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Ġ NSAN HAKLARI VE DĠ LEKÇE KARM A ALT KOM Ġ SYONU
BĠ RĠ NCĠ OTURUM
14 Kasım 2012 ÇarĢamba
Açılma Saati: 14.37
BAġKAN : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
_______0_______
BAġKAN – Kamu Denetçiliği Kanunu‟na dayalı olarak kurulan Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonu ve Dilekçe
Komisyonundan oluĢan Karma Komisyon tarafından görevlendirilen Alt Komisyon toplantımızı baĢlatıyorum.
Yeterli çoğunluğumuz var, hazırun cetvelimiz imzalandı.
Bu konuda daha önce 12/11/2012 tarihli yazıda gündemimizi bildirmiĢtik bütün arkadaĢlarımıza. Basını baĢlangıç için aldık,
onlar ilk baĢta bilgilenecekler, ondan sonra onlardan izin isteyeceğiz.
ġimdi, hepimizin bildiği gibi yasa son derece açık, çalıĢmalarını baĢlattı. Sınırlı süre veriyor, bir ayın içerisinde kamu
denetçiliğiyle ilgili çalıĢmaları tamamlamamız gerekiyor, Genel Kurul aĢaması dâhil.
Bu süreç içerisinde alt komisyona düĢen görev ise, sadece denetçilerle ilgili yapılan müracaatları inceleyip, sonuçlandırmak
ve Karma Komisyona seçilecek denetçi adayının üç katı ismi bildirmek, bizim görevimiz bundan ibaret.
Bu noktada Alt Komisyon olarak çalıĢmalarımızı baĢlattık, belli bir noktaya da geldik.
Gündemimizin birinci bölümünde baĢkanlık sunuĢları var, bu baĢkanlık sunuĢlarında yapılan müracaatları tek tek inceledik.
Bu konuda özellikle sizlerle paylaĢmak istediğimiz husus Ģu: Çok miktarda müracaat oldu denetçilik konusunda, bu evrakların hepsi
incelemeye alındı. Gerçekten Dilekçe Komisyonunun çalıĢanları, uzmanları, uzman yardımcılarımız, ayrıca Adalet Bakanlığından
istemiĢ olduğumuz görevli arkadaĢlar, Ģu anda kendisi de burada, bir tetkik hâkimi görevlendirdi Adalet Bakanlığı, özellikle sabıkaların
okunması konusunda ciddi bir çalıĢma yürüttü. Bütün aday adaylarının listelerini, evraklarını tek tek inceledi arkadaĢımız, sonuçta bize
bir rapor verdi. Biz de bu rapora dayanarak…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Siyasi parti üyeliği yasak mı bunlar için?
BAġKAN – Evet efendim, yasal engel.
Orada güzel bir çalıĢma yaptı arkadaĢlarımız, müracaat edenlerden siyasi partiye üye kaydı çıkanlar… Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığına bir soru soruldu yazıyla, or
an bir cevap geldi. 50 küsur tane aday adayının yazısı çıktı, o arkadaĢlara tek tek haber verildi. Eğer istifa etmiĢseniz, ama
kayıtlarda hâlâ istifa etmediğiniz görünüyorsa lütfen belge getirin, yoksa yarıĢın dıĢında kalacaksınız Ģeklinde uyarıda bulunuldu. O
arkadaĢlar da belgelerini getirdiler.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – 779 rakamı kaça düĢtü?
BAġKAN – ġimdi onları söyleyeceğim, biz düĢüreceğiz efendim. Zatıâlilerinizin de bulunduğu bu heyet, bir kısım adayları
yarıĢın dıĢında bırakacak, gerekçe olarak da bunlara dayanacağız. Siyasi parti üyeliği devam ediyor, sabıka kaydı devam ediyor
gerekçelerine dayanacağız. Bugün de bunun için geldik.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir)- Doğal düĢüĢler olmadı yani.
BAġKAN – Doğal düĢüĢ derken?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir)- Yani, belli kriterler içerisinde aramıyor muyuz bunları mesela.
BAġKAN – Onu biz düĢüreceğiz efendim. Çünkü baĢka bir hüküm yok, kim karar verecek bu Ģartları taĢıyıp taĢımadığına?
Alt Komisyona atmıĢ kanun.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ama kanunda diyorsa ki mesela hırsızlıktan sabıkası varsa, onu sen at düĢür.
BAġKAN – ġimdi Sayın BaĢkanım, bakın, Ģöyle bir olayla karĢı karĢıyayız:
Hızlı mı yapalım?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tabii yani.
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BAġKAN – Eğer müsaade ederseniz açıklayacağım Ģimdi, tam oraya geldik.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bu türlü görüĢmeleri hızlı yapalım olmaz, usulüne uygun ne kadar zaman
içerisinde…
BAġKAN – Tamam.
ArkadaĢlar, müsaade edin Ģu açıklamayı yapayım, ondan sonra sorulara cevap verelim.
Mesela vatandaĢ gidiyor savcılığa “ Bana bir sabıka kaydı ver” diyor. Orada iĢaretlerken bir kamu için isteniyor, bir de özel
için. Özel için istendiği zaman sistem hiçbir Ģeyi göstermiyor, sabıka kaydını da göstermiyor, arĢiv kaydını da göstermiyor. ArkadaĢ
almıĢ özeli koymuĢ. Dolayısıyla bize müracaat eden denetçi adaylarının tamamının sabıka kaydını Adli Sicilden yeniden çıkarttık.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – 779 kiĢinin.
BAġKAN – Evet, yeniden çıkarttık. Adli Sicil Genel Müdürlüğüne yazı yazdık, Adli Sicil Genel Müdürlüğündeki arkadaĢlar
çok fedakârane çalıĢtılar, hepsinin kimlik numaralarını girdiler, yeniden bize sabıka kaydı verdiler. Tabii bu sabıka kaydında arĢiv kaydı
da çıkıyor. ArĢiv kaydı çıkınca bunların incelenmesi gerekiyordu, bu noktada da Adalet Bakanlığı uzmanı tetkik hâkimi arkadaĢımız bize
yardımcı oldu, belli bir noktaya geldik.
Sonuçta, biraz sonra söyleyeceğim sizin söylediğiniz konuyu, hırsızlıktan da bize müracaat eden iki kiĢi var yani. Üstelik tam
da sizin dediğiniz gibi hırsızlıktan sabıka giymiĢ…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hırsızlık deyince elektrik hırsızlığı da hırsızlığa giriyor, elektriği kaçak kullanınca
yanlıĢlıkla, elektrik hırsızlığı “ Hırsız” diye geçiyor değil mi?
BAġKAN – ArĢivde ama.
Bugünkü gündemimizin birincisi bu, nitelik taĢımayanları tespit edeceğiz, onları yarıĢın dıĢına bırakacağız.
Ġkincisiyse, kamu denetçiliği aday adaylığı niteliği taĢıyanlar arasından on beĢ kamu denetçi adayının belirlenerek karma
komisyona sunulmak üzere yapılacak seçimin usul ve zamanının karara bağlanması. Bu gündem maddesini bilerek ben yazdım uzman
arkadaĢlarla istiĢare ederek, çünkü seçimimizle ilgili bir hüküm yok kanunda. Kanun karma komisyonun çalıĢma Ģeklini düzenliyor, alt
komisyonla ilgili hiçbir hüküm koymamıĢ. Kanun ilk defa yürürlüğe konuyor, hakkında bir yönetmelik de yok, ikincil mevzuat da yok.
Dolayısıyla bir nevi kendi çalıĢma usulümüzü kendimiz ihdas edeceğiz arkadaĢlar. Bunu ihdas ederken alternatiflerimiz var. Ya salt
çoğunluk diyeceğiz, ya karma komisyonun çalıĢma Ģeklini aynen taklit edelim diyeceğiz, bunu yapabiliriz. Bunu yaparsak çok
zorlanacağız. Küçük bir ayrıntı vereyim: Dün karma komisyon baĢ denetçi için bir seçim yaptı. Seçim listesi, 20 küsur kiĢinin
içerisinden o pusulası yapıldı, arkadaĢlarımız gayet teknik çalıĢmıĢlar, renkli oy pusulaları, resimleri bile var aday adaylarının,
iĢaretlemesi kolay.
Peki biz 779 taneye nasıl oy pusulası yapacağız, nasıl iĢaretleyeceğiz yanına? Efendim 779 tane, Ģimdi 50 tanesini falan
düĢeceğiz galiba. Burada bir belirsizlik var. O zaman 15 tane liste yazalım, bütün üyeler kendi adaylarını yazsınlar gibi bir Ģey çıkabilir,
bunlara hep beraber karar vereceğiz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Belli kriterler de belirleyebiliriz.
BAġKAN – Belirleyebiliriz.
ġimdi nitelik taĢımayanların tespit edilmesinden baĢlayalım.
Tek tek okuyalım, üyelerimize gösterelim onları. Ekrana yansıyor arkadaĢlar.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Buradan görünmüyor, tek tek okuyabilir misiniz.
BAġKAN – Okuyalım tek tek.
Değerli üyeler, Kanun‟ un 10‟uncu maddesi uyarınca kamu denetçiliği aday adaylığı Ģartlarını taĢımamaları nedeniyle
baĢvurularının geçersiz sayılıp sayılmayacağını sizlere soracağımız adaylar Ģunlar: Birisi Ģu; Kanun‟da Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu‟ nun 10‟ uncu maddesinin (f) bendinde belirtilen suçlar nedeniyle adli arĢiv kaydı bulunanlar. Adli sicil kaydı değil, adli sicilden
belli bir süre sonra suçlar adli arĢive geçiyor. Bu adli arĢivde otuz sene kalıyor, otuz sene sonra adli arĢiv de siliniyor. Ġsterseniz
uzmanımıza söz verelim, o açıklasın. Ġki isim var bu noktada, Sadık Görgülü ve Kadir Çatar.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Numarasını verir misiniz.
BAġKAN – 111 ve 763 listede.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bizde o liste yok, baĢka liste var.
BAġKAN – Var efendim var, gönderdik.
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Değerli arkadaĢlarım, uygun görürseniz uzman arkadaĢımız bize bu konuda açıklama yapsın.
Uzman Bey, Hâkim Mehmet Tuncer Bey, Adalet Bakanlığı bizim için görevlendirdi, bizim çalıĢmalarımıza yardımcı oldu
Komisyonumuza, bir de rapor sundu.
Mikrofonu açarak lütfen arkadaĢlarımızı aydınlatır mısınız.
MEHMET TUNCER – Bu denetçi aday adayı listesinde ismi yer alan 779 kiĢiden denetçi adayı Kadir Çatar‟ ın hırsızlık
suçundan Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesince karar verildiği için, hırsızlık suçu arĢiv kayıtlarında yer aldığı için kanun gereği engel.
10‟uncu maddeyle ilgili hırsızlık suçu engel malumunuz.
Aynı Ģekilde Sadık Görgülü‟ nün de hırsızlık suçundan Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin vermiĢ olduğu hakkında
kesinleĢmiĢ hüküm var. Bu da arĢiv kayıtlarında silinemiyor. Hırsızlık ve dolandırıcılık ve yüz kızartıcı suçlar ve bir yılın üzerindeki
hapis cezaları, Anayasa‟ nın 76 ve Adli Sicil Kanunu 12‟ ye göre silinemiyor. Bunlar silinemediği için de arĢiv kaydına alınıyor.
Bu, tarafıma tevdi edilen denetçi aday listeleri içerisinde toplamda 15 kiĢinin arĢiv kaydı var fakat bunların 2 tanesi hırsızlık,
diğer 13 kiĢininki taksirle yaralama ve kasten yaralama tipi cezalar, onlarda da adli para cezası verilmiĢ hakkında, hapis cezası
verilmemiĢ. Adli para cezası verildiği için ve diğer yüz kızartıcı suçlardan olmadığı için Kamu Denetçiliği Kanunu‟nun 10‟uncu maddesi
kapsamında engel bir durum yok.
Aynı zamanda hükmün açıklanması ve geri bırakılmasına iliĢkin kararlar da Adli Sicil Kanunu‟nda yok ama, Kamu
Denetçiliği Kanunu‟ nda, ilgili hakkında hükmün açıklanması, geri bırakılması kararı verilmiĢse, bu kamu denetçiliğine engel diye
düzenleme yapılmıĢ. Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu‟ nun 231/11‟inci maddesi gereği kiĢi hakkında hükmün
açıklanması, geriye bırakılması kararı verildi zaman bunu ancak ceza soruĢturmasını cumhuriyet savcısı, kovuĢturma aĢamasında
mahkeme isteyebilir. Meclis bile Ģey yaptığı zaman veremiyorlar. Bakanlık henüz daha bu konuda bir cevap… Biz tekrar bunun üzerine
yazdık, cevap veremedi, bu saate kadar Ģey yapamadı, o noktada bir değerlendirme yapamıyoruz.
KOMĠSYON UZMANI – Bizim yazıĢmamız da Ģu an Bakanlıkta tartıĢılıyor verelim mi vermeyelim mi diye.
MEHMET TUNCER – Evet, tartıĢılıyor.
KOMĠSYON UZMANI – Ona yakın geriye bırakılmasına iliĢkin…
MEHMET TUNCER – Onları, Bakanlık zaten kayıtları hangi suç olduğunu tutamıyor, yasak zaten.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Nasıl iĢ ya! Nasıl vermez?
KOMĠSYON UZMANI – Kanun açıkça söylüyor, cumhuriyet savcısı ya da…
MEHMET TUNCER – 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu‟ nun 231‟de, soruĢturma aĢamasında cumhuriyet savcısı,
kovuĢturma aĢamasında mahkeme tarafından istenirse bu kayıtlar verilebilir diye açık hüküm var. Bu sebeple Bakanlık bu konuda bir Ģey
yaĢıyor. Yani, bu suçu, hükmün geriye bırakılmasını düzenleyen Ceza Muhakemeleri Kanunu‟ nda olduğu için Ģimdi kamu denetçiliği de
özel bir düzenleme, bu durumlar yok hükmündedir. Hukuken kiĢi hakkında yok hükmünde olan bir Ģeyi nasıl verebiliriz diye tartıĢma
konusu, Ģu ana kadar bir cevap vermediler.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – 2 kiĢiyle ilgili o zaman kararı Ģimdi vereceğiz.
BAġKAN – Zaten uzmanımızın önerisi de o, bu 2 kiĢiyi sabıka kaydından dolayı eleyelim; siyasi parti üyeliği bulunduğu
için de 12 kiĢi var, onları eleyelim diye öneriyor, önümüzde yazılı raporu var, kendisi de burada. Bu 2 kiĢinin sabıka kaydı çok net.
ġunda mutabık mıyız? ġunu bir bitire bitire gidelim de, bu 2 kiĢiyi yarıĢın dıĢında bırakıyoruz değerli komisyon üyeleri.
Tamam, bunu oy birliğiyle bırakıyoruz.
Değerli arkadaĢlar, yasadaki sayılan sabıkalı olmama Ģartını taĢımadığı tespit edilen, uzman raporuyla, Sadık Görgülü ve
Kadir Çatar‟ ı denetçi yarıĢının dıĢında bırakılması, yani elenmesi konusunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Evet, kayıtlara geçiriyoruz, müracaatçı Sadık Görgülü ve müracaatçı Kadir Çatar‟ ın denetçi adayı Ģartlarını taĢımadığından yarıĢın dıĢına
bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiĢtir.
ġimdi, Ģartların en önemlisi olan siyasi parti üyesi olmama Ģartını taĢıyıp taĢımayanlar konusunda yapılan incelemenin
sonuçlarını geçiyoruz.
Burada 12 tane arkadaĢ tespit ettik.
Komisyon uzmanımız Haluk Bey açıklama yapacak.
KOMĠSYON UZMANI – Bu konuyla ilgili bize Meclis BaĢkanı 31 Ekimde bunları havale ettiğinde, biz hemen ertesi günü 1
Kasım itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına, bu 804 kiĢinin siyasi parti üyesi olup olmadığına iliĢkin yazı yazdık. Oradan gelen
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cevaba göre, denetçi adaylarından 55 kiĢilik bir liste belirttiler, bir tanesi sehven yanlıĢ yapmıĢlar, 54 kiĢinin siyasi parti üyeliği
göründüğü ortaya çıktı. Biz de bu 54 kiĢiyi komisyon olarak hepsini teker teker aradık, eğer herhangi bir siyasi partiyle üyeliğiniz yoksa
bunu kanıtlayıcı belgeyi Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı vasıtasıyla bize getirmelerini istedik. Bu konuda da sadece 12 kiĢi bu belgeyi
sunamadı. Bazıları noter vasıtasıyla istifa ettiğini ispat etti, bazıları mahkeme kararıyla istifa ettiğini ispat etti, bazıl arı da partilerin il
veya ilçe teĢkilatlarına…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Noter vasıtasıyla istifa nasıl bir Ģey?
KOMĠSYON UZMANI – Noter vasıtasıyla istifa ediyor, partiye tebliğ ediyor.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Mahkeme kararı…
KOMĠSYON UZMANI – Mahkemeye de gidiyor, mahkemeye, ilçe seçim kuruluna gidip istifa ettiğini söyleyebiliyor.
Böyleleri de, 2 kiĢi böyle var.
Dolayısıyla Ģu an bize 12 kiĢi bir belge, 6 tanesi hiçbir Ģekilde belge sunamadılar, istifa etmediklerini belgeleyemediler, 6
tanesi de istifa ettiğini getirdi fakat istifası, kanunda öngörülen baĢvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olamama Ģartından
sonra, yani o tarihten sonra olduğundan o 6 kiĢiyi de Ģu an burada huzurunuza getirdik. Dolayısıyla Ģu an sorunlu olarak görülen 12 kiĢi
var.
BAġKAN – Evet, onları okuyalım mı?
274‟ üncü sırada, ekrana da yansıyor zaten, Osman Ünal; 179‟ da Cahit Torgut; 104‟de Aykut Okur; 554‟ de Mensur Esen;
606‟ da Kemal Erdoğan; 756‟da Hatice Çelik; 771‟de Mehmet Emin Arısoy; 473‟de Adnan Zegerek; 359‟da Ertuğrul ġentürk; 352‟ de
Raci Kılıç; 200‟ de Mustafa Tarlacı; 439‟da HaĢim Akca isimleri bulunan müracaatçıların da siyasi parti üyeliği hâlâ devam ettiği
göründüğünden yarıĢın dıĢında bırakılması gerekiyor.
Bu konuda bir itirazı olan arkadaĢ yoksa oylarınıza sunuyorum: Bir iĢaret buyurun efendim, bu arkadaĢları da yarıĢın dıĢında
bırakıyoruz.
KOMĠSYON UZMANI – BaĢkanım, 1 kiĢide bir problem var, onu tam daha çözemedik.
Aydın Kasapoğlu, Genç Parti Kocaeli Gebze ilçe teĢkilatına üye görünüyor, istifa…
BAġKAN – Genç Parti olmadığına göre, o zaman onu kabul edelim yarıĢa devam etsin.
KOMĠSYON UZMANI – Kendisi istifa ettiğini de söylüyor ama ortada herhangi bir Ģey olmadığı için…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Öyle bir parti yok ki zaten.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Böyle bir Ģey olur mu? Yarın siz burada milletvekilliğinden ayrıldığınızda…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Böyle bir denetçilikte olmaması lazım.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yani bunu seçmiyoruz, sadece devam etsin mi etmesin mi… Parti üyeliği
var mı yok muyu tartıĢıyoruz.
BAġKAN – Muhterem Hocam, bunlar çok ciddi tartıĢmalar. Siyasi parti üyeliği noktasındaki tartıĢmaları burada bizim
çözmemiz mümkün değil. ĠĢ giderse, memurlara siyasetin serbest bırakılıp bırakılmayacağına kadar üç gün tartıĢsak bitiremeyiz
Muhterem Hocam, bu konudaki sizin engin birikiminize…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TartıĢmıyoruz, bana kalsa dedim ben.
