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Dİ LEKÇE VE İ NSAN HAKLARI NI İ NCELEM E KOM İ SYONLARI NDAN KURULU KARM A KOM İ SYON
Bİ Rİ NCİ OTURUM
13 Kasım 2012 Salı
Açılma Saati: 15.23
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NOĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
_______0_______
BAŞKAN – Sayın İnsan Hakları Komisyonu Başkanım ve Karma Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, basınımızın değerli
mensupları; hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.
Karma Komisyonumuzun Üçüncü Toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır.
Toplantı gündemimizi ve Kamu Başdenetçi aday adaylarına ait öz geçmişlerini daha önce sizlere gündemle birlikte
göndermiştik ve aday adaylarından 23 kişiyi 9 Kasım 2012 tarihinde dinlemiştik.
Bugün de 3 kişiyi Kamu Başdenetçisi adayı olarak, belirlenerek, Genel Kurula bildireceğiz. Gündemimizde belirtildiği üzere
bugün seçim bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak bazı bilgiler vermek istiyorum. İlgili kurumlarla yaptığımız ve yine aday adayları
dosyaları üzerinden yaptığımız incelemeler sonucunda aday adayı niteliğini taşıyan 24 kişiyi tespit ettik. Komisyonumuzun, 6328 sayılı
Kamu Denetçiliği Kanunu’ nun 11’ inci maddesi gereğince Kamu Başdenetçisi için başvuruda bulunan aday adayları arasından 3 adayı
başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren on beş gün içinde yani en geç yarın 14 Kasım 2012 tarihinde belirleyerek Genel Kurula
sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir.
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunun 11'inci maddesinin (3) ve (4)’ üncü fıkralarını sizlere tekrar bir hatırlatmak istiyorum:
“ (3) Komisyon, Başdenetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından üç adayı başvuru süresinin bittiği tarihten
itibaren on beş gün içinde belirleyerek Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa bildirir.
(4) Genel Kurul, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Başdenetçi seçimlerine başlar. Başdenetçi gizli oyla seçilir."
(5) Başdenetçi üye tamsayısının üçte 2 çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci
oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte 2
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye tamsayısını salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş sayılır.
Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama
yapılır. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan aday seçilmiş olur.” hükmü bulunuyor, malumunuz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ nde ve ilgili kanunlarda özel hüküm olmadığı durumlarda komisyonlar Meclisin
teamüllerine göre çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi ihtisas komisyonları Genel Kurula niyabeten yasama faaliyetinde bulunurlar.
Dolayısıyla, Genel Kurul için öngörülen kurallar ihtisas komisyonları için veya bizde olduğu gibi özel kanunlarla kurulan komisyonlarda
da uygulanabilir.
Kamu Başdenetçisi adaylarının Komisyonda nasıl seçileceğine ilişkin kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Başdenetçi
seçimi gizli veya açık ya da işari oylama ile yapılabilir.
Genel Kurulda Kamu Başdenetçi adayları için öngörülen seçim sürecinin Karma Komisyonda da uygulanmasını oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler…
SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Anlamadık ne istiyorsunuz?
BAŞKAN – Şimdi, Karma Komisyonda kamu başdenetçisi sayısını 3’ e indireceğiz, malumunuz, 24 kişi içerisinden. Karma
Komisyonda seçim usulüyle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme yok. Dolayısıyla, diyoruz ki, Genel Kuruldaki oylama yani ilk iki
turda üçte 2 çoğunluk, üçüncü turda salt çoğunluk, dördüncü turda da karar yeter sayısıyla seçilebilmesini, aynı şekilde, Karma
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Komisyon olarak biz de aynısını kabul edelim ve böyle seçimimizi yapalım, uygun görürseniz diye… Bunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Aynı, Genel Kuruldaki seçim yöntemini biz de Komisyon olarak uygulayacağız.
Daha önce Tasnif Komisyonunun seçimini yapmıştık, malumunuz, 3 asil, 2 yedek üye seçmiştik Tasnif Komisyonu için.
Ülker Güzel, Ankara Milletvekilimiz; Ahmet Salih Dal, Kilis Milletvekilimiz ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu.
Sayın Tanrıkulu yok galiba?
Yedek üye Atila Kaya, İstanbul Milletvekilimiz.
Levent Gök, Ankara Milletvekilimiz.
LEVENT GÖK – Hangi komisyona gireceğiz Sayın Başkanım? Oradan oraya koş, buradan buraya koş.
BAŞKAN – Kolay gelsin. Haklısınız.
Seçimde oy pusulasını arkadaşlarımız hazırladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna bildirilecek aday sayısı 3 kişi olduğundan, en fazla 3 aday karşısındaki kare
çarpı işareti ile işaretlenecektir. 3'ten fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.
LEVENT GÖK – Eksik olan da mı geçersiz?
BAŞKAN – Eksik olan geçerli. Tabii, geçerli. 3’ ten fazla olan geçersiz. Başka da hatırlatmamız gereken herhangi bir şey
yok.
39 üyemiz var Karma Komisyonu olarak, üçte 2 çoğunluğumuz 26, ilk iki turda arayacağımız sayı. Üçüncü turda 20 yeterli.
Şu anda başka bir konumuz yok. Basın mensubu arkadaşlarımızdan müsaade isteyip oylamamıza başlayabiliriz.
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bu şekilde uygularsak şu anda 26 kişi yok. 26 kişi olmayınca yani
dolayısıyla, o şekilde bir eksiklik var. Yani yeniden bir toplantı…
BAŞKAN – Şöyle: Gerek yok çünkü toplantı yeter sayımız var, oylamaya başlarız. Oylamaya başladıktan sonra katılmak
isteyen arkadaşlarımız olabilir ama her hâlükârda usulen biz oylamalarımıza devam edeceğiz. Yani oylama sürecini sakatlayan bi r
gerekçe değil şu anda 26 kişinin burada olup olmaması.
SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Karar yeter sayısı olmayacak, ya değilse…
BAŞKAN – Olmaz.
Şöyle: Sayın Başkanım, olabilir, yani gelebilir arkadaşlarımız, gelene kapıyı kapatacak hâlimiz olmadığı için.
Evet, basın mensubu arkadaşlarımız müsaade ederse…
Oylamayı başlatabiliriz.
Makul sürede de devam edelim.
KEMAL EKİNCİ (Bursa) – Sayın Başkan, burada 25 kişi var, imza dağıttınız, 25 kişi var. 26, 27 çıkarsa bir yanlışlığa
muhatap olursunuz.
BAŞKAN – Yok, yok, çıkmaz.
KEMAL EKİNCİ (Bursa) – Hayır, intiba kötü ya.
BAŞKAN – Gelen üyemiz olursa imzalarını alalım.
KEMAL EKİNCİ (Bursa) – Ben sizin üzerinizdeki intibayı kaldırmak istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun, oy kullanmaya başlayabiliriz.
(Oyların toplanmasına başlandı)
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Oy kullanmayan, oy pusulası almayan arkadaşımız var mı?
(Oyların toplanmasına devam edildi)
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, ilk tur 26 kişi mi gerekiyor seçilebilmesi için?
BAŞKAN – Seçilmesi için 26 tane oy alması gerekiyor.
LEVENT GÖK (Ankara) – 25 tane oy kullanıldı şu anda.
BAŞKAN – 26 oy alması gerekiyor.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, şöyle bir karar alalım: Birinci tur yapıldı, burada kullanmayan isim birinci turda
üyelerden gelirse ne yapacağız o zaman?
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BAŞKAN – Levent Bey, şimdi şöyle: Yani Komisyon çalışmalarında üyeler her dilediği zaman katılabiliyor Komisyon
çalışmasına. Dolayısıyla, bu çerçevede herhangi bir oylamada gelen arkadaşımız oyunu kullanabilir, bunda bir beis yok.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
BAŞKAN - Oy kullanmayan kalmadı.
Sayıma geçebiliriz, tasnif ve döküme geçebiliriz.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Değerli arkadaşlarım, oy kullanmayan sayın milletvekili arkadaşım kaldı mı?
Burada 25 kişi oy kullandı.
Değerli arkadaşlarım, 25 tane zarf çıktı, 25 de toplam milletvekili arkadaşımız var.
(Oyların ayrımı yapıldı)
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ombudsmanlık baş denetçi seçiminin sonuçlarını
açıklıyorum:
“ Yavuz Erkmen: 22
Mehmet Nihat Ömeroğlu: 18
Halime Nuray Turcan:

