranışlarını Millet Meclisi adına, dolayısıyla millet adına araştıracak, inceleyecek ve gerekirse önerilerde bulunacak. Ben ve
arkadaşlarımın, bunu, bağımsız ve özellikle tarafsız bir şekilde yerine getireceğimize inanmanızı özellikle istiyorum, hem kamuoyunun
hem de yüce Komisyon Başkan ve üyelerinin. Biz, bu konuda bize gösterilen teveccüh ve güveni boşa çıkarmayacağız, elimizden
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geldiğince ve bütün gayretimizle çalışacağız. Bu nedenle, geçmişte hem Komisyonda hem de Genel Kurulda bizlere gösterilen güven ve
teveccühe huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Biz de çok teşekkür ediyoruz, tekrar, hayırlı olsun diyoruz.
Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'nin gelişen ve demokratikleşen yönetim anlayışına büyük katkı sağlayacağını
umuyor, seçilenleri bir kez daha kutluyorum.
Kurumun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Bugünkü gündemimiz tamamlanmış olduğundan toplantımızı kapatıyorum. Bütün üyelerimize ve katılan arkadaşlarımıza,
basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 16.11
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