BAġKAN – Eyvallah, sizin engin birikiminizi de biliyoruz yani. Onun için lütfen ayrıntıya girmeyelim, siyasi parti üyeliği
noktasında bu Genç Partili arkadaĢın da, benim Ģahsi görüĢüm yarıĢa katılmasından yana çünkü bu parti fiilen bitmiĢ fakat hukuken tüzel
kiĢiliği bitmediği için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı hâlâ orada kayıt tutuyor, bize de böyle geliyor ama eğer derseniz ki bunu da
yarıĢ dıĢı bırakalım, yarıĢ dıĢı bırakırız ama Ģu 12 kiĢide hiç tartıĢılacak bir Ģey yok arkadaĢlar. Uzmanımız da bunları bizzat inceledi,
bunların kayıtları devam ediyor, çok net görünüyor yani.
Sayın BaĢkanım bir söz istiyor; buyurun Sayın BaĢkanım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġu anda siyasi partiler arasında Genç Parti diye bir parti var mı?
MEHMET TUNCER – Tüzel kiĢiliği devam ediyormuĢ.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Tüzel kiĢiliği devam ediyorsa var o zaman. Seçime girmemesi, bilmem Türkiye‟ de
beĢ tane oy alması, bilmem nesi ayrı bir Ģey, siyasi parti tüzel kiĢiliği ayrı bir Ģey. Siyasi parti olarak tüzel kiĢiliği devam ediyorsa, bu
kiĢi de üyeyse…
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MEHMET TUNCER – ġunu söyleyeyim size: Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığındaki sicile ilgililer hakkında yazı
gönderdiğiniz zaman, malumunuz Siyasi Partiler Kanunu‟ nun 6‟ ncı maddesi, “ Her Türk vatandaĢı kanunda ve parti tüzüğünde belirtilen,
gösterilen Ģart ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir.” diyor. Siyasi partilere
iliĢkin bu üyelikten ayrılmalara iliĢkinse, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 298 sayılı seçime iliĢkin kanunda altı ayda bir siyasi
partiler Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına bildirimde bulunur, buna göre üye listeleri Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığında
güncellenmesi düzenlenmiĢtir. Altı ayda bir gönderme kısmı Ģu aĢamada mesela mümkün olmadığı için bu çalıĢma esnasında da
ilgililerin parti teĢkilatlarına vermiĢ oldukları dilekçenin verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi altı ayda bir
olması gerekiyordu fakat çoğu kiĢi noter aracılığıyla bir Ģekilde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına ulaĢtırmıĢ. UlaĢtırdığı zaman da
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı sicilden düĢmüĢ. Bu ilgilinin de hâlen daha BaĢsavcılıktaki kaydı devam ediyor.
KOMĠSYON UZMANI – Onu da en son sildirmiĢ. Yani dün mü ne sildirmiĢ. Mağduriyeti Ģundan kaynaklanıyor: Muhatabı
bir il ya da ilçe teĢkilatı olmadığı için ve Yargıtaydan da silindiğini bilmediği için…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Cumhuriyet BaĢsavcılığı silmiĢ mi?
KOMĠSYON UZMANI – Dün itibarıyla silmiĢ ama baĢvuru tarihinden sonra oluyor bu sefer.
BAġKAN – Dün itibarıyla sildim derse o belge o zaman baĢvuru tarihinde geçmiyor, yine yasal Ģartları taĢımamıĢ oluyor.
KOMĠSYON UZMANI – Yani vatandaĢ burada mağdur duruma düĢüyor.
MEHMET TUNCER – Normalde dediğim gibi altı ayda bir Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı siliyor. Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının internet sitesinde; Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı; parti teĢkilatları bu konuda bazen biliyorsunuz, göndermeler altı
aydan uzun sürdüğü için vatandaĢ gelip bana noter aracılığıyla gönderirse veya bize noter aracılığıyla gönderdiğine iliĢkin belgeyi
fakslarsa ben hemen düĢümü yaparım diyor. Bu Ģekilde, düzenleme bu.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Hâkim Bey, Ģunu sormak istiyorum: ġimdi diyelim ki kiĢilerin müracaat süresi belli.
Müracaat süresinde aranacak Ģartlar da belli. Müracaat süresi baĢladığında siz hemen nihayetinde ilk gün müracaat edip neticeyi
almıyorsunuz. Diyelim ki ilk gün gidiyorsunuz, notere diyorsunuz ki; benim filan yerde siyasi parti üyeliğim var, bunu noter tasdikine
bağlıyorsunuz, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı sizin bu
Ģeyinizi düĢürüyor ve ondan sonraki süre içerisinde, iĢte beĢ gün kaldı, on gün kaldı, on beĢ gün kaldı, süre içerisinde müracaatınızı
yapıyorsunuz. ġimdi böyle bir imkân olduğuna göre, böyle bir imkân da kullanılmadığına göre, ben Ģey için söylüyorum, genel itibarıyla
siz hukukçusunuz, Ģimdi hâkimler belirli bir Ģeylerden karar veriyor, avukatlar olmadık iĢlerden bir kısım Ģeyler çıkararak müvekkilinin
hukukunu falan savunuyor, burada seçilecek olan diğer arkadaĢların bir kısmının hukuki sıkıntı çekmemesi lazım. Yarın diyelim ki süreç
baĢladı, oldu, birisi bir Ģeye müracaat etti, Ģöyle Ģöyle bir uygulama var diye. Ġlgili de diyelim ki, mevcudu aldı, evet burada bir
Anayasa‟ ya, yasalara aykırılık vardır dememeli. Onun için diyorum yani. Seçilecek olan her kimse, o insanların da hukukunun
korunması lazım. Çünkü o kiĢi seçime girdiği zaman, o zaman vasfı olmayan bir adamın yarıĢması söz konusu oluyor, böyle bir Ģey…
Ona göre karar verelim.
MEHMET TUNCER – ġimdi, üyelikten çekilme konusu, dediğim gibi, kanunda süre veya Ģey yok, sadece 6‟ ncı madde;
“ ilgilinin siyasi parti üyeliği dilediği anda üyelikten çekilebilir” diye bir düzenleme var, ama Ģekil Ģartı olarak kanunda bir düzenleme
yok. “ Altı ayda bir siyasi partiler bildirir” diyor, “ Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı da siler” diyor, altı ayda bir, bunun düzenlemesi bu
Ģekilde.
BAġKAN – TartıĢtığımız olayda da Genç Parti bildirmemiĢ, adamın kaydı da silinmemiĢ, yani muhatap da olmamıĢ.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – O kiĢinin müracaat edip etmediğini biliyor musunuz?
KOMĠSYON UZMANI – Müracaat ettiğini söylüyor bize, telefonda görüĢüyoruz “ Ġstifa ettim” diyor, dün itibarıyla istifa
etmiĢ.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Olmayan bir makam var, olmayan bir kapatılmıĢ partinin teĢkilatı var, olmayan
makama “ ben müracaat ettim” diyor.
KOMĠSYON UZMANI – Hayır, hayır; dün itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına istifa etmiĢ.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – O zaman dün itibarıyla silinmiĢ ise, bu Ģekilde, o zaman sizin baĢta dediğiniz husus,
yani bu herhangi bir kiĢi için olabilir, ortaya çıkmaması için o zaman onun hukuki alt yapısının oluĢması lazım. Ne diyor? “ Müracaat
tarihi” diyor, müracaat tarihinden Ģu kadar geçtikten sonra bunu almıĢsınız.
BAġKAN – Elenmesi yönünde görüĢ beyan ediyorsunuz.
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NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Evet, hep beraber, hukuka uygun bir karar verelim diyorum.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “ ‟ Kaydı yoktur.‟ diyecektir.” diyor.
BAġKAN – Diyor ama müracaat tarihinde var görünüyor. Yasa, müracaat tarihinde istifa etmiĢ olması…
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Müracaat tarihinde varsa biz çok uğraĢmayalım bu iĢlerle.
BAġKAN – Onu da eleyelim.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Müracaat tarihinde bu adam siyasi partilerden birine…
BAġKAN –Kayıtlı, evet.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - …kayıtlı görünüyorsa eleyelim yani çünkü...
BAġKAN – Tamam, peki, onu da dâhil edelim, 13 olsun.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) -…usul hatası yapmıĢ oluruz yani sonuçta.
BAġKAN – Hiç tartıĢmayalım.
Aydın Kasapoğlu, 573‟ üncü sırada.
Peki, 13 kiĢiyi siyasi partiye üye olmak Ģartını taĢıdıkları için yani üye olmamaları gerekirken üye oldukları için, müracaat
tarihinde üyelikleri devam ettiğinden dolayı yarıĢın dıĢında bırakılması hususunu oylarınıza arz ediyorum değerli üyeler, bir iĢaret
buyurun lütfen: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Oy birliğiyle bu 13 kiĢi -Aydın Kasapoğlu dâhil- yarıĢın dıĢında bırakılmıĢtır.
ġimdi, bir de yarıĢın dıĢında bırakılması gereken zevatlardan biri de yaĢ Ģartı. Bu bizim denetçi adaylarımızdan bazıları otuz
yaĢını doldurmadığı hâlde baĢdenetçiliğe baĢvurmuĢ, denetçiliğe baĢvurmuĢlar.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Kendini olgun görüyordur adam.
BAġKAN – Çok net, iĢte…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ya da okumaya gerek duymamıĢtır.
BAġKAN – Efendim, nüfus kayıtları incelendiğinde yaĢ Ģartını taĢımayan 18 müracaatçı var.
KOMĠSYON UZMANI – 2 tanesi de baĢdenetçi için, onu oraya gönderdik.
BAġKAN – Orada elendi onlar.
KOMĠSYON UZMANI – Dolayısıyla 20 kiĢi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Kaç kiĢi var burada?
BAġKAN – 18 kiĢi var efendim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bayağı çokmuĢ, akıllı bayağı çokmuĢ!
BAġKAN – Yani Hocam, Ģimdi bir kısmı var, 1926 doğumlu, “ Ben daha çok gencim, yaĢım kırk (!)” diyor; bir kısmı var,
yaĢı küçük “ Ben yeterli yaĢı taĢıyorum.” diyor.
Peki efendim, bunları da saygıyla karĢılıyoruz, bize düĢen bunları elemek, çok net yani.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bir değerlendirme yapmayacağız ama galiba değil mi?
BAġKAN – ġimdi değerlendiriyoruz, hayır, hayır, bunları eleyeceğiz Ģimdi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Eliyoruz da hayır, değerlendirme yapmıyoruz.
BAġKAN – Bir sonraki gündemde vereceğiz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “ ġu an 15 kiĢiyi seçmeyecek miyiz?” anlamında söyledim.
BAġKAN – ġimdi, oraya da açıklık getireyim Muhterem Hocam. Bu listeyi verebiliriz size yani.
ġimdi, ben kısaca okuyayım tutanaklara geçsin, kayıtlara geçsin diye.
Emel Karakurt, Fatma Ünver, Ömer Ġlkay Çoban, Özlem Çerçi, Nevzat Pamukçu, Kenan Selçuk, Sezai Duran, Zafer
BaĢpınar, Songül Ünal Aydın, Hasan Kaya, Necati Evren, Fatma Çınar, Hayati ġaksu, Hasan Çiçek, Ġhsan Özsönmezer, Hülya Kuzu,
Samet Karademir, MemiĢ Gezkaya isimli müracaatçıların yaĢ Ģartını taĢımadıkları tespit edilmiĢtir. Burada bence müzakere edilecek
hiçbir Ģey yok, çok net bir konu ama yine de biz bir karar alalım. Evet, bunları da yarıĢ dıĢında bırakıyoruz, bu 18 kiĢiyi de.
Bir iĢaret buyurun arkadaĢlar, oy birliğiyle, oy çokluğuyla, evet. Alt Komisyon bu arkadaĢları da oy birliğiyle yarıĢ dıĢında
bırakıyor.
ġimdi, bir diğer konu, eksik evrakla müracaat edenler var.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hepsi aynı anda baĢvurmuĢ ve arka arkaya sıralamıĢlar.
KOMĠSYON UZMANI – O, yaĢa göre olduğu için.
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BAġKAN – Sıralamasını bizim arkadaĢlarımız yaptılar.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – YaĢa göre mi yaptınız sıralamayı?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Numaraya göre yapmıĢlar.
KOMĠSYON UZMANI – Yok, baĢvuru sırasında böyle eksik verilenler bir klasöre alındı, o klasörü de en sona aldık yani.
BAġKAN – Tamam.
Evet, Ģimdi, eksik evrakla baĢvuranlar var, onları ekrana bir yansıtalım.
BaĢdenetçiliğe baĢvuran 2 kiĢi de otuz yaĢını taĢımıyor, onları zaten…
KOMĠSYON UZMANI – Elli yaĢı BaĢkanım, elli yaĢı.
BAġKAN – Elli yaĢı taĢımıyor ama onlar bize ait olmadığı için, Alt Komisyonun görev alanına girmediği için, sadece
kayıtlara geçsin diye söylüyoruz.
ArkadaĢlar, hızla devam ediyoruz. Eksik evrak. …
Mehmet Kayhan Dündaralp, bu arkadaĢın eksiği nedir?
KOMĠSYON UZMANI – Ya diploması eksik…
BAġKAN – Tek tek Komisyona bilgi verelim.
Bekir Seraçorluoğlu, ġehmuz Yenigün, Abdullah ġahin, Nurgül Ceritoğlu, Ali ġanoğlu, Hüseyin Özek, Sabit ġemsettinoğlu,
Recep Sezak, Ayhan Görgülü.
ġimdi, 10 tane arkadaĢımızda eksik evrak, bu konuda uzman arkadaĢımız size bilgi verecek.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bir Ģey sorabilir miyim?
BAġKAN – Buyurun Sinan Bey.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Eksik evraklardan teker teker “ ġu eksik, bu eksik.” diye mi bilgi vereceksiniz?
BAġKAN – Tabii, tabii tespitle, evet.
KOMĠSYON UZMANI – Ġstiyorsanız vermeyelim.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tamam, verelim.
KOMĠSYON UZMANI – Mesela, bu lise mezunu.
BAġKAN – Kim o?
KOMĠSYON UZMANI – Ayhan Görgülü.
BAġKAN – Ayhan Görgülü lise mezunuymuĢ arkadaĢlar.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Zaten tutmuyor.
KOMĠSYON UZMANI – Eksik evrak yani.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Eksik evrak değil ki bu.
KOMĠSYON UZMANI – ġartı taĢımıyor iĢte.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – ġartları taĢımıyor.
BAġKAN – Hayır, lisans diploması var bunun ama diplomasını getirip bize ispatlayamıyor.
KOMĠSYON UZMANI – Bize verdiği lise diploması.
BAġKAN – Bize lise diplomasını vermiĢ.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Lise diplomasını veren adam, üniversite varsa niye vermesin?
BAġKAN – KaybetmiĢtir belki.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Nerede olduğunu bilmiyorsa gelmesin, denetçi olmasın, kendini denetleyemiyor adam,
beni nasıl denetleyecek?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Daha kendini denetleyemeyen adam…
KOMĠSYON UZMANI – Recep Sazak‟ ın sadece baĢvuru dilekçesi var, onun dıĢında hiçbir Ģeyi yok.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tamam ağabey, paketle.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Geç.
KOMĠSYON UZMANI – Aynı Ģekilde, Sabit ġemsettinoğlu, sadece hizmet döküm belgesini vermiĢ, onun dıĢında hiçbir Ģey
yok.
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SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Peki, siz ne belge istiyorsunuz? Mesela, sabıka kaydı, ikametgâh kağıdı, diploma falan,
onları… Yani on tane belge istiyorsunuz aĢağı yukarı, değil mi?
KOMĠSYON UZMANI – Bizim Resmî Gazete‟ de bir ilanımız var, onu bir gösterelim arkadaĢlar.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ne oluyor içinde mesela?
KOMĠSYON UZMANI – Oradan okuyabilir misiniz?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Oku oradan, sesli oku.
ÇekilmiĢ üç adet vesikalık fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı örneği…
KOMĠSYON UZMANI – TBMM BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru dilekçesi, özgeçmiĢ, son altı ay içerisinde
çektirilmiĢ iki adet vesikalık fotoğraf…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Peki, “ Eksik evrakınız var, getirin.” dediniz de getirmediler mi?
KOMĠSYON UZMANI – Biz hemen hemen hepsini aradık, ulaĢabildiğimiz herkesi. Bir kısmının telefonu yok.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Demeye gerek var mı?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yok aslında da ama “ Ġstifa ettin mi, etmedin mi?” diye arıyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Denetçiliğe baĢvurup da kendi evraklarını tam vermeyen adamdan denetçi olur mu?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hayır, Ģunu diyorum: Böyle önemli bir görev… Yarın bir gün beni nasıl denetleyecek?
BAġKAN – Sayın Hocam, eğer biz bunları tek tek aramasaydık, Ģu anda mesela, bir sürü insanı yarıĢ dıĢı bırakıyoruz ya,
siyasi partiden 50-60 kiĢiyi daha bırakacaktık, onları da… Gerçekten ama biz görevli değildik o zaman. Sayın BaĢkan dedi ki
müracaatta: “ Milletin kurumu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle bir baĢvuruda bulundularsa biz bunu Ģey yapalım, eksiği de
olabilir, yanlıĢı da olabilir.”
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Çok iyi niyetli davranmıĢsınız.
KOMĠSYON UZMANI – Son paragrafı okuyabilir misiniz arkadaĢlar, son paragrafı, ilanın son paragrafı.
KOMĠSYON UZMANI – Son baĢvuru tarihinden sonra yapılan baĢvurular, eksik belgeli baĢvurularla, aynı kiĢinin hem
baĢdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı baĢvurular iĢleme alınmayacak olup postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
KOMĠSYON UZMANI – Bu ondan da kaynaklanan eksiklikler.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Evet, ġemsettin ne yapmıĢ?
KOMĠSYON UZMANI – Onun da sadece özgeçmiĢi var, ne diploması var ne nüfus cüzdanı var.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – ġuna bak!
KOMĠSYON UZMANI – Ġkisi de yok.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bunlar denetçi olacak ya!
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Diploma yok, cüzdan yok.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Bu kadar gayriciddiliği zaten buraya yazmaya bile lüzum yok yani.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hüseyin Özek ne yapmıĢ ağabey?
KOMĠSYON UZMANI – Hüseyin Özek‟ in hem nüfus cüzdanı yok, diploması onaysız, diğer hizmet dökümünde eksiklikler
var.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ali Ağabeyim ne yapmıĢ ağabey?
KOMĠSYON UZMANI – Ona da bakalım. Hizmet belgesi eksik, en az on yıl çalıĢma Ģeyi yok, nüfus cüzdanı onaysız, adli
sicilinde problem var.
Nurgül Ceritoğlu, hizmet iznini gösterir belgeleri yok.
Abdullah ġahin‟ in hizmet belgesi yok, diğer evraklarında eksiklikler var.
BAġKAN – En önemlisi hizmet belgesi, on yıllık hizmet ettiğiniz, kamuda çalıĢtığınız…
KOMĠSYON UZMANI – ġehmuz Yenigün‟ ün hizmet belgesi yok, diğer baĢka evrakları da eksik.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bekir Ağabeyim ne yapmıĢ ağabey?
KOMĠSYON UZMANI – O arkadaĢın da hangisine baĢvurduğu net değil, memurluğa mı baĢvurmuĢ, denetçiliğe mi
baĢvurmuĢ, belli değil.
BAġKAN – Kim o?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bekir Seraçorluoğlu
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KOMĠSYON UZMANI – Mehmet Kayhan Dündaralp‟ ın hizmet belgesi yok.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bitti.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Yalnız kamu aranmıyor, değil mi? Özel sektörde de on yıl çalıĢsa baĢvurabilir.
BAġKAN – Evet, arkadaĢlar, bunların bilgisini verdik, hızla bunları eliyoruz. Tekrar bir iĢaret buyurun bu arkadaĢların da
devre dıĢı bırakılması noktasında, 10 kiĢi.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sayın BaĢkan, Ģu Ģeyleri alabilir miyim ben, iki tane, siyasi partiye üye olan…
BAġKAN – Hepsinin verildi, hepsinin listesi…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Aldık ağabey, bak burada, vereceğim ben sana, hepsini yazdım.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Hangi parti üyesi olmuĢ?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Parti yok ağabey, parti yok.
BAġKAN – Parti yok. Onu iĢler, veririz.
ġimdi, tekrar ediyorum: Eksik belgeyle müracaat edenlerin de yarıĢ dıĢı bırakılması hususunu oylarınıza arz ediyorum, bir
iĢaret buyurun arkadaĢlar.