18

Tasnif Komisyonu:
Ülker Güzel

Ahmet Salih Dal

Levent Gök

Ankara

Kilis

Ankara”

SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) - Durmuş Yılmaz’ a oy attım ben. Ne oldu o?
BAŞKAN – Diğerlerini de okuyabiliriz Ülker Hanım.
ÜLKER GÜZEL (ANKARA) – Diğer oy alan… En çok oy alanları söylemiştik, şimdi diğer oy alanları sırayla ifade
ediyorum:
“ Mehmet Nihat Ömeroğlu:

18

Lütfü Esengün:

1

Recep Sanal:

6

Halime Nuray Turcan:

18

Yavuz Erkmen:

22

Durmuş Yılmaz:

7

oy almışlardır.”
Bunun altını da imzalayalım.
BAŞKAN – Açıklanan oylama sonucuna göre hiçbir aday üçte 2 çoğunluğu bulamadığından şimdi ikinci tur oylamaya
geçeceğiz. Tasnif komisyonumuz hazır olduğunda ikinci tur oylamaya başlayabiliriz.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Komisyonumuz, Başkanlık seçiminin ikinci turuna başlıyor.
BAŞKAN – Evet, oylamaya geçtik.
(Oylar toplandı)
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; başdenetçi seçiminin ilk en fazla oy alan üç
ismi açıklıyorum…
BAŞKAN – İsterseniz hepsini okuyun.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Hepsini mi okuyalım baştan?
BAŞKAN – Evet.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – “ Yavuz Erkmen: 22
Nihat Ömeroğlu:

17

Halime Nuray Turcan:

16

oy almıştır.
Diğer oy alan adayların isimlerini okuyorum:
İbrahim İmamoğlu:

2

3

Mehmet Nihat Ömeroğlu: 17
Recep Sanal:

3

Halime Nuray Turcan:

16

Servet Armağan:

1

Behiç Ahmet Okay

1

Yavuz Erkmen: 22
F. Kerim Anadolu:

1

Durmuş Yılmaz: 4”
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Tabii, tasnif komisyonumuz hazırsa üçüncü tur oylamaya geçebiliriz. Yine herhangi bir aday yeterli oy alamadığı için
üçüncü tura geçiyoruz.
Bu turda aday adayının aday olabilmesi için 20 oy -yani 39 toplam üyemiz var karma komisyonda- aldığı takdirde belirlemiş
olacağız, yoksa dördüncü tura devam edeceğiz. Dördüncü tur oylamaya devam edeceğiz, herhangi bir aday 20’ nin altında oy almış
olursa.
(Oyların toplanmasına başlandı)
BAŞKAN – Oy kullanmayan arkadaşımız? Yok.
(Oyların ayrımı yapıldı)
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 3’ üncü tur oylama neticelerini açıklıyorum:
“ Yavuz Erkmen: 25
Nihat Ömeroğlu:

21

Halime Nuray Turcan:

19

Durmuş Yılmaz: 5
Recep Sanal:

5

İbrahim İmamoğlu:

1

Servet Armağan:

1

oy almışlardır.”
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.
Bu oylama sonucuna göre; Yavuz Erkmen 25 oyla ve Mehmet Nihat Ömeroğlu 21 oyla seçilmiş oldular.
Şimdi üçüncü adayımızı seçmek için son tur oylamamıza…
HASAN AKGÖL (Hatay) – Başkan, 3’ünün tekrar girmesi lazım değil mi?
BAŞKAN – Onlar seçildi, yeterli oyu… Yani 20 oy salt çoğunluktu, 39 üyemiz var bizim. Şimdi, bir kişi için oy
kullanacağız.
LEVENT GÖK (Ankara) – Ama bu tura kalanlarda mı? En çok oy alan 3 kişiye…
BAŞKAN – Özür dilerim, tabii, doğru, Levent Bey’ in dediği gibi. Bir kişi seçeceğiz.
Arkadaşlar, şimdi, son tur oylamamızda aslında 1 kişi için 2 kişiye oy kullanmamız… 2 kişi seçime girecek ancak 4’ üncü ve
5’ inci, yani Durmuş Yılmaz 5 oy, Recep Sanal 5 oy aldığı için 3 kişi seçime girmiş olacak ama biz 1 kişi seçeceğiz. Yine, oy
pusulamızda sadece 3 kişi için kullandığımız 1 oy geçerli olacak, 1 oy dışındakiler geçersiz olacak. Seçime giren 3 kişi de Halime Nuray
Turcan, Durmuş Yılmaz ve Recep Sanal. Bu 3’ ünden birine oy vereceğiz.
Hazırsak oylamaya başlayabiliriz.
(Oylar toplandı)
(Oyların ayrımı yapıldı)
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Sayın Başkan, dördüncü oylamadaki sonucu açıklıyorum:
“ Halime Nuray Turcan:

18

Recep Sanal:

5

Durmuş Yılmaz:

4

oy almışlardır.”
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BAŞKAN – Evet, hayırlı olsun.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Takdirinize sunulur. Hayırlı olsun.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz Tasnif Komisyonuna.
Bugün, malumunuz Karma Komisyonumuz üçüncü toplantısını Genel Kurula sunulacak 3 Başdenetçi adayını seçmek üzere
yapmıştı.
Bu oylamalar sonucunda ilk iki turda yeterli oyu alan aday adayı olmadı. Üçüncü turda yani salt çoğunlukla, Komisyonun
salt çoğunluğuyla seçilebilecek olan, üçüncü turda Yavuz Erkmen 25, Mehmet Nihat Ömeroğlu 21 oy alarak aday oldular yani
Başdenetçi adayı olmuş oldular. Daha sonra dördüncü turda ise Halime Nuray Turcan 18 oyla Başdenetçi adayı oldu. Böylece
Komisyonumuz kendisine, süresi içerisinde, Genel Kurula, Meclis Başkanlığı aracılığıyla gönderilecek 3 Başdenetçi adayını seçmiş
oldu. Yavuz Erkmen, Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Halime Nuray Turcan.
Halime Nuray Turcan, bizim, 24 tane, seçime giren başdenetçi aday adaylarımızdan tek bayan aday adayımızdı. O da
adayımız oldu. Hayırlı olsun.
Böylece, bir dahaki toplantımız, henüz kararlaştırmadık tarihini, toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Hem Karma
Komisyon üyesi arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza ve Tasnif Komisyonumuza ve bizimle beraber bu çalışmaları yürüten bütün
uzman, uzman yardımcısı ve memur arkadaşlarımız, tutanak memuru arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Kapanma Saati: 17.10
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