Evet, kayıtlara geçti, oy birliğiyle bu arkadaĢları da dıĢarıda bıraktık.
KOMĠSYON UZMANI – Bir Ģey daha var BaĢkanım burada. YaĢ sınırında olan 3 kiĢi daha var.
BAġKAN – Bunu gördüm burada da, ne yapacağız bunları?
KOMĠSYON UZMANI – ġunun için BaĢkanım: Bunu da Ģu an için geçerli kabul edeceğiz, bir tanesi bugün doluyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bugün buraya baĢvurduğu zamanda mı dolmuĢ olması lazım?
KOMĠSYON UZMANI – “ Seçim tarihinde” diyor Kanun.
BAġKAN – Seçildiği tarihte.
KOMĠSYON UZMANI – “ Seçim tarihinde” dediği için…
Yılmaz ÇalıĢkan kırk yaĢını dün doldurduğu için bugün…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Kaçıncı madde, 5‟ inci madde mi?
KOMĠSYON UZMANI – Nahide Özaytekin ve Suat Seyitoğlu, ilk 15‟ in içerisine kalırlarsa on beĢ günlük bir süremiz daha
olduğu için bunlar da geçerli hâle gelecek.
BAġKAN – Yani ayın 30‟una kadar seçilirlerse…
KOMĠSYON UZMANI – Seçilirlerse, evet.
BAġKAN – Bunlar kalsın, değil mi?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bunlar kalsın, çıkarmayalım çünkü bugün 15‟ i yapacak mıyız biz?
KOMĠSYON UZMANI – Yapacağız, böyle bir Ģey var sadece, söylüyoruz.
BAġKAN – ġimdi, bak, Halit Bey Ģunu söylüyor: ArkadaĢlar, size dağıttığımız gündem maddesinin…
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Biz yapsak bile Karma Komisyonun seçim yaptığı tarih esastır.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – O mu esas?
KOMĠSYON UZMANI – Evet.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tamam o zaman.
BAġKAN – Seçildiği ve hatta onun kesinleĢtiği tarih, yazdığı tarih.
ġimdi, arkadaĢlar 3‟ üncü maddede yapılıp yapılmayacağına biz karar vereceğiz çünkü bir kere, seçim yapabilmemiz için Ģu
listeyi kesinleĢtirmemiz lazım, bu adamları bir eleyip yeniden bir liste oluĢturmamız lazım.
KOMĠSYON UZMANI – Bunlara devam edelim, bugün devam ederiz.
BAġKAN – Bu ayrıntıyı kaçırmayalım, bunları elemeden nasıl seçim yapacağız ki yani? Eleyeceğiz önce, liste
kesinleĢtireceğiz.
KOMĠSYON UZMANI – ġu an devam ediyor BaĢkanım, bunların adaylıkları bugün seçilirlerse devam edecek,
seçilmezlerse geçersiz hâle gelecek.
BAġKAN – Tamam.
Ġki tane daha adam var mesela, hem denetçiliğe hem de “ ÇalıĢmak istiyoruz.” diye baĢvuruda bulunan.
KOMĠSYON UZMANI – Yok, BaĢkanım, bunlarla ilgili olarak da Hayati ġaksu ve Muhsin Girgin.
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BAġKAN – Bir karar almamıza gerek yok mu?
KOMĠSYON UZMANI – ġöyle var: Olmayan bir pozisyon için baĢvurmuĢ, “ Kamu denetçiliği baĢdanıĢmanlığına müracaat
ediyorum.” diyor. Dolayısıyla, bunlar da diğer pozisyonlar için müracaat ettikleri için bu 2‟ sinin de geçersiz sayılması gerekiyor.
BAġKAN – YarıĢ dıĢında bırakmamız lazım.
KOMĠSYON UZMANI – Evet.
BAġKAN – Evet, buyurun.
BAġKAN – O zaman, yaĢ sınırında olanları bırakıyoruz, bu 2 kiĢi, Hayati ġaksu ve Muhsin Girgin‟ i…
KOMĠSYON UZMANI – Diğer pozisyonlarda…
BAġKAN – Kamu denetçiliği kurumunda uzman olarak veya diğer pozisyonlarda çalıĢmak isteyerek baĢvurdukları için
gündem dıĢında bırakıyoruz ve yarıĢın dıĢında bırakıyoruz kısaca.
Evet, oy birliğiyle, Sinan Bey de destekliyor.
Ülker Hanım, siz ne diyorsunuz? Olmayan bir makama baĢvurmuĢlar. Evet, oy birliğiyle bu 2 kiĢiyi de bıraktık arkadaĢlar,
kayıtlara geçin.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Nahide‟ yle Suat kaldı mı?
BAġKAN – Hayati ġaksu‟ yla Muhsin Girgin. Efendim?
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Nahide‟ yle Suat…
BAġKAN – Tabii, onları seçim tarihine kadar bıraktık, onlara dokunmuyoruz, onlar yarıĢa dâhil.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir dakika. ġimdi, seçim tarihini belirleyeceğiz, diyelim ki bir hafta sonra seçim
yapacağız dedik, seçim tarihi belli değil. Bir hafta sonra bu kiĢilerin yaĢı…
KOMĠSYON UZMANI – Tutmazsa giremeyecek yani 15‟ e seçilse dâhi, eğer Ģu güne, kırk yaĢını doldurmuĢ olma Ģartı
olmazsa değerlendirilmeyecek.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Tamam, ne zaman doluyormuĢ onların yaĢı?
BAġKAN – Biri 18‟ inde doluyor, biri 23‟ünde doluyor bu ayın.
Ben kısaca izah edebilir miyim?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın BaĢkanım, affedersiniz, bir Ģey söyleyeyim mi?
BAġKAN – 30 Kasım‟ a kadar mı bizim süremiz?
KOMĠSYON UZMANI – 29.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yok, yok, Sayın BaĢkan, Sayın BaĢkan, Ģu var: ġimdi, biz 779 kiĢinin içerisinden 15
kiĢiyi belirleyeceğimiz için yani “ Karma Komisyon sırasında yaĢ haddi dolabilir.” diyemeyiz. Karma Komisyonun belirleyeceği süre
içerisinde yaĢ haddini doldurmazsa, bir defa giremez.
BAġKAN – O zaman doğru yani
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tabii yani ötekilerin hakkını o zaman gasp etmiĢ oluruz.
KOMĠSYON UZMANI – ġöyle bir Ģey var: Ġlgili için seçim tarihi, eğer seçilirse bitiyor, eğer seçilemezse onun için seçim
tarihi bitmiĢ oluyor yani burada seçilmeyen bir kiĢinin Karma Komisyonda seçime girme Ģansı ortadan kalkıyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Peki, ya seçilirse?
KOMĠSYON UZMANI –Seçilirse devam ediyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama nasıl seçeceğiz? ġimdi, Ģöyle…
KOMĠSYON UZMANI – Son tarih…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – YaĢını doldurmamıĢ, Ģartları taĢımayan bir kiĢiyi 15‟ in içerisine nasıl koyacağız
diyorum.
BAġKAN – Seçildiği tarihte kırk yaĢını…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır iĢte, ama 15‟ in içerisine koyduğumuz anda seçim baĢladı demektir.
KOMĠSYON UZMANI – Eğer seçilirse, ilk 15‟ in içine girerse.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Girerse tabii, iĢte o zaman sayılmaz o.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Alın o zaman ya, alın ya.
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OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ama öyle düĢünmeyin ya, ben bu fikre karĢıyım yani Ģimdi o insan belki de çok yeteneklidir,
belki de seçilecektir, niye çizelim yani?
BAġKAN – Bir Ģans vermek…
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Bir Ģans vermek lazım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama Ģimdi, ben de onun için söyledim.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – 2 kiĢiyi mi konuĢuyorsunuz? Zaten tutuyor bunların, beĢ gün kalmıĢ, beĢ güne kadar
belli olacak, oraya gidecek, atlayın bunları yani atlayalım bu adamları.
BAġKAN – Evet, en tartıĢmalı konu bu. ArkadaĢlar, Kanun tam Ģöyle diyor: “ Seçimin yapıldığı tarihte baĢdenetçi için elli,
denetçi için kırk yaĢını doldurmuĢ olması gerekir.”
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Seçimin yapıldığı tarihi ne öngörüyorsunuz ağabey siz?
BAġKAN – Efendim, bu alt komisyon çalıĢmaları seçimi değil.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tamam, biliyorum, tamam, öbür seçimi ne öngörüyorsunuz aĢağı yukarı?
KOMĠSYON UZMANI – On beĢ gün.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Her türlü kurtarıyor bundan.
BAġKAN – ĠĢte, biz de sınırda diye gündemimize getirdik ya efendim.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Alın bunları o zaman.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Tarihi kim belirleyecek?
KOMĠSYON UZMANI – Karma Komisyon belirleyecek.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Ne zaman toplanıp belirleyecek?
BAġKAN – Efendim, biz önce bir 15‟ i vereceğiz.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) - Hayır, onu demiyorum, tamam bu 15‟ i göndereceğiz, Ģu anda tarih belli değil mi?
BAġKAN – Belli değil ama üst sınır 29 Kasım‟ a kadar, bu ikisi de 29 Kasım‟ a kadar doluyor.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – 15 kiĢi göndereceğiz, o 15‟ in içine sokup sokmayacağımız belli olmadığı
için bizim toplantımız önemli arkadaĢlar.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bir karar vereceğiz. YaĢ sınırında olan bu kiĢiler yarıĢa girsin mi, girmesin mi?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Girsin.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Girsin.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Girsin.
BAġKAN – Peki, tamam efendim, zaten girsin.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir dakika, durun, bir de, hâkim beyin bir görüĢünü alalım. Hukuken, 100 tane
avukat der ki: “ ġöyle olsun.” Hâkim kararı verdiği zaman “ Böyle olsun.” der. ġimdi, böyle biz bu konularla ilgili olarak hâkim kararına
mı..
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yargıtaya mı gideceğiz sonra yani?
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Kanun olduğu için kanunun yorumlamasını bir duyalım. Yani çok kıymetli
adamlardı, bunlar gelmezse memleket mahvolur falan…
Evet, Hâkim Bey, ne diyorsunuz?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Bu konuda diyeceğimiz Ģey Ģu: Kanunda seçim tarihi
esas alınmıĢ ancak 11‟ inci maddedeki seçimin baĢlangıcı bugündür.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – NeymiĢ?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bugün, seçimin baĢlangıç tarihi.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Bugün baĢlıyorsa yani seçimi 15 kiĢilik… Mesela, ne
diyor? “ Seçim yasakları Ģu tarihte baĢlar, seçim yasağının baĢladığı tarihten itibaren her Ģey belirlenir.” 15 kiĢiye bugün bir seçim
yapmıĢ oluyorsunuz yani.
BAġKAN – Ama daha gündemimize alırsak.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Hayır, ben bugün gündem yaparsanız diyorum.
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NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Hâkim Bey, ben bilgi açısından söylüyorum. Buradaki, esas olarak kastettiğimiz
husus Ģu: ġimdi, diyelim ki bir seçim yapacağız, bir kısım insanlar seçilecek, tekrar 5‟ e düĢecek, öz itibarıyla…
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Seçim yapmıĢ oluyorsunuz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – …bu insanların Ģöyle böyle olmasının -arkadaĢlarımızın, aday arkadaĢlarımızınöbür tarafında, seçilebilecek olan, seçilecek olan arkadaĢlarımızın hukukunu korumamız lazım, ona bir halel gelmemesi lazım. ġimdi,
durup dururken gönlümüz Ģöyle bir Ģey istiyor, merhametimiz de kabardı… Hukukçuların böyle merhametinin kabarması falan olmaz.
Takdir hakkı içerisinde bulunabilir, iki yıldan üç yıla kadar. Ben iki yıl veriyorum, eyvallah, bu, kanuna uygun yani buradaki verdiğimiz
kararın hukuka uygun olması lazım. ġimdi, sizce seçim ne zaman baĢladı, bugün baĢladı mı?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Seçim bugün yapılacaksa bugündür. 15 kiĢiyi belirleyen
Komisyon seçim yaptığı gün, o 779 kiĢi için seçim yapılmıĢ demektir.
BAġKAN – Ama Mehmet Bey, bak, buradaki hukuki sorun Ģu: Liste…
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – BaĢlamıĢ olur, Ģahsi kanaatim. Ben size kanundaki…
BAġKAN – Alt Komisyonun önceki görevi listeyi kesinleĢtirmek, Ģartları taĢıyanları tespit etmek, sonra onun içinden seçim
yapmak.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Sayın BaĢkanım, ama listeyi 15 kiĢi olarak belirlemek
bir seçim değil midir?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Evet.
BAġKAN – Ama 15 kiĢiyi belirleyebilmemiz için listeyi kesinleĢtirmemiz gerekmiyor mu?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ĠĢte, kesinleĢtirdiğimiz tarihte yaĢ sınırı tutmuĢ mu?
KOMĠSYON UZMANI – Bugün biz kesinlikle seçim yapmıyoruz, bugün sadece, Ģartları taĢımayanları eliyoruz.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) –Bunu Komisyon uzmanı arkadaĢlar bile yapabilirdi. Bizim yapmamıza da gerek yok
çünkü kanunun Ģartlarını taĢımıyor yani benim Ģahsi kanaatim. GeniĢ yorumlamak lazım, vatandaĢın lehine yorumlamak lazım.
BAġKAN – O zaman tekrar soruyoruz: YaĢ sınırında olan 2 kiĢi var, 3 kiĢiydi bunlar, dün birisi tamamlamıĢ 13 olduğu için.
Evet, yaĢ sınırında olan 2 kiĢi, Nahide Özaytekin ve Suat Seyitoğlu‟ nu yarıĢa sokalım mı, sokmayalım mı?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sokalım bence.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Sokalım.
BAġKAN – Sokalım, herkes…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Ben oy kullanmıyorum, ben bu konuda yorum yapmıyorum.
BAġKAN – Peki, bir dakika, sokmayalım diyen arkadaĢlar? Yusuf Hocam ve Nevzat BaĢkanım “ Hayır.” diyor.
Peki, tamam, oy çokluğuyla, bu arkadaĢların da yarıĢa girmesine karar verildi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ben kabul etmiyorum çünkü birisi 23, 23‟üne kadar biz 15‟ i de seçeceğiz, Ģimdi, yani
önümüzdeki gün de, iki üç gün sonra da toplanacağız.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Belli değil ki, 15‟ini de seçeceğimiz belli değil ki.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 23‟ünden önce toplanacağımız ve seçeceğimiz kesin çünkü karma komisyona çoktan
sunmamız lazım ve bitirilmesi lazım.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – BaĢka bir Ģey yapalım. Öncelikle tarihine karar verelim, bir sonraki
toplantıyı ne zaman yapacağımızı, o zaman olup olmadığına göre birini bırakırız, birini alırız.
KOMĠSYON UZMANI – Seçimi karma komisyon yapıyor, biz değil.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – “ Eğer seçimi bugün yapacaksak, kurtarıyor, alalım.” diyor. Anladınız mı?
BAġKAN – ArkadaĢlar 780 kiĢinin içinden eliyoruz, 2 kiĢiyi de eleyelim dersek eleriz. Ġsmail Bey‟ in söylediği doğru, bunu
uzman arkadaĢlar da yapabilirdi ama iĢte, demokrasi olsun diye… Hiç kimseyi arayıp “ Eksik belgenizi tamamlayın.” demeden sili p
atabilirdik.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Doğru.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Onlar da atabilirdi.
BAġKAN – 700‟ü 500‟ e düĢürebilirdik yani.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Onlar da düĢürürdü o zaman çünkü uymuyordu, onların da…
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BAġKAN – Ama biz biraz daha titiz çalıĢıyoruz bu noktada. Bir Ģans verilir ya da verilmez, oy çokluğuyla verilsin.
Nevzat Bey “ Ben bu konuda çekimserim.” , Yusuf Hocam “ Kesinlikle karĢıyım.” diyor, diğer arkadaĢlar “ Girsinler yarıĢa.”
diyor ama seçimleri kesinleĢirse eğer ondan önce erken davranıp Ģartları taĢımazlarsa… Çünkü seçildikleri tarihte yaĢ Ģartı… Zaten elliyi
seçemiyoruz.
KOMĠSYON UZMANI – Sayın BaĢkanım, oylamayı yaptık, bitti konu.
BAġKAN – Bitti, konu kapanmıĢtır.
ġimdi, arkadaĢlar, listeyi kesinleĢtirmek için lazım olan Ģartları hemen hemen oluĢturduk. BaĢka bir eksiğimiz kaldı mı
Sevgili Uzmanım?
KOMĠSYON UZMANI – Yok, biz kesin listeyi birazdan hazırlayıp…
BAġKAN – Evet, verdiğimiz karar üzerine uzman arkadaĢlarımızdan 2 tanesi gitsin, bizim elediklerimizi listeden çıkarsın,
tekrar yeni bir sıralamalı liste hazır etsin ve hemen bize yetiĢtirsin.
KOMĠSYON UZMANI – Seçime yetiĢtiririz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Alfabetik sıraya göre olsun.
BaĢkanım, bir de alfabetik sıraya göre olsun da bulmamız kolay olsun.
KOMĠSYON UZMANI – Bununla ilgili de bir Ģey söyleyeceğiz size, bizim bir Ģeyimiz var, bir açıklama yapayım mı
BaĢkanım?
BAġKAN – Yusuf Hocam, bir Ģey diyordunuz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġu çok kolay, alfabetik sıra olması çok kolay yani bunu yaptıktan sonra bir sıralama
yapalım, alfabetik sıra olsun.
BAġKAN – Herkese söz vereceğim.
Nevzat Hocam, buyurun.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġimdi, bu, yaptığımız mesela, uygun gördüğümüz, noterden tasdikli falan filan
arkadaĢlar vardı. Kaç kiĢiydi onlar?
KOMĠSYON UZMANI – 54 kiĢiden sadece 13‟ü geçersiz, diğerlerinin tamamı Ģu an…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Onlar hususunda bir bilgilenseydik mesela “ Nasıl bir Ģey yaptınız?” uygun olmaz
mıydı?
BAġKAN – Hayhay. Hâkim Bey‟ e soralım mı? Hâkim Bey inceledi, raporu o yazdı. ĠĢte, Hâkim Bey‟ in raporu burada.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – “ Bu 43 kiĢi uygun” mu dediniz hâkim Bey?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Hangisi için?
BAġKAN – Siyasi parti üyeliği için.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Siyasi parti üyeleri için o listeyi ben Ģey yapmadım,
bana sadece danıĢman olarak sordular, ben söyledim. O raporda zaten siyasi parti üyelerinin girip girmeyeceği konusunda Ģey yok.
Benim sadece görev olarak arĢiv kayıtlarını inceleme görevim vardı, siyasi parti olarak bana sordular, ben Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının siyasi parti bölümünü arayıp, orada neyi esas aldıklarını sorup uzman arkadaĢa ve o zaman için Karma Komisyon
BaĢkanı Mehmet Bey‟ e bilgi verdim. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı istifada Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına ulaĢma anını esas
aldığını beyan etti, o beyanı BaĢkan Bey‟ e söyledim, yoksa diğer türlü, 40 küsur kiĢinin listeden elenmesine benim Ģeyim yok. O
noktada benim Ģeyim yok yani raporumda yok sanırım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Raporunuzda yok.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – O benim görevim değil.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bu bütçeye kim karar verdi?
KOMĠSYON UZMANI – BaĢkanlıkla görüĢüldü BaĢkanım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Uzmanlar mı karar verdi?
KOMĠSYON UZMANI – Yok, yok. Meclis BaĢkanlığıyla görüĢüldü, herhangi bir kiĢi istifa ettiğinde Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığında bunu kanıtlayabilir, belgeyi getirirse bunun baĢvurusunun geçerli olması gerektiğine karar verildi, biz de onu bu
Ģekilde…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bu arkadaĢlarımız da…
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KOMĠSYON UZMANI – Getirdi.
BAġKAN – Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından hepsi tek tek belge getirdi.
KOMĠSYON UZMANI – Ġstiyorsanız isimleri de okuyabiliriz, burada isimler.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Tamam, tamam problem yok.
Hayır, Ģunun için diyorum, ileride bir atlama, bilmem ne, bir Ģey olabilir, durup dururken bir sıkıntı oluĢmasın diye
söylüyorum.
BAġKAN – Orada bir de Ģu kadarına dikkat ettik ki Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından gelen belgede diyor ki: “ Bilmem
Ģu tarihte istifa ettiği tespit edilmiĢtir.” O tarih bizim, müracaat için kabul ettiğimiz tarihten önce.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Tamam.
BAġKAN – Önce yani hepsine dikkat edildi o konuda.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Müracaattan önce istifa etmiĢler yani hepsi.
BAġKAN – Tabii, tabii.
KOMĠSYON UZMANI – Bir tanesini getirelim. Getirelim, bir tanesini okuyalım istiyorsanız Sayın BaĢkanım, kayda geçsin.
BAġKAN - Yusuf Hocam, buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi, bu arkadaĢlar müracaattan önce istifa etmemiĢler yani etmiĢlerse de bize
bildirmemiĢler, bir yerde, orada Resmî Gazete‟ de yapılan ilanda siyasi partiye üye olmamak Ģartı olmasına rağmen bu arkadaĢlar
evraklarının içerisine istifa ettiklerine dair belgeyi koymamıĢlar.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ama koyulmaz ki.
BAġKAN – Ama öyle bir belge yok.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – O zaman siyasi partiye üye olduklarını neye göre tespit ettiniz?
BAġKAN – Tam onun cevabını veriyoruz. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına yazı yazıyoruz, oradan geliyor.
Uzman Bey bir Ģey söylemek istiyor, buyurun.
KOMĠSYON UZMANI – BaĢkanım, bu konuda Ģimdi, biraz önce de değindiğim gibi Kanunda “ dilediği anda siyasi parti
üyesi istifa edebilir.” diyor. Siyasi parti de bunu altı aylık, yıllık, birinci ayla altıncı ayda…
BAġKAN – Bildirme yükümlülüğü var.
KOMĠSYON UZMANI – Adam dördüncü ayda bile istifa etse siyasi parti bunu altıncı ayda gönderir. ġimdi, bizim bu
baĢvuru tarihi itibarıyla onuncu ayda istifa etmiĢ ve genel merkeze gelmiĢse genel merkez bunu on ikinci ayda gönderebilir, bunun yasal
düzenlemesi budur. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı kiĢilerin mağduriyete uğramaması için demiĢ ki “ Yasalar olmasa bile bana, yani
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına direkt gelip kiĢi „ Ben bu partiden istifa ediyorum.‟ diye baĢvuruda bulunursa…” Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı… Ama bunu vatandaĢlarımız bilmiyor maalesef, öyle bir sıkıntı var. “ Direkt baĢvuruda bulunsa ben kayıttan
düĢerim, artı, siyasi parti noter aracılığıyla istifa dilekçesi sunarsa ve bunu yine Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına bildirirse, fakslarsa
yine o tarih itibarıyla düĢerim. Diğer türlü, bana geldiği tarih itibarıyla siyasi parti üyeliği düĢer.” diyor. Bu da altı aylık bir süre
öngörüyor.
2. KOMĠSYON UZMANI – Fiiliyatta bir de Ģu oluyor: Üye olduğum ilçe baĢkanlığına istifa için müracaat ettiğimde o ilgili
ilçenin yönetim kurulu karar alması lazım, “ Bu istifa etmiĢtir, düĢürelim.” Bunu maalesef yapmıyorlar, almıyorlar. Fakat ben istifa
ettiğimi zannediyorum, halbuki istifa dilekçemi veriyorum, buradan da kaynaklanan sıkıntılar oluyor bazen.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Tek taraflı irade beyanı.
BAġKAN – Evet, en güzelini sen ifade ettin. Ġstifa tek taraflı irade beyanıdır, bitmiĢtir.
Evet, sizlerle, bu kabul ettiğimiz, daha önceden istifa ettiği kayıtlarda olan ancak biz sorduğumuzda Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı tarafından siyasi parti üyesidir diye bilgi gelen arkadaĢların getirdiği belgelerden birini okuyorum:
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu veriyor, konu, sayı, numaralar var. “ Sayın Sıtkı Cansız” diyor.
“ Ġlgi 14/11/2012 tarihli dilekçeniz” diyor, dilekçe vermiĢ. “ Siyasi parti sicil kayıtları üzerinde yapılan incelemede Adalet ve Kalkınma
Partisi Ġstanbul ili Bahçelievler ilçe teĢkilatından 29/10/2012 tarihinde istifa ettiğiniz parti genel merkezi tarafından 14/12/2011 gün ve
923 sayılı yazı ile de istifanız Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna bildirilmesi üzerine istifanız sici le
iĢlenmiĢtir.” 29/10/2012, tutuyor yani.
KOMĠSYON UZMANI – Bu vatandaĢ 30‟unda müracaat etmiĢ.
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BAġKAN – “ Herhangi bir siyasi partide aktif üyelik kaydınız bulunmamaktadır, bilgilerinize rica olunur. Beytullah Metin,
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı yerine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı.”
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 29 Ekimde mi baĢvurmuĢ?
BAġKAN – 30‟ unda bize baĢvurmuĢ, 29‟ unda istifasını tescil ettirmiĢ.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – 29‟ una kadar siyasi parti üyesi olan birisi…
BAġKAN – 30‟ unda baĢvurmuĢ.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – 29‟ undan sonra istifa ettiğinde o, aklanmıĢ mı oluyor, çok tarafsız ve yansız bir vatandaĢ mı
oluyor?
BAġKAN – Hayır, öyle bir iddiamız yok.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Yani tabii, iĢte, ama öyle bir koĢul aramak da yanlıĢ.
KOMĠSYON UZMANI – Yani evet, kesinlikle katılıyorum.
BAġKAN – Kemal Ağabey, bu tartıĢma çok uzun sürer.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ben tartıĢmıyorum, sadece söylüyorum.
BAġKAN – Yok, yok, estağfurullah.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, bu tartıĢmayı keserseniz iyi olur.
BAġKAN – Tamam, bitti, biz bilgi verdik efendim.
ArkadaĢlarımız çalıĢıyor değil mi kesin listeye?
KOMĠSYON UZMANI – Evet, evet.
(KarĢılıklı konuĢmalar)
BAġKAN – Bir dakika arkadaĢlar.
KOMĠSYON UZMANI – ġimdi, listemizde geçerliliği kabul edilenler arasında 6 kiĢinin adı, soyadı aynı. Dolayısıyla, eğer
seçeceğiniz kiĢi bu 6 kiĢiden herhangi biriyse doğum tarihini de yazmanız lazım. Ġsimleri: Ahmet Aydın, Ġbrahim Demirci, Ġsmail ġen.
Bir de isimleri birbirine çok benzeyen 4 kiĢi var.
BAġKAN – ArkadaĢlar, 4 kiĢi daha sunuyoruz.
KOMĠSYON UZMANI – Mehmet Kara, Mehmet Kaya; Yusuf Kara, Yusuf Kaya. Orada da bir karıĢıklık olmasın, uyarı
mahiyetinde.
BAġKAN – Evet, uzmanlarımız bu konuda da uyarı yapıyor. Seçimden önce bir daha uyarın siz mümkünse.
KOMĠSYON UZMANI – Biz, istiyorsanız kabine koyalım bu listeyi.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Evet.
BAġKAN – ġimdi, esas ona geleceğiz, 3‟ üncü madde.
ġimdi, arkadaĢlar, 3‟ üncü maddeye geçiyoruz. Daha önce size tebliğ edilen gündemde, 3‟ üncü madde “ Kamu denetçiliği
aday adaylığı niteliği taĢıyanlar arasından 15 kamu denetçi adayının belirlenerek Karma Komisyona sunulmak üzere yapılacak seçimin
usulünün ve zamanının karara bağlanması.”
ġimdi, 2‟ nci maddedeki, “ aday adaylığı niteliği taĢımayanlar” ı tespit ettik arkadaĢlar, tutanaklara geçirdik, gerekli
uzmanlar… Artık liste kesinleĢiyor. Epey de bir adam eledik yani bu arada. Sayı tam kaça düĢtü Ģu anda?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – 47 mi, 48 mi, kaçtı? Ona bakacağız Ģimdi BaĢkanım. 2 kiĢi de oraya
gönderdik, Karma Komisyona.
BAġKAN – 734 kiĢi. KesinleĢiyor değil mi aday listesi?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Kesin listeyi alalım.
BAġKAN – Tamam, Değerli ArkadaĢım, onu hızlı bir Ģekilde kesinleĢtirelim ve alfabetik sıraya döndürelim.
Gündemin 2‟ nci maddesini karara bağladık, bence en önemli madde buydu çünkü kim girecek, kim girmeyecek? Bakın, o
kadar yüzeysel tartıĢmamıza rağmen bayağı vaktimizi aldı, ince de, hassas konular da varmıĢ. Ġsabet etmiĢiz bu konuyu uzmanlara
bırakmak yerine Kurulda konuĢmakla. Sayın BaĢkanın fikri de buydu “ GeniĢ açı davranalım, mümkün olduğu kadar katılsınlar.” diyordu
Mehmet DaniĢ Bey, Karma Komisyonun BaĢkanı sıfatıyla.
ġimdi, 3‟ üncü madde: “ Kamu denetçiliği aday adaylığı niteliği taĢıyanlar arasında 15 kamu denetçi adayının belirlenerek
Karma Komisyona sunmak üzere yapılacak seçimin usulünün ve zamanının karara bağlanması.”
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ġimdi, listeyi kesinleĢtirdiğimize göre, artık usul ve zaman konusunda bir karar verebiliriz. Lütfen 6‟ ncı maddeyi bir
yansıtabilir misiniz ekrana arkadaĢlar?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Kanun‟ un 6‟ncı maddesini,11‟ e (6).
BAġKAN – Ben cebimden çıkarıp okuyabilirim de, cebimde de vardı benim.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Bende de var, ben de okuyayım size.
BAġKAN – O zaman, Sevde Hanım, siz bize yardımcı olun, (6)‟ ncı fıkrayı bir okuyun lütfen.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – ArkadaĢlar okusunlar.
BAġKAN – Kim okuyor?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Kanun maddesi mi? Bende de var, isterseniz ben okuyayım?
BAġKAN – Buyurun Hocam, siz katkıda bulunun, bulabiliyorsanız. 11‟ inci maddenin (6)‟ncı fıkrası.
Yusuf Hocam katkıda bulunuyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “ Komisyon tarafından oluĢturulacak alt komisyon, baĢvuruda bulunan aday adayları
arasından, seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar adayı, baĢvuru süresinin bittiği tarihten itibaren onbeĢ gün içinde beli rler ve
Komisyona sunar. Komisyon sonraki onbeĢ gün içinde denetçi seçimlerini yapar. Denetçiler, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile
seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylamaya geçilir. Ġkinci oylamada da üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğunun oyu aranır. Bu oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya geçilir ve üye
tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiĢ olur. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı
takdirde en çok oy alan adaylardan, seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı
olmak Ģartıyla en fazla oy alan aday seçilmiĢ olur. Birden fazla denetçi seçimi yapılacağı durumlarda adaylar için birleĢik oy pusulası
düzenlenir. Adayların adlarının karĢısındaki özel yer iĢaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek denetçilerin sayısından fazla verilen
oylar geçersiz sayılır.”
BAġKAN – Tamam.
ArkadaĢlar, görüldüğü gibi, (6)‟ncı fıkra, Kanun‟ un 11‟inci maddesinin (6) numaralı fıkrası -ya da bendi, nasıl ifade
edeceksek- denetçi seçimini düzenliyor. Yani Karma Komisyondaki çalıĢmayı anlatıyor, Alt Komisyonla ilgili hiçbir çalıĢma yok, hiçbir
hüküm yok burada. “ Alt komisyon üç katı adayı bildirir.” Neye bildirir? Hangi yöntemle seçim yapar? Gizli mi yapar, açık mı yapar?
ġimdi, mesela diyor ki: “ BirleĢik oy pusulası düzenler.” Biz birleĢik oy pusulası düzenlersek 734 kiĢilik oy pusulası
düzenlememiz lazım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yok biz onu yapamayız.
BAġKAN – ĠĢte onun için burada kesinlikle bir Ģey yapmamız lazım, bir karar vermemiz lazım bu konuya.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – 15 kiĢiyle ilgili süre Ģeyi var mı? Ayın 15‟ ine kadar mı?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – On beĢ gün içerisinde belirleniyor.
BAġKAN – ġimdi, arkadaĢlar, bir bu konu var, bir de esas tartıĢma on beĢ günlük sürenin baĢlamasıyla ilgili.
Birinci tartıĢmayı anladınız. Alt komisyonda bir usul yok, ya biz kendimiz yeniden usul ihdas edeceğiz ya da buradaki
usullerden birisini kabul edeceğiz ve uygulayacağız. Bunda mutabıkız ama buna bir karar vereceğiz.
Ġkinci konu ise: Bizim süremiz ne zaman bitiyor? Yasaya göre diyor ki: “ On beĢ günde seçer, üst komisyona bildirir.” On beĢ
gün yarın doluyor, yarın akĢam.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Bugün 12‟ de.
BAġKAN – Nasıl yani? Yarın doluyor.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – 30‟unda baĢvurular bitti, bugün ayın 14‟ ü.
BAġKAN – Bugün ayın 14‟ ü, tamam.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Yarın son. Ġlk on beĢ gün. Yarın son.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Alt komisyonun oluĢturulmasından on beĢ gün sonra mı?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Biz öyle olması gerektiğini düĢünüyoruz ama Kanun böyle düĢünmüyor.
BAġKAN – Bir de Ģu var: Biz yokken…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Burada diyor ki: “ BaĢvuru süresinin bittiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde belirler ve
komisyona sunar.”
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BAġKAN – BaĢvuru süresi ne gün bitti?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – 30‟unda bitti.
BAġKAN – 30‟ unda bitti, 31 çekti bu ay.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Tamam, oradan bir gün.
BAġKAN – Bir gün oradan kaybediyoruz, yoksa on beĢ…
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Komisyon yok ki o arada, alt komisyonun teĢkili yok.
BAġKAN – Yok. Evrakların gelmesi iki gün sürdü zaten.
Bir de Ģu var: Biz burada kendimizi…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġöyle diyor: “ Komisyon sonraki on beĢ gün içinde…”
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Karma Komisyon için…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi yani komisyona sunuyor, “ Komisyon on beĢ gün içinde denetçi seçimlerini yapar.
Denetçiler üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğuyla seçilir.” Sonra seçim Ģeyine giriyor.
BAġKAN – Onu üst komisyon ayarlıyor iĢte.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġöyle diyor: “ Komisyon tarafından oluĢturulacak alt komisyon, baĢvuruda bulunan aday
adayları arasından seçilecek denetçi sayısının 3 katı kadar adayı baĢvuru süresinin bittiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde belirler ve
komisyona sunar. Yalnız Ģimdi, tabii, baĢvuru süresinden sonra komisyon kaç gün sonra toplandı ve bize intikal ettiği tarih çok farklı.
Hâliyle, bence alt komisyonun seçildiği tarihi baz almamız gerekiyor.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Komisyonun seçildiği tarihi baz alalım.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Hayır ama net bir Ģekilde Ģey diyor ya: “ Adayların baĢvuru tarihinden…”
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Hukukçuya soralım bakalım ne diyecek?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama Ģunu net bir Ģekildi söylüyor…
BAġKAN – Bir dakika…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – TBMM uygulamasında…
BAġKAN – ArkadaĢlar, zamanla ilgili tartıĢmayı baĢlatmıĢ olduk, müsaade buyurun.
Yusuf Hocam fikrini açıkladı, Beyefendi fikrini açıkladı ancak bir baĢka üyemiz de “ Uzmana soralım.” dedi, uzmana da
soracağız.
Çok net tartıĢtığımız konu, zamanını tartıĢıyoruz. On beĢ günlük süre bizi bağlar mı, bağlamaz mı? Eğer bağlarsa ne zaman
baĢlar? 30 Ekimde mi baĢlar, yoksa Komisyonumuzun teĢekkül ettiği, görevin bize verildiği tarihte mi baĢlar? Bu konudaki fikirlerinizi
alacağız.
Ama önce, bir bilgilenme için hem Hâkim Bey‟ in görüĢünü merak etti arkadaĢlar hem de kendi uzmanımızın görüĢünü
alalım.
Önce, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi ArkadaĢımız bize yardımcı oluyor bu çalıĢmalarımızda, sizin görüĢünüzü alalım
Mehmet Bey.
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – 11‟ inci maddenin lafzi yorumu, komisyon tarafından
oluĢturulacak alt komisyon, baĢvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek denetçi sayısının 3 katı kadar adayı baĢvuru süresinin
bittiği tarihten itibaren -net bir Ģekilde- on beĢ gün olarak verilmiĢtir. Burada, net, lafzi olarak sürenin komisyonun oluĢum menĢei değil,
baĢvuru tarihi…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bu akĢam sondur artık.
BAġKAN – Yani yarın belirleyeceğiz.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Bugün BaĢkanım, bu akĢam.
BAġKAN – “ 15 gün içerisinde” diyor, yarın 15‟ i …
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Bugün 15.
BAġKAN – Bugün mü 15‟ i?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Alt komisyonun görev süresi…
BAġKAN – ArkadaĢlar, tamamlayıversin uzmanımız.
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ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Alt Komisyonun görev süresi bugün bitiyor, kanunun
Ģeysi bu.
BAġKAN – Bugün 24:00‟ e kadar mı süremiz var?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Evet.
BAġKAN – Sizin görüĢünüz bu?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Benim görüĢüm, takdir sizin.
BAġKAN – Bir de Haluk Bey‟ in görüĢünü alalım.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – ġimdi, kanunda, süreler düzenlenirken iki türlü: Hem Ġç Tüzük‟ te hem diğer
kanunlarda, hak düĢürücü süreler var, bir de düzen süreleri var. Biz… Buradaki on beĢ gün sürenin bir düzen süresi olduğunu
düĢünüyorum -Ģahsi- bir hukukçu olarak. Dolayısıyla, alt komisyon kurulup faaliyete baĢlayamadığı için, bunun için öngörülemeyeceği,
Komisyonun kuruluĢ tarihinden itibaren on beĢ gün uygulanabileceği… Çünkü buradaki süre hak düĢürücü değil, bir düzen süresi.
Dolayısıyla, Komisyona, otuz günlük bir süre verilmiĢ “ Otuz gün içerisinde, bir ay içerisinde bitir.” diye. Komisyon isterse bunu
bölebilir. Karma Komisyon süresi dolar, o baĢvuru tarihinden itibaren altı günlük süre dolar. Burada tekrar on beĢ günlük süre baĢlar. On
beĢ günün bitiminde artık üst komisyon için duran süre yeniden baĢlar ve gene 29‟ una kadar devam eder diye düĢünüyorum.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Bunun örnekleri var mıdır böyle?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Düzen süresiyle ilgili çok var.
Bir örnek Ģöyle vereyim mesela: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü‟ nün 45‟ inci maddesinde “ Kanun, kanun hükmünde
kararname ve kanun teklifleri komisyona havaleden itibaren kırk beĢ gün içerisinde görüĢülür.” diyor veya kanun hükmünde
kararnameler de aynı Ģekilde “ Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur, kırk beĢ gün içinde kanunlaĢır.” diyor ama Ģu an yirmi yıllık,
yirmi beĢ yıllık kanun hükmünde kararnameler var ve buna benzer kanun teklif ve tasarıları geldikten üç ay sonra, beĢ ay sonra
görüĢülenler de var. Hatta üç yıl hiç görüĢülmeden kadükleĢenler var.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ama bu Kanun net söylüyor ağabey ya. Burada…
BAġKAN – Sinan Bey, affedersiniz, bir görüĢ de ben bilgilerinize arz etmek istiyorum.
ġimdi, değerli arkadaĢlarım, kanun koyucu… Bu Kanun geldi biliyorsunuz. Bu Kanun, aslında, önce bir çıktı, Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edildi anayasal dayanağı yok diye. Sonra, Anayasa‟ ya dayanak konuldu referandumla birlikte, Anayasa‟ da
dayanağı oluĢtuktan sonra yeni dönemde, bu yaz tekrar geldi.
Tabii, bu görüĢülürken, ilk defa bir kamu denetçiliği müessesesi ihdas ediliyor ve onun seçimiyle ilgili hükümler konuyor,
bunu atladılar. Bir aylık süre vermiĢ.
Ben dikkatlerinizi Ģuraya çekmek istiyorum: Eğer biz bunu Kanun‟da sayılan lafzi yorumla dar düĢünürsek nasıl bir zorlukla
karĢı karĢıyayız onu arz edeceğim. Müracaatlar 30‟ unda bitiyor, on beĢ günde diyor ki bize “ On beĢe düĢür alt komisyon.” Alt
Komisyonu zaten bir hafta sonra teĢekkül ettirdik. 780 tane müracaatı 15 kiĢiye düĢüreceğiz biz. Peki, ondan sonra kalan on beĢ günde
ne olacak? Karma Komisyon 15‟ ‟i 5‟ e çekecek. Ya zaten biz her türlü araĢtırmayı bu süreçte yapıyoruz yani.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Burada yapıyoruz.
BAġKAN – Esas ağırlıklı çalıĢma burada. ArkadaĢlar periĢan oldular, bütün, Dilekçe Komisyonunun, Ġnsan Hakları
Komisyonunun uzmanları gece gündüz çalıĢtılar. Dolayısıyla, biz bunu on beĢle sınırlamayalım arkadaĢlar. Bence, baĢlangıç süresi,
Komisyonumuzun oluĢtuğu tarihten itibaren.
ġimdi, hadi, dediğinizi, bu Kanun bunu böyle yazmıĢ, bunu böyle uygulayalım, 15‟ inde, bugün bitirelim bu iĢi. Ben buna da
varım eğer siz karar verirseniz bugün bitirelim. Geriye kalan on beĢ günlük sürede ne yapacak? Zaten bütün her Ģeyi bitirdik.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sadece oylama yapacağız.
BAġKAN – Sadece oylama yapacak, 15‟ ten 5‟ e düĢecek.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Çağırıp dinlenecek ama çağıracağız onları dinleyeceğiz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Denetmen adaylarını birkaç gün daha dinleyeceğiz…
BAġKAN – ġimdi, ben fikrimi arz ettim, tek tek hepinizin fikrini alacağım. Sonra, bir oylama yapacağız zaman konusunda.
Ondan sonra da seçimin usulünü tartıĢalım.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ben konuĢuyorum.
BAġKAN – Evet, Kemal Bey, buyurun, Ģimdi size söz verdim.
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KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Yasa hep insana göredir, karar veren de insandır, biz karar vereceğiz. Otuz günlük meyil var,
bunu sıkıĢtırıp bir Ģeye getirmenin anlamı yok. Eğer baz olarak bu süreyi alırsak, on beĢ günlük süreyi alırsak aceleye getirmiĢ oluruz.
Ne doğru karar verebiliriz… Aceleyle bu 15 kiĢinin belirlenmesinin de vatana, millete, hukuka, hiç kimseye yararı yoktur. Hiç olmazsa
bir haftalık bir dinlenme fırsatımız olur. O bir hafta içerisinde, isimleri bir kere daha gözden geçiririz, 15 ismin belirlenmesi ancak böyle
olur. 750 insandan 15 ismin belirlenmesini, kendimiz beyin olsak, elektronik beyin olsak yapamayız. Onun için, duygularımızı katmadan
eğer akıl yoluyla yapacaksak ben de komisyonun kurulduğu tarihten itibaren alırsak doğru olur diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Tamam, Ġsmail Bey‟ in görüĢlerini alalım, buyurun.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Ben de Haluk Bey‟ in değerlendirmesine katılıyorum. Yani hukuki açıdan bir hak düĢürücü süre
değildir, hukukta bunun örnekleri de çoktur, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟ nda da cevap dilekçelerinin on gün içerisinde
verilmesi gerektiğini söyler ama on gün içerisinde kimse cevap vermez çünkü bu hak düĢürücü süre değildir. Eğer hak düĢürücü süre
olsa o süreye uyma zorunluluğumuz olur. Bir an için Ģöyle düĢünelim: On beĢ gün içerisinde biz bu Alt Komisyonu kurmamıĢ olsaydık,
yani “ Hayır, bizim süremiz doldu seçmiyoruz, seçemeyiz.” mi diyeceğiz?
Ve kanun hükmünde kararnamelerle ilgili verilen örnek de çok yerindedir. Motamot bizle uyan bir örnektir, o nedenle, bu
süre bizi bağlamaz, Komisyonumuzun süresinin var olduğu kanısındayım.
BAġKAN – Evet, Ġsmail Bey de on beĢ günlük sürenin komisyonun kurulduğu tarihten itibaren baĢladığını düĢünüyor.
Buyurun Üstadım.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yani ben de katılıyorum. Çünkü Ģöyle mi diyor: “ Yani on beĢ gün süre içerisinde alt
komisyon toplanır, bunu belirler.” diyor mu yoksa on beĢ gün süre içerisinde alt komisyon seçilir, ondan sonra mı yapar? Yani burada
çok ciddi bir Ģey… Alt komisyon kurulmamıĢ zaten…
BAġKAN – Yasa‟ da bir boĢluk var ama Yasa‟ nın hükmü de çok açık….
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bir boĢluk var ama…
BAġKAN - … diyor ki: “ On beĢinci gün verir.” Yasa‟ nın hükmü çok açık, Kanun çok açık.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bizim bunu esnetme olayımız var mı yok mu? TartıĢıyoruz da böyle bir Ģey var mı?
BAġKAN – Üstat yani nihayetinde, bunun müeyyidesi yok. ArkadaĢlar, biz alt komisyon olarak zaten Karma Komisyonun
parçasıyız.
Ġsterseniz Ģu konuda bir bilgi alalım Nevzat Bey‟ den, alt komisyonlarla ana komisyonun arasındaki iliĢki nedir Sayın
BaĢkanım?
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Yani alt komisyon, aldığı kararları üst komisyona rapor hâlinde bildirir.
Alt komisyonla burada çalıĢmıĢ olan arkadaĢlarımız pek çok alt komisyon raporlarını hazırlıyor, üst komisyonlara bildiriyor.
Tabii, yani burada nihayetinde, hukukçu arkadaĢlar görüĢ falan beyan ettiler ama benim buradaki kanaatimi söyleyeyim: Yani Ģi mdi,
oradaki Yasa hükmü çok açık ve net “ On beĢ gün içerisinde belirler.” ifadesini kullanıyor. Eğer bu hususta bir karar alacaksak yani o
zaman Meclis BaĢkanlığıyla da bunu istiĢare etmek lazım. Doğrudur, Ģöyle bir Ģey düĢününüz, zaman zaman komisyonlara
getiriyorsunuz bir kısım Ģeyleri. Özellikle “ biz” diyelim, iktidar kanadı olarak. ġimdi, görüĢüyorsunuz yirmi dört saat sonra, ondan sonra
alt komisyon kuruluyor, o getiriyor on iki saat sonra, öbür tarafa havale ediyorsun, pattadan geliyor Genel Kurula, öyle mi?
BAġKAN – Yasamada öyle.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir kısım Ģeyler içerisinde oluyor. Dolayısıyla, o vakti yani yasa koyucunun vermiĢ
olduğu o on beĢ günlük hakkı, hukuku çok iyi kullanmak gerekir, yapılabilir. Bugün de zaten, Ģu gün itibarıyla vakit var. Yani bilmem
Ġsmail Beyler tabii defaatle bu iĢlerle karĢı karĢıya geldiler, hukuki sorunlar, hak düĢürme, diğer Ģeyler, o konuda bir Ģey demiyorum,
daha tecrübeliler onlar ama Yasa‟ nın hükmünden anladığım bu. Eğer böyle bir konuda karar alacaksak bile nihayetinde Karma
Komisyona göndereceğiz ve Meclis BaĢkanlığıyla da bunu konuĢup… Çünkü çıkarız, birileri bir Ģeyler sorar, mikrofonların önünde
konuĢuruz, ederiz, herhangi bir sıkıntı doğmaması için BaĢkanlığın da görüĢünü alalım, o Ģekilde. Ama benim, buradaki, kanun
koyucunun, yasa koyucunun ifadesinden anladığım: Bugün itibarıyla, bugün için bitmesi gerekir diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Evet, Nevzat Bey‟ in görüĢünü de almıĢ olduk bu arada.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – BaĢkan Bey, ben bir ek yapmak istiyorum.
BAġKAN – Buyurun.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi, burada, “ Komisyon tarafından oluĢturulacak alt komisyon.” diyor. “ BaĢvuruda
bulunan aday adayları arasından seçilecek denetçi sayısının 3 katı kadar adayı, baĢvuru süresinin bittiği tarihten itibaren on beĢ gün
içinde belirler ve komisyona sunar.”
BAġKAN – Çok net, Kanun çok net söylüyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Net fakat Ģöyle bir durum var: Normalde, baĢvuru süresinin bittiği andan itibaren alt
komisyon çalıĢmaya baĢlayamadı. ġimdi, komisyonun o zaman baĢvurudan önce, baĢvuru süresinin bitiminden önce alt komisyonu
belirlemesi gerekiyordu o zaman. Öyle belirlemiĢ olsaydı, belki, daha henüz baĢvuru biter bitmez çalıĢmaya baĢlayabilirdi. Çünkü
yaptığımız çalıĢmalarda, bakın, 779 kiĢi içerisinde evrakının tekemmül etmediği, siyasi partiye üye oldukları vasaire gibi Ģeyleri oyladık.
BAġKAN – Yani listeyi kesinleĢtirdik.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – KesinleĢtirdik. Daha yeni, liste kesinleĢebildi. Dolayısıyla, baĢvuru süresi tamam bitti
ama liste kesinleĢmemiĢti.
BAġKAN – Ġncelenmesi bunun sürüyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tabii, bunların, bu sebeplerle alt komisyon kurulduğu zamandan itibaren on beĢ gün
içerisinde belirlemesi gerekir diye düĢünüyorum. Çünkü burada yaptığımız iĢ, bir ülke yararına sonucu ortaya koyacak iĢ. Yani bunu
baĢka bir Ģeyden… Yangından mal kaçırır gibi yapmanın gereği olmadığını düĢünüyorum. Ciddi, doğru bir çalıĢma sergiledikten sonra,
üst komisyona sunacağız ve sizin de söylediğiniz gibi, komisyon, bir yeni araĢtırmaya girmeden, 736 kiĢiyi araĢtırmadan…
BAġKAN – ĠĢin yüzde 95‟ ini on beĢ günde yapıyoruz, yüzde 5‟ ini de on beĢ günde yapacağız.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet.
Biz tümüyle iĢi bitirip 15 kiĢiyi sadece sunacağız. Belki, en fazla, Ģunu yapacak komisyon: Aday adaylarını veya adayları
çağıracak, belki onları dinleyecek hepsi yapacağı bu. Ondan sonra da seçime gidecek. Dolayısıyla, bence bunu “ Alt komisyonun
kurulduğu tarihten itibaren” diye görmemizde fayda var diye düĢünüyorum.
BAġKAN – Tamam Hocam, anlaĢıldı, sizin fikriniz öyle. Hızlandırıyorum.
Sinan Bey siz ne dersiniz?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Vallaha, Kanun açık ve net. Ben Sayın Hâkimim gibi düĢünüyorum. “ On beĢ gün
içinde biter.” diyor, o süre de bu akĢam bitiyor, yani net Kanun.
BAġKAN – O da olabilir, zaten biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Yani Ģunu söyleyeyim…
BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, biz burada karar verirsek biz hazırlıklarımızı ona göre yazdık…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – ġunu söyleyeyim: Ayın 30‟ unda son müracaat, bunlar ayın 1‟ inde bize gelebilir miydi?
Gelirdi.
BAġKAN – Hangileri?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – 1‟ inde geldi zaten, bize ancak 1‟ inde havale edebildiler.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – CV‟ ler bu CV‟ ler bize gelebilir miydi? Gelirdi. GelmemiĢ, yedi gün sonra, sekiz gün
sonra, geç gelmiĢ. Onu da geçelim yani biz bunu on gün ileriye atsak ne yapacağız? ġimdi, burada, açık açık konuĢalım, herkesin
kafasında…
BAġKAN – Doğru.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – …var ağabeyciğim. Hiç birbirimize esnaf ağzı yapmayalım, bizim tabirimiz odur,
kusura bakmayın, kötü bir tabir de değildir bu.
BAġKAN – Estağfurullah.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Yani seçimi yapacağız, kimi yazacağı belli. Benim önümde liste var, ben onu
istiyorum, sen onu istiyorsun. Biz seçime geçelim de seçimin anlaĢmasını yapalım. Bu Ģekli iĢlere bakmayalım. Oraya 5 kiĢi
yollayacağız, onu yapalım.
BAġKAN – Konu anlaĢıldı, siz “ Lafzi yoruma tabiyiz, bugün bitirelim bu iĢi.” diyorsunuz.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bitirelim tabii, bitsin ne var.
BAġKAN – Tamam.
Buyurun.
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ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Kanun‟ un gerekçesinde, bu, seçime iliĢkin 11‟ inci
maddede düzenlenmiĢ, bunun gerekçesini Kanun açıkça demiĢ –gerekçe kısmını söylüyorum- maddede “ BaĢdenetçi ve denetçilerin
yapacağı görevlerin önemi dikkate alınarak seçimlerin belirli bir sürede sonuçlanması amacıyla, adaylık seçiminde uygulanacak
hükümler belirlenmektedir.” Yani burada açık olarak, gerekçe kısmında da hükümlerin, sürelerin belirli olduğunu Ģey yapmıĢ.
BAġKAN – Yani “ Bugün bitireceksiniz.” diyorsun sen bunu?
ADALET BAKANLIĞI TETKĠK HÂKĠMĠ MEHMET TUNCER – Benim öyle bir Ģey deme Ģeyim yok, ben sadece
yorumumu söylüyorum.
BAġKAN – Eyvallah, Kanun açık zaten…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ben hâkimden çok korkarım, ödüm patlar hâkimden. Ben hâkim ne derse onu
yapıyorum ağabeyciğim. Benim oyum o yönde.
BAġKAN – Tamam.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Sizin fikrinizi aldım ben efendim, değiĢtirdiniz mi fikrinizi?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Hayır, aldınız da değiĢik bir Ģey… ġunu söylüyorum: Siz, bu adayları tanımamız için CD‟ yi
verdiğiniz gün ne zamandı bize?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – 6 Kasım.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – 6 Kasım. Peki, 6 Kasımdan önce biz bu insanları rüyamızda mı görecektik? Nasıl tanıyacaktık?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Mümkün değil.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Nasıl tanıyacaktık? Yani hukuk, insanın beyniyle, vicdanıyla ilgili…
BAġKAN – Tamam, yani görüĢünüzü destekleyen bir delil daha sundunuz.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Evet.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
GörüĢ açıklamayan, Ülker Hanım.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – ġimdi, Kanun, genel olarak bazı tarihleri veya süreleri genel mahiyette açıklar, detaylara inmez.
Detaylar, uygulamaya geçtiğimiz zaman, karĢımıza birtakım sıkıntılar çıkarıyor. 750 tane müracaatı veya bin kiĢi müracaatı kanun
koyucu hazırlarken hiçbir Ģekilde düĢünmemiĢtir.
BAġKAN – Bu 70 bin de olabilirdi efendim.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Evet.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yani onu 50-60 kiĢi gibi düĢünmüĢ galiba.
BAġKAN – Öyle de olabilirdi yani.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Veya 50 kiĢi, 60 kiĢi müracaat ederdi ama bugün karĢımızda 750 kiĢi var. Bakınız, biz, geçen
gün yaptığımız bu oylamada, 3 kiĢinin seçiminde, denetçi seçiminde.
BAġKAN – 25 kiĢinin içinden, evet.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – 25 kiĢiyi dinlememiĢ olsaydık, ben çok açık ve net söyleyeyim, CV‟ lerine bakarak çok büyük
yanlıĢlıklar yapacağımızı tespit edebilirim, söyleyebilirim.
BAġKAN – Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
Bir Ģey ilave edeyim…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – “ 750 kiĢiyi dinleyelim.” çıkmasın da…
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – “ 750 kiĢiyi dinleyelim.” demiyorum. Tabii, bu mümkün değil.
BAġKAN – Yani efendim, zatıalileriniz “ Yasa‟ ya uyalım” mı diyorsunuz? Bugün bitirelim mi bu Ģeyi?
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Ancak bir Yasa‟ ya… Bugün bitirmeyelim, biraz hiç olmazsa…
Ancak usul açısından bir sıkıntı çıkar da itiraz edilip bizim bu seçimimiz iptal edilir mi? Onu da hukukçuları bırakıyorum.
Acaba bunun bir gerekçesi var mıdır? Bunun bir, uygulamada, Sayın BaĢkan ifade ettiler, “ Bazı sıkıntılarımız vardır, bunları biz bu
Ģekilde hallediyoruz.” dediler. Çünkü kanun daima genel mahiyette hükümler belirler, detaylarını yönetmelik veya uygulamaya dönük
Ģartlarla karĢılaĢtık mı bizler düzenliyoruz.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Komisyon seçimleri yargıya gitmez.
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KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – ġöyle olabilir BaĢkanım…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Herkes böyle bilsin, komisyon irade beyanını orada bildirir, süreyi uzatır, savsaklar, erteler,
çabuk karar verir, bu inisiyatiftir. Burası çok belirleyici bir yer değildir. Yani özeti bu.
BAġKAN – Bir de biz alt komisyonuz, Alt Komisyonunki hiç hiç gitmez.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben de görüĢ bildirebilir miyim?
BAġKAN – Elbette efendim, siz bildireceksiniz.
Ama önce, Ülker Hanım‟ ın sorusu için Haluk Bey bir Ģey söyleyecek.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – ġimdi, biri dava açarsa, bunların birçoğu zaten emekli, hiç iĢi gücü olmayan
insanlar yoğunlukta, hâkimler de var, savcılar da var. Biri dava açar da hâkim salt lafza bakarak bir iĢlem yapar ve “ Komisyonun iĢlemi
idari bir iĢlemdir, bu Genel Kurula sevk edilen bir durum değil, bu idari iĢlemdir.” deyip iptal da edebilir.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Yürütmeyi durdurma kararı verebilir.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Dolayısıyla, ama bize göre bu bir yasama iĢlemidir, bu, yargıya intikal
etmemesi gereken bir durumdur. Ama tabii her hâkime bunu anlatmak da kolay değildir.
BAġKAN – Hayır, hâkime değil, bu çok tartıĢılır, hâkime değil…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – ArkadaĢlar…
BAġKAN – Efendim…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Burası –ne güzel söylüyorsun- yasama yeridir. Yasama… Anayasa Mahkemesinin dıĢında hiçbir
mahkeme burayla ilgili karar veremez. Bu komisyonda bu karar geçer.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Oylama yapalım. Ġki tane seçenek çıkarın, oylama yapalım.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ama Ģaibe de bulaĢsın istemiyorum yani.
BAġKAN – Tamam…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġöyle bir Ģey ben teklif etsem…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Biz bugün de bitirebiliriz yani BaĢkanım, biz buna da hazırız, Ģu an
hazırlığımızı tamamladık.
BAġKAN – Tamam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Diğer kıstaslar ve seçimle ilgili diğer konuları da konuĢalım, bunu o çerçeve içerisinde
değerlendirsek olmaz mı?
BAġKAN – Değerlendireceğiz Hocam, dinlemeyi bitirelim.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – En son bunu değerlendirelim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – En son değerlendirelim.
BAġKAN – En son.
ġimdi, iki arkadaĢımızın görüĢünü almadık…
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Meclis yetkilileriyle, Meclis BaĢkanıyla veya bir görüĢme…
BAġKAN – Onunla da görüĢelim.
Evet, Oya Hanım‟ ın ve Sevde Hanım‟ ın görüĢünü alalım ve Kerim Bey‟ in görüĢünü alalım.
Evet, Oya Abla, buyurun.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – ġimdi, mantıken, bugün kaç kiĢiyi çıkardık? 50 kiĢi falan çıktı değil mi?
BAġKAN – Daha fazla.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Daha fazla.
Belki ben…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – ArkadaĢlar karar verir, yeterli sayımız var. Özür dilerim.
BAġKAN – Kemal Bey mola verelim mi? Aynı ihtiyacı ben de hissediyorum.
Hemen bitireceğim.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – ġimdi, Ģöyle, belki... ġimdi, bugün bir 60 kiĢiyi çıkardık.
BAġKAN – YaklaĢık.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – YaklaĢık.
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Ben buraya gelirken diyelim ki bu 60 kiĢinin içinde kafamda biri vardı –misal- ve ben -o insan ne oldu?- geldim, buradan
çıktı. Ben Ģimdi o kafamdaki insanın yerine, geriye kalan 720‟nin içinden birini seçeceğim veya iĢte seçtiğimden, 700‟ün içinden birini
seçeceğim. O zaman, benim biraz düĢünme payına yani düĢünmeye ihtiyacım var, öyle bir paya ihtiyacım var. Mantığım bunu söylüyor.
Ama Ģimdi bir de Ģöyle bir Ģey söyleniyor: Bizde, hakikaten, böyle, emeklilerin en sevdiği Ģey mahkemelere gitmektir. Eğer
öyle bir sıkıntı yaĢanacaksa…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Kesin.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – ġimdi, biz diyoruz ki: “ Yasamanın üzerinde değildir kimse.” Fakat birisi basına gider, bu iĢe
Ģaibe bulaĢtırır yani. Bu defa al baĢına bela. Yani cümlelerle uğraĢırız, konuĢmalarla uğraĢırız.
Onun için, kararı ben vallaha, bu iĢte “ Profesyonellere bırakalım.” diyorum. Hâkimler ne diyorsa o olsun.
BAġKAN – Evet, Sevde Hanım‟ ı dinleyelim bir de.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben de, gönlüm “ Biraz süremiz olsun” dan yana olsa da aklım… Açık ve
net bir Ģekilde yazıyor Kanun…
BAġKAN – “ Bitirelim.” diyorsunuz.
Kerim Ağabey, bir de siz.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Yani hiç kimsenin söz söyleme hakkı bırakmadan baĢkalarının bu iĢle uğraĢmasını,
bugün iĢi halledelim, bitirelim.
BAġKAN – Nevzat Bey…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Biraz önce ifade ettim yani konuyla ilgili olarak nihayetinde…
BAġKAN – Sıkıntıya sebebiyet vermeyelim mi?
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – …Meclis BaĢkanlığı adına da iĢlem yapıyoruz, biz Karma Komisyonun alt
komisyonunun üyeleriyiz burada. Eğer paylaĢacaksak Meclis BaĢkanlığıyla paylaĢalım, uzatma noktasında, Ġsmail Beylerin dediği
anlamda…
BAġKAN – GeniĢ düĢüneceksek, evet…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – …çünkü değerlendirme noktasında falan bir Ģey varsa. Ama “ Yetkimizi kullanırız,
bizim yetkimiz zaten açık, burada iĢte kanun koyucu da belirlemiĢ, lafzi anlamı da budur.” deyip belirleyeceksek kısa bir ara veririz, bir
saat. O zaman arkadaĢlar çalıĢır. Hatta, bir de oyun nasıl kullanılacağıyla ilgili olarak bir Ģey çıkacak ortaya, onlar belirlenir. Orada da
Ģunu ifade edeyim –tabii o sonra görüĢülür ama- yani Ģimdi bu ne kadar mahremiyete riayet edecek, ne kadar olacak bilmiyorum. Çünkü
el yazıları karakter ifadesiyle bellidir Ģimdi. Liste üzerinden iĢaretlemek ayrıdır, belki zahmetlidir vesairedir ama Ģimdi, el yazısıyla her
bir defasında, belirli bir çoğunluğa ulaĢmadığı zaman yazıp yazıp koyacağız. Yarın durup dururken -dünya kadar hukuku olan insanlar
var, benim de var, diğerinin de var- Ģimdi, o insanlara siz bir vesileyle oy vermeyecekseniz, durup dururken eğer bunlar, bu mahremiyet
olmazsa al sana bir sıkıntı, bir Ģey.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Ġmha edebiliriz BaĢkanım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – O bakımdan, o oylamayı yaparken de çok dikkat etmek lazım, belirli bir süre
saklanması falan gerekmiyor mu?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Hemen tasnif komisyonundan sonra karar alınırsa imha ederiz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Hukuki Ģeyini bilmiyorum ama…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Yani listeden de seçilebilir ama çok…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Belki arkadaĢlar, az önce siz de söylemiĢtiniz, belki herkes 15‟ er kiĢi belirler, sonra
bunları bir karĢılaĢtırırız eğer içerisinden hepimizin mutabık kaldığı kiĢi varsa zaten onlar listeye girer…
BAġKAN – Açık oylama bile yapabiliriz engel yok çünkü…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tabii, onlar listeye girer, onun dıĢındakiler üzerinde konuĢulabilir ve 15 kiĢilik liste o
Ģekilde de hazırlanabilir.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Nasıl olur Hocam onu anlamadım?
BAġKAN – “ Yani Alt Komisyon olduğu için mutabık kalırız, böyle konuĢuruz, oy birliğiyle bir liste çıkarabiliriz.” diyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Diyelim ki 15 kiĢilik bir liste siz hazırlarsınız, 15 kiĢilik ben. ġimdi, birbirimize uyarsa
listelerimiz veya bütün arkadaĢların içerisinde çoğunluğu…
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SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – “ 5 kiĢi de müĢterek çıkar belki.” diyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – … müĢterek çıkarsa 5 kiĢi diyelim, onu otomatik olarak o 5‟in içine koyarız, 10 kiĢi
üzerinde tekrardan seçim Ģeylerine gireriz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Seçim iĢleri tek günlük bir iĢlem değil.
BAġKAN – O çok karıĢık olur öyle ya.
ġimdi, arkadaĢlar, Ģu çok net görünüyor: Yasa‟ nın tartıĢılacak hiçbir tarafı yok, Yasa “ On beĢ günde bitireceksiniz.” diyor.
Yasa‟ nın dediği süre, ekim ayı olduğu için… Ekim olmasaydı da mesela eylül olsaydı -oradan 31‟inden bir gün kaybediyoruz- yarındı
son günümüz. Biz tüm bu tartıĢmaları hesaplayarak bu toplantıyı bugüne koyduk. Düne koyamazdık, dün Karma Komisyonun toplantısı
vardı. Bir önceki güne koyamazdık, aynen Kemal Bey‟ in söylediği gibi “ Neden 6‟ sında geldi?” diyor, efendim, 6‟ sında Ģeylerin
gelmesinin sebebi Ģu: Bizim komisyon yeni teĢekkül etti, bir de bu arada arkadaĢlarımız hepsini tek tek, tek tek, tek tek kaydettiler
CV‟ lerin. Kaldı ki o bile çok iyi değildi, çok net faydalanamadık yani…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yok canım, isimler yoktu…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Biz tam on iki gündür gece-gündüz buradayız.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sayın BaĢkan, mantıken 30‟ unda geldiğinde, listeyi bize verseler 30‟ unda, “ Yağmur Adam”
olsan bulamazsın, kimin ne olduğunu bilmiyorsun. ĠĢin bu teorik yanı.
BAġKAN – Ama net bir hüküm…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Pratiğini de herkes Ģöyle bilsin: Biz siyaset yapıyoruz yani siyasetin içindeyiz. Size de, bana da,
ona da gelen isimler vardır, her birimizin aklımızda taĢıdığı isimler var. Bunu birbirimizden inkâr etmemize gerek yoktur. Buradaki
seçimin bir formalite olduğuna inanıyorum. Yani olacak formalite ama aklımızdaki isimler de belli.
Bu konuda, gruplar arasında bir mutabakat sağlanabilir zaman içerisinde. Otururlar grup baĢkan vekilleri bu 15‟ in içine –
dengeleri hesaba katarak- “ ġöyle bir isim listesi olsa iyi olur.” denir. ġahıslar belirtilmeden, üçlü, beĢli, ikili, neyse. Sonra, biz de
elimizdeki o isimlere bakarız, veririz 15 kiĢilik o listeyi o Ģekilde belirleriz. Yoksa, 700 kiĢinin içinde teker teker, oylayarak falan bu iĢin
olmayacağını biz de biliyoruz.
BAġKAN – Kemal Ağabey, dediğini boĢ ver, sadece -ben Afyon Milletvekiliyim- Afyon menĢeli 30‟ dan fazla müracaat var,
çevreden gelenlerle 150 isim olmuĢ. Bu iĢin içinden çıkmamız falan mümkün değil böyle dediğin gibi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ondan çıkılmaz zaten, çıkılmıyor.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Sen ne biçim Afyonlusun?
BAġKAN - Nasıl?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – DurmuĢ Yılmaz‟ ı eledin.
BAġKAN - Efendim, o UĢaklı DurmuĢ Bey.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – UĢak‟ tan Afyonlu.
BAġKAN – Neyse, Ģimdi, Ģunu söyleyeceğim: O zaman, benim aklıma bir Ģey geldi, ya Cemil Bey‟ le ya Genel Sekreter
Ġrfan Bey‟ le bir görüĢme yapayım. O arada -çok da sıkıĢtık- arkadaĢlar, bir yarım saat mola versek, sigara içenler için, namaz ihtiyacı
olanlar için veya bir saat mi verelim?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Sırf Ġrfan Bey‟ in yanına gidip gelmek bile bir saat.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir saat verelim.
BAġKAN – Peki, 45 dakika?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 45 dakika olsun, yuvarlak olsun.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yarım saat yapalım Hocam, 6‟ da bir toplantımız daha var.
BAġKAN – Peki, 16.30‟ da.

Kapanma Saati: 16.01
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Ġ KĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 16.31
BAġKAN: Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
-----0----(Ġlk altı dakika ses kaydı olmadığı için tutanak tutulamadı)
BAġKAN – En çok oy alanı önce…
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bizim burada oturmamızın hiçbir anlamı yok…
BAġKAN – Peki, nasıl öneriyorsunuz? Tamam, bir dakika… Onun kararını alalım ağabey.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Partilerin uzlaĢmasıyla Karma Komisyonuna bir yapı göndereceksek ona göre hareket
edelim.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Burası uzlaĢma komisyonu değil ki ama!
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Değil de mevcut kural olarak söylüyorum ben zaten yani bunu.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Orası, zaten seçimin nasıl olacağı belli değil alt komisyonda.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – ġimdi, ben bizim arkadaĢlara yönelik bir Ģey söylemek istiyorum. Biz uzlaĢalım, 15 kiĢi öyle
gitsin istiyoruz, değil mi?
BAġKAN – Evet.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Bunu, bu aleniyet içerisinde tartıĢarak bu iĢi yapamazsınız arkadaĢlar, yapamayız. Bu iĢin
prensibi vardır.
BAġKAN – En üstekiler yapar.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – En üstte grup baĢkan vekillerinin kendi aralarındaki diyalog ve bir eĢ güdüm anlayıĢıyla yaparız.
Doğru mu Hocam?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Eğer buraya, Komisyon bağımsız seçimini yapsın deniyorsa o zaman sayısal üstünlük var. Bütün
bunları tartıĢmaya gerek yoktur. BaĢkan da burada, arkadaĢlarımız da burada. Yani eğer bir talimat Ģeklinde bu iĢ götürülecekse
istediğiniz kadar istediğinizi söyleyin, bir Ģey elde edemezsiniz. Ha, Komisyona katılmayalım. Bize verilmiĢ bir talimat var mı? Yani
böyle bir ittifak içerisinde olmazlarsa Komisyonun oylamasına katılmayın, varsa ben de bileyim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Kendi irademizle ben…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Varsa o zaman gidelim. Bu neyi çözer?
BAġKAN – Bizimle ilgili mi söylüyorsun sen?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Evet, evet.
BAġKAN – Ya, siz bana sordunuz Kemal Ağabey, o yani buradakilerin sorunu değil ki.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Eğer herhangi bir Ģey varsa öyle kullanılır yani birebir talimat almama gerek yok.
BAġKAN – Bizim kendi sorunumuz o.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ġlle talimat almama gerek yok, kendi oyumu kullanırım, biter.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ben de irade kullanmaktan yanayım. Buradaki arkadaĢlarımızın da düĢüncelerine itibar ederek,
onların çoğunluğunu dikkate alarak “ ġunları Ģöyle yazar mısınız?” dersek, bir olumluluk varsa, karĢılanacaksa, onun karĢılığını
bulacaksak Hocam…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ben de onu söyledim.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – BaĢkanım, bir Ģey söyleyebilir miyim?
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BaĢkanım, Kemal Bey‟ in ifadeleri benim gururumu çok incitti. “Talimat aldınız mı, talimat var…” gibi sözler beni incitti.
Direkt neyse yapalım, bitsin Komisyonumuzun görevi.
BAġKAN – Hayır, incinecek bir Ģey yok Sevde Hanım. Bir dakika ya…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Hayır, niye inciniyorsunuz?
BAġKAN – Yok, Kemal Bey‟ i ben çok iyi tanıyorum, benim komĢum. Sen rahat ol, niyetinden ben eminim yani. Son derece
sahi…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama yani “ Bu talimat alındı mı, talimat ediliyor mu?” olmayacak bir
Ģey…
BAġKAN – Yok, tertemiz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – “ Alt komisyonda Ģu Ģu konuĢulmayacak.”
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Bu sadece sizin için değil.
BAġKAN – Sizin için değil.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Benim için de geçerli.
BAġKAN – Tabii, tabii. O soruyu Erdal Bey‟ e sordu aslında Sevde Hanım, Erdal Bey‟ e sordu. Sen onu yanlıĢ anladın.
ġimdi, bir dakika…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Benimle kavga edeceksen baĢkasıyla da…
BAġKAN – Estağfurullah.
ArkadaĢlar, Ģimdi, seçimi bugün bitirme noktasında mutabık kaldık, tartıĢmaya sebebiyet vermeyelim. Bir, kaydımız
yapılıyor.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Kanun bağlıyor.
BAġKAN – Ġki, seçimin birleĢik oy pusulasıyla yapılmasına mutabık kaldık. Görevli arkadaĢlar hemen hazır olsunlar. Sultan
Hanım, çift liste ve Haluk Bey biliyor, oy pusulalarımızı hazırlasın on üç tane. Biraz sonra oylama var. Ġki tasnif komisyonu konusu
kaldı. Tasnif komisyonu konusu…
Müsaade buyurun.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Liste mi, oy pusulası mı? Ben kaçırdım.
BAġKAN – 700 kiĢilik liste gelecek.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Tamam.
BAġKAN – BaĢka türlü çıkamıyoruz iĢin içinden.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben yanlıĢ anladım, tamam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Çift sütunlu olursa rahat rahat…
BAġKAN – KesinleĢen…
Çift sütunlu olacak zaten, çift sütunlu. Onu hazırlıyorlar arkadaĢlar.
Hazırlıyorsunuz değil mi?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – BaĢkanım, Ģöyle bir Ģeyimiz var: Alfabetik sıra mı, baĢvuru sırası mı? Birisi
bu.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Alfabetik sıra.
BAġKAN – Alfabetik sıra yapın ki kolay bulalım.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Söyledik “ Alfabetik sıra olsun.” diye.
BAġKAN – Alfabetik sıraya döndür.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Biz Ģuraya birer kutu daha koyacağız.
BAġKAN – Tek liste mi yapacaksın?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Kimlik numaraları kalsın mı, kaldıralım mı?
BAġKAN – Kimlik numaralarını… Ġki sıra koyamıyorsun değil mi?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Yok.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Kimlik numaralarına gerek yok bence, sadece doğum tarihleri bulunsun yeter.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Doğum tarihleri kurtarıyorsa yeter.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ġsim, soyadı ve doğum tarihi yeterli.
BAġKAN – O zaman tek sıra olur, çift sıra sığmaz değil mi?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ya, zaten elinizde liste var ya, bilgisayarda kayıtlı.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ArkadaĢlar, çift sıra yapın. Kimlik numaralarına gerek yok.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Kimlikleri kaldırıyoruz.
BAġKAN – Kaldır kimlikleri.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama doğum tarihleri olsun.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Bakın, bize Ģöyle bir liste dağıttınız, burada yazılan doğrudur herhâlde.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Evet, doğru.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Doğum tarihlerini aynen bunu çift sütun hâlinde yazın, alfabetik sıra…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Onu Ģimdi deneyeceğiz efendim, tamam. Yan tarafa da kutu koyuyoruz.
BAġKAN – Tabii, tabii. Kaç dakika sürer bu iĢ?
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Yarım saatte hepsini bitiririz.
BAġKAN – Ġyi hadi hazırlayın, gelin.
ġimdi, asıl olan Ģu…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Diğer tarafı da tartıĢırsak onu...
BAġKAN – TartıĢılacak bir Ģey kalmadı. Oy pusulası tamam. Seçimi bugün bitiriyoruz, tamam.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Oylama nasıl yapılacak?
BAġKAN – Oylama iĢte tek tur mu?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yemekten sonra, Beyefendi‟ nin yemeği yani programları varmıĢ, ondan
sonraya kalsın.
BAġKAN – Biliyorum, tamam, onun programını biliyorum ben, beĢ buçukta toplantıya girecek.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – O önemli değil zaten…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Burada gizli veya açık oylamanın bir mahzuru yok değil? Açık veya gizli bir karar
alınırsa yapılabilir.
BAġKAN – Burada serbest, tabii, tabii, serbest.
ġimdi, Ģu: ArkadaĢlar, Muhterem Hocam; sizin toplantılarınızı da gözetiyorum Erdal Bey.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hayır, Ağabey, Erdal Bey‟ in toplantısı yok, gözetme. Erdal Bey gitmiyor.
BAġKAN – BeĢ buçukta değil mi, beĢ buçukta?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ağabey, yarım saatte o yapacak, oylama da on dakika sürmez…
BAġKAN – Ama zaten…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ağabey, sen yaparken biz tasnif komisyonu oluĢturalım burada.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – OluĢtururuz onu.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Özel sektör gibi çalıĢın ya.
BAġKAN – Özel sektör gibi çalıĢamıyoruz. Özel sektöre kimse dava açmıyor. Deminden beri konuĢtuğumuz…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Açılmaz ağabey. Ne olacak, kim açacak?
BAġKAN – Sinan Bey, 730 kiĢi…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bir Ģey söyleyeyim mi? Ben Ģöyle baktım. BaĢkan, kusura bakmayın ama mesela bütün
biyografileri baĢtan sona herkesinkini okudum.
BAġKAN – MaĢallah.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Burada Ģunu gördüm: Adam el yazısıyla yazmıĢ, bu saygısızlıktır bir defa. Bu bir.
Ġkincisi, Ġngilizce yazmıĢ adam yani Türkiye Cumhuriyeti‟ nde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu biyografisi, adamın
Ġngilizce. Bir defa, ben bunların hiçbir tanesini okumam, elerim. Tamam mı? Çünkü bir defa, Meclise saygısızlıktır bu. Bilmem, iğreti el
yazısıyla yazıp, eğri büğrü yazan adam saygısız.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Hocam, bırak Ģimdi, on beĢ tane…
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ġngilizce yazan saygısız. On beĢten de fazla tespit ettim yani. Nasıl tespit ettim, onu da
söyleyeyim samimi olarak? Bana 50 küsur kiĢi, 53 kiĢi baĢvurdu, hiçbirinin ismine bakmadım, hepsini de danıĢmanda bıraktım. Gittim,
evde tek tek bütün biyografileri baĢtan sona okudum. Nasıl okudum? ġeyine baktım adamın, nereyi bitirdi, hangi okulu bitirdi, onlara
baktım. Ardından iĢ Ģeylerine baktım, bundan önceki deneyimlerine baktım, neler yaptı, bunlar müfettiĢ olabilir mi, olamaz mı, bunlara
bakarak birtakım iĢaretlerle, burada, listemde duruyor. Bakın, burada duruyor. Bunları iĢaretledim kendime göre. Dedim ki: “ Bunların
içerisinde birinci sıradan itibaren kim buna uygun görünüyorsa ben onların isimlerini koyacağım.” Öyleyiz, Ģimdi Ģeyim öyle.
BAġKAN – “ 15 ismi seçtim.” diyorsun, “ Hazırım.”
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 15 değil, 20 filandı ama bak, Ģöyle yaptım: Artı koydum, artının yanına soru iĢareti
koydum, artının yanına soru iĢaretinin soru iĢaretini koydum veya eksi koydum.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Aynen…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bakın, böyle yaptım.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Efendim, biz de öyle çalıĢtık.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Saatlerce çalıĢtık yani günlerce.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ĠĢte, dolayısıyla, kime vereceğim, kime vermeyeceğim belli. Artı artı koyduklarım var,
artı soru iĢareti var. Onlardan itibaren yazacağım, koyacağım 15 kiĢiyi yani burada bir denetleme Ģeyi oluĢturuyoruz. O zaman bunlara
göre… Bizim ülkemiz bu. Adam gibi adamlar olursa ancak iĢe yarar, yoksa hiçbir anlamı olmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
da biz bir defa bu konuda mahcup oluruz, millete mahcup oluruz. Onun için ben, vallaha, bilmiyorum. Eğer Ģeyiniz varsa yani
belirlediğiniz, parti olarak belirlediğiniz -bak onu söyleyeyim, açık açık söylüyorum- 15 kiĢi varsa söyleyin, ben hiç katılmayayım. Ben
bu kadar baĢtan sona -sabah altı buçukta yattım- inceledim tek tek. Bu kadar, söyleyeyim.
BAġKAN – Evet.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Üstelik de Ģunu ifade etmek istiyorum: Yani sonuçta önemli olan 15 kiĢiyi belirlemek, bu
prensip meselesi. Onda, 5‟ in içerisinde bir Ģey olacak mı olmayacak mı meselesi.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Daha o da belli değil.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Ya, Ģimdi, o zaten bizim de dediğimiz 15 kiĢiden 5 kiĢinin belirlenmesi değil. 15 kiĢiyi
belirlerken mutabık olabilir miyiz? Öbür tarafta, yukarıda partilerin kendi görüĢleri olabilir ki olacaktır.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Oradan mesela…
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Nurettin Bey‟ le filan biz, ben de konuĢtum yani beraber sohbetini yaptık. O da söyledi bazı
Ģeyleri bana. Söylediği için söylüyorum yani yoksa ben kendimden söylemiyorum bunu. Sayın Canikli söylediği için söylüyorum ben
bunu.
BAġKAN – Canikli ne dedi Ağabey?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yani dedi ki: “ Biz konuĢacağız kendi aramızda, iĢte, BaĢbakanla da konuĢacağız.” Ondan
sonra, dedi…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Kaç kiĢiyle ilgili?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – 5 kiĢiyle ilgili konuyu söyledi. 15 kiĢiyle ilgili konuyla ilgili bir Ģey konuĢmadık. Biz de
kendi partimizdeki grup baĢkan vekilimizle konuĢtuğumuzda “ Madem böyle bir Ģey konuĢulduysa bu 15 kiĢiyi en azından partilerin
uzlaĢmasıyla yukarıya götürelim. Ondan sonrakini onlar kendi aralarında konuĢup halletsinler.” tarzında bir yapı ortaya çıktı. Ben de onu
söyledim size zaten. Sizin de zaten önerdiğiniz, daha ben bunları söylemeden buna benzer bir Ģeydi zaten.
BAġKAN – Ben çok daha baĢka Ģeyler öneriyorum. Fakat bunu dile getirdiğimde, bu, parti grup yönetimindeki
büyüklerimiz tarafından Polyannacılık olarak görülüyor yani aynen böyle ifade etti grup yönetimindeki bir ağabeyimiz. Dedi ki: “ Sen
Polyanna gibi yapıyorsun. Burada…”
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – ArkadaĢlar, bunu demek istedim ben de yani sonuçta…
BAġKAN – “ …Polyannacılık olmuyor.” dedi yani. Dedim ki: “ Biz taĢradan geldik. Daha çiçeği burnunda yeni
siyasetçileriz…”
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Estağfurullah.
BAġKAN – “ …Polyannacılık yapabiliyoruz yani Hocam.”
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Çok romantik bir iĢ de değil zaten yani…
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ÜLKER GÜZEL (Ankara) – BaĢkanım, aslında…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama ben Ģunu söyleyeyim: Sonuç olarak, 15 kiĢiyi biz burada belirlediğimizde ne kadar
kaliteli insan ismi belirlersek, onun içerisinde siyaseten de olsa olmasa da seçilecek 5 kiĢi hiç olmazsa kaliteli insanlar olsun. Yani bu iĢi
en iyi Ģekilde götürecek insanlar olur, mesele bu. Eğer burada, bu konuda mutabakat sağlayacaksak değerlendirmesini yapalım…
BAġKAN – Hocam, sizin 15‟ iniz belli mi?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Belli ama…
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Aslında Hocamızın söylediği ve yaptığı çalıĢma çok doğru.
BAġKAN – Erdal Ağabey, bir de sen yaz bakayım orada bir 15.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Naçizane bir Ģey söyleyeyim mi? ġimdi, bakın, eğer kendini bir partiye yakın gören bir
adam varsa zaten o bana gelmiyor veya size gelmiyor, ona gidiyor, bu böyle yani bu zaten böyle. Ben de 30‟ a yakın insanla konuĢtum.
Sayın Vekilim 20-30 kiĢiyle konuĢmuĢtur yani. Bizzat dinlediğim insanlar da oldu ama buradaki mesele o değil zaten. Biz 700 küsur
taneyi zaten inceleyemeyiz, mümkün değil yani üç gün, beĢ gün de versen, bir hafta da versen dünya kadar komisyonda, baĢka yerde
görevlerimiz var, bunları incelememiz mümkün değil. Ya danıĢmanlarımıza vereceğiz, bir kriter koyacağız ortaya, diyeceğiz ki: “ ġu
kriterlere uyan adamları çıkar.”
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Öyle yaptık.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Tamam, doğru, haklısınız ama biraz önce Halil Bey‟ in de söylediği Ģekilde geliĢti olaylar,
grup baĢkan vekilleri düzeyinde de böyle geliĢti. Ben de oradan söyledim, yoksa efendim, öyle de böyle değil. Romantik davranmayalım
da beraber uzlaĢabiliyor muyuz? Biz üç tane hani yazalım, o üst komisyona gidebiliyor mu gitmiyor mu?
BAġKAN – Ağabey, sen kimi öneriyorsun üç tane? Belki benim seçtiklerimin içinde de vardır o senin önerdiğin isim.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Ya, bunu test etmenin anlamı yok. Sen diyorsan veririz yani sonuçta. Yok, Ağabey, o konu
da bile mutabık değiliz aramızda…
BAġKAN – ĠĢte, ağabey ilerlemek için mecburuz yani baĢka çaremiz yok.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – …değiliz yani aslında.
BAġKAN – Bak, Yusuf Hocam çıkarıyor listesini, ilk 15‟ i çıkarıyor.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ben yazıyorum açık açık arkadaĢ.
BAġKAN – PaylaĢacak yani.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yani bence de verelim BaĢkanıma, bir deneyelim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ya, ben onu söylüyordum, onun için söyledim demin. Hani belirleyelim, belki
bakarsınız mutabakat sağladığımız isimler olacak.
BAġKAN – Ġsimleri çıkarın, hiçbir sorun olmaz yani.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – 3 tane yazalım isim.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Olabilir 3 tane.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – BaĢkanım, kaç tane isim istiyorsun bizden?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 15 tane.
BAġKAN – Ağabey, öyle bir Ģey deme yetkim yok. Bir 15‟ ini çıkar Sinan Ağabey, bakalım bizimkiyle…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Belki Ģey olsa, 15‟ er tane belirleyelim…
BAġKAN – O zaman Ģöyle yapalım…
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Çok net tanıdığım MHP‟de olan bir arkadaĢımız var, MHP‟ den yani ama adam kaliteli.
BAġKAN – Bir dakika arkadaĢlar… Tutanaktaki arkadaĢım, bir dakika… Erdal Bey, bir dakika…
ġu anda bu konuyu karara bağladık, pusulamız hazırlanıyor, seçimi bugün yapacağız. Fakat oylama geliyor Ģu anda,
gensoruyla ilgili bir oylama var. Onun için bir ara verelim, ara verirken tutanağı durdurayım, kaydı durdurayım. Hemen on beĢ-yirmi
dakika biz bir aĢağı gidelim yani gensoru çok önemli. Bir de üstelik Veysel Bey benim ilimin Bakanı yani…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Katılalım dediğiniz gibi.
BAġKAN – Kapatalım.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – O arada siz de 15 ismi verin inerken aĢağıya, siz de verin o listeyi.
BAġKAN – Tamam, kaydı durduruyoruz efendim, ara verdik.
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Kapanma Saati : 16.47

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.54
BAġKAN: M ehmet DANĠ ġ (Çanakkale)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NOĞLU (Balıkesir)
KÂTĠ P: Ġ smail AYDI N (Bursa)
(Oturum, BaĢkan Vekili Halil Ürün tarafından açıldı)
-----0----BAġKAN – Alt komisyonun değerli üyeleri, verdiğimiz aradan sonra ikinci toplantıyı açıyorum. Verilen arada yaptığımız
çalıĢmaların sonuçlarını paylaĢacağız, bir karar daha vereceğiz.
ġimdi, malum olduğu üzere, görevimiz yasa gereğince Karma Komisyona seçilecek denetçi sayısının 3 katı bir denetçiyi
bildireceğiz seçim yaparak, rapor hâlinde bildireceğiz seçimin sonuçlarıyla birlikte. Alt komisyonla ilgili hükümler olmadığından “Bu
konuyu konuĢalım, müzakere edelim.” dedik. Verilen arada yapılan çalıĢmalarda –bir kısım arkadaĢımızın haberi var ama bir kere daha
altını çizmek istiyorum nereye geldiğimiz noktasında kayıtlara geçsin diye- seçimin yöntemi, oy pusulası, zamanı konusunu tartıĢtık.
Zaten çok açık bir Ģey vardı, “ Kanun‟un hükmü on beĢ gün içerisinde bitirir.” diyordu. Bu konuda Meclis Genel Sekreterimizden ve
Yardımcısından ve onların uzmanlarından bilgi aldık. Sağ olsunlar, geldiler burada, BaĢkanın odada görüĢtük. Dediler ki: “ Kesinlikle,
tartıĢmaya mahal vermemek için on beĢ gün içinde bitirin.” Dolayısıyla yani bugün seçimi bitirin. Biz de onlara uyduk, “ Tamam, bugün
bitirelim.” dedik ve hazırlıklara baĢladık. Seçimin oy pusulasıyla 733 adayı kesinleĢtirdik verilen kararla, bir önceki toplantıda bunlar
netleĢti. Bu 733 adayın içerisinden 15 kiĢilik bir liste çıkaralım herkes eliyle mi yazsın yoksa yasanın karma komisyon için öngördüğü
birleĢik oy pusulası mı yapalım, bu konudaki fikirleri de Genel Sekreterin “ TartıĢmaya mahal vermeyin çünkü bu konu muhtemeldir ki
yargıya gidebilir. Yargıya giderse elbette Ģey çok açıktır, „ Yasama faaliyeti sayılır.‟ diye iddia ederiz biz ama Ģu anda yargıda bir Yusuf
Ġrbeç davası var. O davada komisyon iĢlemini idari iĢlem kabul etti DanıĢtay ve iptal etti.” Aynen böyle söylüyor. Onun için tartıĢmaya
mahal vermeyelim.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Yusuf Ġrbeç mi?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yusuf Ziya Ġrbeç var ya, MHP‟ li.
BAġKAN – Öyle bir örnek varmıĢ, Ģu anda davadaymıĢ. Komisyondan üyeliğinin düĢmesi ile ilgili bir Ģey varmıĢ. DanıĢtay
tarihinde ilk defa Meclis komisyon çalıĢmasının, Meclis komisyonunun verdiği kararı idari iĢlem kabul etmiĢ ve iptal etmiĢ. ġu anda
itiraz etmiĢ yani.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – BaĢkanım, idare mahkemesi vermiĢ, DanıĢtay itiraz etmiĢ.
BAġKAN – Ġdari yargı diyelim biz o zaman yani sonuç itibarıyla Genel Sekreter bizi Ģu konuda uyardı: “ Karma komisyonun
usulüne tabi olmanız uygundur.” dedi. Biz de bütün zorluğuna rağmen bugün 733 kesinleĢmiĢ aday listemizi karma birleĢik oy pusulası
hâline getirdik, yatay hâle getirdik, bunu da konuĢmuĢtuk. Sadece doğum tarihlerini koyduk, kimlik numaralarını çıkardık. Oy
pusulalarını arkadaĢlarımız hazırladılar ve alfabetik sırayla, bunu da tartıĢmaya mahal vermeyelim diye yaptık bu süreçte.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yanlarında kutucuk var...
BAġKAN – Evet, yanlarında kutucuk var, kutucuk iĢaretlenecek. Ayrıntı Ģu: On beĢten fazla iĢaretlerseniz geçersiz sayılıyor.
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Eski baĢvuru sırasına göre de sıraların yanında bulunuyor.
BAġKAN – Ġlk baĢvuru sırasına göre…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Evet.
BAġKAN – Yani sizlere dağıtılan listedeki sıraya göre bulunacak, alfabetiğe göre de bulunacak. ġimdi bunu da böyle yaptık.
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ġimdi, bir karar daha vermemiz lazım. Üyelerimizden Erdal Bey yedi buçuğa kadar dolu olduğunu söylemiĢ. Oylama için
usul hemen hemen belli oldu. Zamanı konusunda Erdal Bey‟ in Ģeyini dikkate alarak yedi buçuk diyebiliriz ya da “ Bir eksikle
oylayalım.” diyebiliriz. ġimdi, yine karma komisyonun yöntemi Ģu: Herkese söz vereceğim. Karma komisyonda uygulanan yöntem,
birinci oylamada üçte 2 çoğunluk aranıyor, ikinci oylamada üçte 2 aranıyor, üçüncüde salt çoğunluk aranıyor yani kalan adaylar için.
EĢit olursa onlar da giriyorlar oylamaya. ġimdi, eğer alt komisyonumuz Karma Komisyonun yöntemini belirlerse, böyle bir karar alırsa
yine hiç baĢımız ağrımaz çünkü yasal örnek var. Ne olur? Biz bir saat daha çalıĢmıĢ oluruz ama her Ģey çok açık bir Ģekilde olur ve
kimsenin itirazına mahal vermeyecek Ģekilde olur. Ġtiraz olsa bile “ Efendim, biz alt komisyon olarak Karma Komisyonun bir altıyız,
Karma Komisyona kanun koyucunun önermiĢ olduğu, getirmiĢ olduğu yöntemi uyguladık.” deriz, savunmamız bu olur ancak Ģunu da
yapabiliriz, Ģöyle bir karar da verebilir bu heyet: “ Bir kere oylama yaparız, en çok oy alan 15 kiĢiyi dizeriz, onu Karma Komisyona
bildiririz.” Ģeklinde de diyebiliriz. ġimdi alacağımız karar bu, zaman kararı.
Gizli olacağı kesin, açık yapamıyoruz. Açık yapmaya hem Genel Sekreter de karĢı çıkıyor hem bizim grubumuz da, grup
yönetimimiz de karĢı çıkıyor yani dolayısıyla, gizli yapılacak bu iĢ. Salt çoğunlukla bir kerede en çok oy alanı alsak bile en azından
Komisyonun üyelerinin yarısının, “ Oylamaya katılan üyelerin yarısının oyunu almıĢ olma Ģartını getirelim.” diyebiliriz. Böyle spesifik
bir yöntem seçmek yerine bunu müzakereye açıyorum. En fazla üç defa oylama yaparız. On üç tane Ģey… Tasnif komisyonu seçeceğiz,
2 ya da 3 kiĢilik tasnif komisyonu. Ne olur? Biz bir saat daha fazla çalıĢmıĢ oluruz ama hiçbir itiraza da mahal kalmamıĢ olur yani.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – En çok oyu alan seçilse ne olur?
BAġKAN – ĠĢte, efendim bütün her Ģey… Ġtiraz olabilme ihtimaline karĢı hazırlıklıyız. Zaten Dilekçe Komisyonunun
uzmanları, uzman yardımcılarımız hep baĢından beri “ Konu her an yargıya gidebilir.” diye… Ya, çünkü uygulama da var, Genel
Sekreterlik de bizi bu konuda uyardı. Dolayısıyla, bu kadar çalıĢmadan sonra yargıya karĢı…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben özür dilerim, belki yanlıĢ mı hatırlıyorum? Oylamada herhangi bir
mahal bırakacak bir Ģey yok aslında. En çok oyu alan ilk 15 gidebilir, onda bir Ģey yok.
BAġKAN – Yani ben onu açtım Ģimdi.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yok, hani hepimizin zamanı kıymetli diye diyorum.
BAġKAN – Sevde Hanım, açtım, Ģimdi gerekçeleri de söyledim; biz karar verelim, tek tek arkadaĢlarımıza soralım. Ġki Ģey
konusunda görüĢ istiyoruz: En çok oy alan 15 kiĢiyi mi gönderelim, yoksa karma komisyonun yöntemine uyalım, 3 defa oylama yapalım
mı veya 4 defa, sonucuna kadar?
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Ben Ģimdi…
BAġKAN – Söz vereceğim ağabey.
Bir de ikincisi: Oylamayı yedi buçuk, sırf Erdal Bey için… Erdal Bey “ 19.30‟da gelebileceğim.” demiĢ. Ertuğrul Kürkcü
Bey de hiçbir mazeret beyan etmedi. Onun dıĢında Komisyonumuz bütün üyeleriyle burada.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – ġuraya bir kâğıt bırakmıĢtı Ertuğrul Bey.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – O baĢka, alt komisyondaydı.
BAġKAN – Evet, önce Ġhsan Bey‟ e söz verelim.
Üstadım, buyurun.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – ġimdi, ben Ģöyle diyorum: Aday adayı sayısı çok, 733 kiĢi.
BAġKAN – KesinleĢen aday sayısı bu, evet.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – KesinleĢen aday sayısı…
BAġKAN – Siz yokken biz kesinleĢtirdik, bunları düĢürdük Üstadım.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Eyvallah. 733 kiĢi arasından 15 kiĢi seçilecek. Burada eğer biz hani… Zor bir Ģey tabii, bunlara oy
vermek de zor bir Ģey; süreç, zaman alacak bir Ģey. ġöyle bir karar alsak: Yani aynı üst komisyondaki usulü mü benimseyin der Genel
Sekreterlik? Mesela biz desek ki: Ġlk turda ilk 15‟i alan yani ilk 15‟ e giren adayları göndersek ya da Ģöyle desek: Komisyonumuzun üye
sayısı kaç?
BAġKAN – 13.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yarıdan bir fazla oy alan adaylar seçilmiĢ olsa ilk turda.
BAġKAN – 7.
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ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yani 7 oy alan aday seçilmiĢ olsa nasıl olur?
BAġKAN – ġimdi bunu müzakere ediyoruz Ģu anda. Genel Sekreterliğin bu görüĢünü, Genel Sekreteri, Yardımcısını ve
uzmanını sadece ben yalnız baĢıma dinlemedim, Sayın eski Meclis BaĢkanımız Nevzat Bey de vardı, baĢka orada olan arkadaĢlar da
vardı.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben de vardım.
BAġKAN – Ben doğru anladım değil mi Ülker Hanım, Genel Sekreterliği?
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Doğrudur.
BAġKAN – Genel Sekreterlik diyor ki: “ Siz alt komisyon olarak üst komisyonun ilkelerine tabi olun, hiç tartıĢmaya mahal
vermeyin.”
ĠHSAN ġENER (Ordu) – O zaman, yapacak bir Ģey yok yani. Nevzat Ağabey, söyleyeceğin bir Ģey var mı?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ġhsan Bey, ama Ģunu da söyledi, dedi ki: “ Alt komisyon öbürlerinde yasal
olarak kesinleĢmiĢ, belirtilmiĢ ama bunda herhangi bir alt komisyon gibi olmadığı için alacağınız kararda itiraz olmaz.” Eğer burada bir
karar alırsak…
BAġKAN – Yani “ Alabilirsiniz. dedi o da.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – “ Alabilirsiniz.” dedi. Yani sizin dediğiniz belki Ģeydir Ġhsan Ağabey, hani
daha fazla, 20 kiĢi olabilir ortalamanın 1 üstünde ama “ en fazla oyu alan ilk 15 kiĢi” dersek daha garantilemiĢ olmaz mıyız? Bilmiyorum.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yani siz ne diyorsunuz?
BAġKAN – Ağabey, Nevzat Ağabey‟ in görüĢünü bir alalım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Ben dinleyeyim, sırasıyla bir gidelim.
BAġKAN – Peki, Ġsmail Bey, buyurun.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – ġimdi, BaĢkanım, karma komisyonun oylamasını kanun belirtmiĢ, usule tabi ama alt komisyonun
hiçbir usulü yok, dilediğimiz usulü burada belirleyebiliriz. Benim Ģahsi kanaatim: Dört tur da yapsak, tek tur da yapsak aynı isimler
çıkacak, aynı Ģey olacak. Yani karma komisyonda baĢdenetçide gördük. BoĢ yere zaman israfı yapmayalım, tek turda en fazla oyu alan
15 kiĢiyi belirleyelim, iĢimizi bitirelim, herkes iĢine gücüne baksın diyorum.
BAġKAN – Buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi, “ Ġlk 15 kiĢiyi belirleyelim.” diyelim ama diyelim ki 2 oy almıĢsa 15‟ inci sıraya
kadar olanlar…
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – 2 oy aldıysa da…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “ Hiçbir mahzur yok diyorsunuz.” yani yarıdan fazla oy almamıĢ da olsa. Sıkıntı olmaz
mı?
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Salt çoğunluk oyunu…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Salt çoğunluğu yani tutması lazım, ilk 15 kiĢiyi seçip oraya, ortaya koyamayız diye
düĢünüyorum.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yani salt çoğunluğun oyunu alan seçilmiĢ olsun. SeçilmemiĢse bir tur daha yapalım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bir tur daha yani bir tur, bir tur daha yapmak zorunda kalırız diye düĢünüyorum çünkü
diyelim ki 15 kiĢi koyduk, 15‟ inci kiĢi diyelim 2 oy aldı. 2 oyla seçilmiĢ olması uygun olur mu yani? Olmaz zannediyorum.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Olmaz olmaz, o olmaz da…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Onun için yarıdan fazla muhakkak oy alması lazım herkesin.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Salt çoğunluğu aĢan seçilmiĢ olsun.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Ben “en fazla oy alan 15” diyorum, salt çoğunluk zorunlu değil.
BAġKAN – Yani 2 oy bile alsa…
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Tabii, tabii. Yani ilk turda kim, ne kadar oy aldıysa odur.
BAġKAN – BaĢka bu konuda görüĢ beyan etmek isteyen…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben de ilk 15 olsun diyorum, en çok oy alan ilk 15.
BAġKAN – Tamam, ilk 15‟ te mutabakat sağlasak bile…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yani bizde öyle bir koĢul yok, salt çoğunluk filan…
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BAġKAN – 15‟ inci kiĢi 2 oy aldıysa…
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Ama o doğru olmaz yani.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama en çok oyu almıĢ olmayacak ki. 2 oyla en çok oyu alamaz ki.
BAġKAN – Alabilir.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Alabilir.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Alabilir.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Alabilir.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 733 tane aday var.
BAġKAN – Her birimiz birer kiĢi yazmıĢ oluruz, diyelim ki bir sürü adam 1, 1, 1, 1 alır; 10 kiĢi de 2 oy alır.
Evet, salt çoğunluğu sağlayalım.
O zaman, Ģöyle bir ibare kullanalım kararımızda: “ Salt çoğunluk Ģartını sağlamak üzere, ilk 15 kiĢi. Salt çoğunluğu
sağlayamayan adaylardan tekrar, ikinci bir oylamaya…”
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Salt çoğunluk rakamı kaç?
BAġKAN – 7.
“ 2 kiĢiyle kesinlikle olmaz, Ġç Tüzük‟ e de aykırı gideriz.” diyor, uzmanımız hatırlatıyor.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Tamam, doğru, haklı.
BAġKAN – “ Ġç Tüzük‟ e de aykırı olur.” diyor. Ya da katılanların salt çoğunluğunu…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Salt çoğunluğu aĢan seçilmiĢ olsun ilk turda da olsa…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – O, ilk 15, çoğunluğu aĢan ilk 15. Yani 20 de olabilir ya.
BAġKAN – O zaman Ģöyle bir ayrım çıkıyor: Ertuğrul Bey toplantıya baĢından beri katılmadı. Erdal Bey de seçime katılırsa
biz 12 kiĢiyle toplanmıĢ oluyoruz. 12 kiĢinin salt çoğunluğu 6. 6 oyu alanı kabul edecek miyiz?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 7.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 7.
BAġKAN – 7 mi yapacağız?
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – 7 oy…
BAġKAN – Peki, o zaman Ģöyle diyoruz: “ En azı 7 oy almak üzere, ilk 15” 7 almayanlar, diyelim ki 11‟ incide kaldı,
tekrar…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın BaĢkan, Ģimdi, birinci oylamada 5 kiĢi 7 oyun üstünde aldı, 7 ve 7‟ nin üzerinde
aldı, 10 kiĢi alamadı; ikinci oylamada 10 kiĢi üzerinden seçim tekrarlanacak.
BAġKAN – Tabii, ikinci oylamada o seçilenleri çıkaracağız artık oy pusulasından.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bu sefer 10 kiĢi üzerinden oy kullanacağız. Ġkinci oylamada da 5 kiĢi aldı, 5 kiĢi kaldı;
onda da tekrar bu sefer 5 kiĢi için oylama yapılacak.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Evet, aynen öyle.
BAġKAN – Peki, bunları kayda geçtik, kayıtta.
Nevzat Ağabey, buyur.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġimdi, Ģöyle bir açıklama da yapmak lazım: Öncelikle Haluk Beylere teknik bir
ayrıntıyı sormak istiyorum. Bu oylama, diyelim ki üçte 2, bir önceki karma komisyon gibi, sonra salt çoğunluk, sonra iĢte olanların en
fazla olması durumunda ne kadar zaman alır?
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Bence herhâlde, kırk beĢ dakikadan hesap etsek, 4‟ le çarpsak…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir saat desen dört yapar, tasnifi falan.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Evet, evet. Yani kırk beĢ dakika diye düĢündük tasnifiyle birlikte. Yani üç saat
falan diyelim, en fazla.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġunun için söylüyorum: Ġç Tüzük‟ ün diğer hükümlerine falan sizler de
bakmıĢsınızdır. ġimdi, karma komisyonun uyguladığı bir yöntem var. Yani karma komisyon gerçi kanunda belirtilmiĢ, açık; üçte 2
olarak belirtiyor ve “ Oyunuzu böylece kullanın.” diyor. Bunu, tabii, dün 24 kiĢi üzerinden yaptık. ġimdi, alt komisyonla ilgi li olarak
herhangi bir husus yok orada. Gerçi bu arada konuĢmalar sırasında ne konuĢuldu, gerekçelerde ne ifade edildi; bunları bilmiyoruz ama
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burada belki Ģöyle bir düĢünce olmuĢ olabilir: “ Karma komisyonun uyguladığı Ģeyi alt komisyon da uygulamak durumunda kalabilir.”
gibi bir yaklaĢım olabilir. Burada Ģunu söylüyorum: Yani iki saat önce gittik, iki saat sonra gittik; bu çok farklı bir Ģey değil. Yani
nihayetinde gidince de aĢağıda diğer Ģeylerle uğraĢacağız veya baĢka bir yere gideceğiz, fark etmez. Mesela benim de kendi
programlarım var ama burada Ģunu düĢünüyorum: Belki ilk turlarda arkadaĢların bir kısmının verdiği adaylar, diyelim ki oylarında bir
sıkıntı, diğer Ģeyler oluyorsa mevcut daha çok oy almıĢ olan adayların bir kısmına yönelebilir, onları tercih edebilir, bir Ģey yapılabilir.
Bu, komisyon açısından daha demokratik bir yaklaĢım olur diye ben Ģahsen düĢünüyorum, benim kanaatim böyle ama komisyon eğer bu
konuda topluca, çoğunluk olarak bir karar alırsa o zaman da Ģu fikrin olması lazım: Yine, o seçilecek olan kiĢilerde biz salt çoğunluk, en
azından ilk iki tur için aramak lazım. Ama karma komisyonun uyguladığı kararın uygulanmasının uygun olacağı düĢüncesindeyim.
BAġKAN – Evet, ben bir Ģey ilave etmek istiyorum. Nevzat Bey‟ in analizlerine aynen katılıyorum. Ancak, biz alt komisyon
olarak üĢenmezsek, iki üç saati göze alır alt komisyon olarak karma komisyonun ilkelerini belirlersek belirleyebiliriz; iki üç saatte de bu
iĢi çözeriz fakat…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Eğer öyleyse öyle olsun.
BAġKAN – Ama Üstadım, Ģöyle bir Ģey var: Bir esneklik var ve ilk toplantıları yapıyoruz. Yarın bu bir de gelenek
oluĢturacak, teamül oluĢturacak.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yol olacak bu.
BAġKAN – Evet. ġimdi 733‟ te yapabiliyoruz. Peki, bir engel yok, 70 bin müracaat olsaydı ne yapacaktık?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 2 bin olsaydı gene sıkıntıya girerdik.
BAġKAN – Yani 70 bin de olabilirdi efendim. 75 milyonluk bir ülkede, özür dilerim, 70 bin tane ben denetçi… Çünkü yasa
koyucu Ģartları bırakmıĢ; “ On sene çalıĢma Ģartı olan gelebilir.” demiĢ. Yani 70 bin de olabilirdi. Dolayısıyla, salt çoğunluğu muhafaza
ederek, en çok oy alan ilk 15‟ i, biz bu iĢi bitirmeliyiz yani.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Pratik olmak lazım.
BAġKAN – Evet.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Sonuç oraya geliyor zaten.
BAġKAN – Evet, oraya geliyor. Onun için, yeni bir ihdas yapalım, tamamen de böyle karma komisyona tabi olmayalım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın BaĢkan, Ģimdi, birinci, ikinci oylamalarda üçte 2 çoğunluğun elde edilme
meselesi biraz olmaz.
BAġKAN – Mümkün değil.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 1, 2 kiĢide olabilir ama ondan sonra yani her hâlükârda üçüncü oylamada salt çoğunluk
gerekecek, salt çoğunluk ile seçilecek. Sonuç olarak, dördüncü oylamada da mevcutların 1 fazlası olacak ama zaten bizimki gene öyle.
Yani Ģu an neredeyse herkes katılmıĢ olduğu için “ salt çoğunluk” dediğimiz, üçte 2 nedir? 13‟ e göre düĢünecek olursak, yani 9 kiĢi
olması lazım.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – 9, 9, 7.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yok, 9 değil, 8 kiĢi olması lazım.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 9, 9 Hocam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ha, pardon, 9 olması lazım.
BAġKAN – Birincide 9, ikincide 9, üçüncüde 7.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Hayır, niye? Bir dakika, 13 kiĢi değil miyiz?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 13 kiĢiyiz ama üçte 2 çoğunluktan bahsediyoruz ilk Ģeylerde. Dolayısıyla, ben de
diyorum ki eninde sonunda 1, 2 kiĢide, belki mutabık kaldık 1, 2 isim üzerinde, seçtik diyelim ama ondan sonra nasılsa 15 kiĢiyi
seçerken -bu nihai seçim değil zaten- salt çoğunlukla seçmemizde ben hiçbir mahzur görmüyorum.
BAġKAN – Zaten biz de öyle söylüyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır, hayır Ģey için söyledim bunu, yani Nevzat Bey‟ in sözüne karĢı söyledim.
BAġKAN – Tamam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Dolayısıyla, Ģimdi biz salt çoğunlukla seçim yapacak olursak büyük ihtimalle üç oylama
sonrasında bitiririz gibi veya dört oylama sonrasında bitiririz gibi geliyor.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 3‟ te biter.
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YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Belli olmaz.
BAġKAN – Tabii, salt çoğunlukla biter canım. Yani o zaman, Ģöyle yapıyoruz: Karma komisyona yasanın önerdiği üçte 2
çoğunluk Ģartını kabul etmiyoruz, ondan ĢaĢıyoruz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ÖnermemiĢ zaten.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Öyle bir Ģey yok zaten.
BAġKAN – Karma komisyona…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Ha, karma komisyona…
BAġKAN – Karma komisyona uymuyoruz orada.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Affedersin.
BAġKAN – Ayrıntı bu yani. Üçte 2‟ yi aramıyoruz ama salt çoğunluğu yakalayıncaya kadar da turlara devam ediyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Herkes salt çoğunlukla seçilecek.
BAġKAN – Evet, bitti.
Bunu da böylece karara aldık.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Oylayalım BaĢkanım.
BAġKAN – Evet, son cümleyi bir daha tekrar ediyorum…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ben bir söz almak istiyorum efendim.
BAġKAN – Estağfurullah.
Buyurun Sayın Aygün.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – ġimdi, burada seçimin Ģeklini konuĢuyoruz ama bizler her birimiz ayrı ayrı partilere
mensup insanlarız. Ben hem Genel BaĢkanım hem Grup BaĢkan Vekilimle görüĢtüğüm zaman, iĢte, AK PARTĠ yüzde 50 oy aldı,
Cumhuriyet Halk Partisi 26 aldı, yüzde 12 MHP aldı…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 14.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – 14 aldı, özür diliyorum, peki.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Hakkını yemeyelim.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hakkı yemeyelim, bu iyi bir kıyas. Biraz sonra o hakka geleceğim Ģimdi. Hakkı
yemeyelim, güzel
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Biz de hakkımızı yedirmeyiz o zaman.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Siz de hakkınızı yedirmeyin.
Takdir edersiniz ki oydan açıldı o zaman, peki. 15 kiĢi seçeceksek sizin 8 tane adayınızın, AK PARTĠ‟ nin 8 adayının olması
lazım, bizim de 3 adayımız olması lazım, 2 aday da onun olması lazım o zaman, hak varsa diyorsunuz Ģimdi.
ġimdi, bizim aldığımız bir talimat var. Hepimiz partimize bağlıyız, parti disiplini içinde çalıĢıyoruz. Bize denilen Ģu Genel
BaĢkan ve Grup BaĢkan Vekili tarafından: “ Eğer siz 3 tane veya 4 tane ismimizi yukarı götüremiyorsanız, 15 kiĢi içine sokamıyorsanız
masadan kalkın.”
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Siz onun için mi kalktınız az önce?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hayır, oturuyorum. “ Masadan kalkın.” denildi.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama onu oylama olmadan anlayamazsınız ki…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Oylama olduktan sonra çok iyi anlarım, o zaman iĢ iĢten geçmiĢ olur.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama oylama olmadan anlayamazsınız.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – O yüzden, bana müsaade edersiniz, ben Grup BaĢkan Vekilimle bu konuyu istiĢare
edeyim -istiĢare sünnettir, biliyorsunuz- ona göre geleyim, burada partim yanlıĢ bir Ģey yapmıĢ olmak istemiyorum.
BAġKAN – Doğru söylüyorsunuz.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Yani burada otururum. Bizim Genel BaĢkanın bize vermiĢ olduğu, size de verdiğim
isimler, onlardan çıkmazsa “ Niye orada oturdun?” diyebilirler bize ama sorarsam, “ Otur.” derse, gelir burada otururum.
BAġKAN – Tamam, bitti mi efendim?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Parti disiplini, ekip bunu gerektirir çünkü ben Odalar Borsalar Birliğinden geliyorum,
biz hep böyle büyük bir hiyerarĢi ve istiĢare olarak…

35

SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Bu ama pazarlık oluyor.
BAġKAN – Sevde Hanım, bir dakika… Hayır, hayır…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – ĠĢte, sizden sonra oraya geliyorum, 14 dedi, 12 dedi, oy dedi, 50 dedi, hakkımızı
yemeyelim; tamam, hakkıysa o zaman bölelim oy oranlarını, ona göre bize verin kontenjan. Ha, yukarıya… Sizin için önerim Ģudur, size
akıl vermek haddim değildir benim: Zaten buradan 15 kiĢi çıksın, 10‟unu Sinan Aygün yazsın bunun, verin bana yetki, 10 tanesini ben
yazayım; 5 tane de siz yazın ama yukarı çıktığı zaman zaten bu iĢ zor, 5 tane yazacağınız olacak. Benim burada o yazacağım 10‟ un
hiçbir fonksiyonu yok. Ama Ģekilsel olarak da biz alt komisyon üyesi Sinan Aygün olarak ve diğer arkadaĢlar olarak, biz uğraĢtık, 3
kiĢiyi soktuk; yukarıda… Yani Ģu anda sorumluluk bende, bizde daha doğrusu, “ bende” derken.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Bende yok sorumluluk.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Peki, sorumluluk bende ama yukarı çıktığımız zaman karma komisyonda,
yanılmıyorsam, 7 tane Ġnsan Haklarından var, 6 tane Dilekçeden var; 13 kiĢide sorumluluk var o zaman yukarıda. O yüzden, bana
müsaade ederseniz, ben Grup BaĢkan Vekilimle bunu konuĢayım.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Tabii, tabii, tabii.
BAġKAN – Bir dakika…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Geleyim…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Yalnız, ben de bir Ģey söyleyeyim, onu da Ģey yapın. Benim demek
istediğim Ģu: Zaten hani demokrasinin sağlanması için her komisyondan yeterli sayıda kiĢi alındı bu komisyona. Herkes oyuyla temsil
eder.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tabii ki, tabii ki.
BAġKAN – Sinan Bey…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Benim derdimi çok iyi anladınız değil mi siz?
BAġKAN – Efendim, anlamaz olur muyuz.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tamam, anladıysanız mesele yok.
BAġKAN – Sinan Bey, Ģimdi, siz Genel BaĢkanınızla elbette istiĢare edin. Yöntemi bir anlaĢalım, zamanı zaten Erdal Bey
de katılsın diye 19.30‟ a çekme…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bunda anlaĢırsak Erdal Bey‟ in katılmasına gerek yok. 11 kiĢiyiz, 10 kiĢi 15 kiĢiye oy
verir; bitti iĢ, hiç gerek yok. Salt çoğunlukla ilk turda da biter bu.
BAġKAN – Sayın Aygün…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama oylama olmadan bilinmez, oylama yapmak zorundayız.
BAġKAN – Sayın Aygün… Sayın Aygün, müsaade buyurur musunuz.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Ben 3 isim verdim, siz de 5 isim verdiniz AK PARTĠ olarak, o da 2 isim verdi; bitti,
hepimiz aynı kâğıda yazdık, attık. 11 tane banko çıktı.
BAġKAN – Öyle bir yöntem yok iĢte.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben vazgeçtim, vazgeçtim; ben yazmam mesela.
BAġKAN – Gizli olduğu için burada böyle bir ittifak sağlayamıyoruz, ancak Ģu kapının dıĢında olabilir.
ġimdi, Ģunu arz ediyorum: Değerli arkadaĢlarım, büyüklerim; önce Ģu yöntemi bir karara bağlayalım. Biz karma komisyonun
istediği üçte 2 çoğunluğa katılmıyoruz, ondan ayrık olarak, en çok oy alanlardan 15‟ e kadar salt çoğunluk Ģartıyla olayı bitiriyoruz,
oylamayı. Salt çoğunluk alıncaya kadar devam ediyoruz. Yani karma komisyona göndereceğimiz her üye bu komisyonun salt
çoğunluğunun oyunu almak durumunda.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – “ 7 oy alması lazım.” diyorsunuz.
BAġKAN – 6 mı, 7 mi?
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – 7.
BAġKAN – Onu sağlayıncaya kadar seçimlere devam edelim. Bunda mutabık mıyız arkadaĢlar? ĠĢaret buyurun bunu kabul
eden arkadaĢlar.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Ben muhalifim, ben yine sözümdeyim yani ilk turda en fazla oy alan 15 kiĢi…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – O zaten ama salt çoğunluğa…
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BAġKAN – Salt çoğunluğa…
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Salt çoğunluğa gerek yok yani 2 oy da alsa…
BAġKAN – O “ 2 oy da alsa seçilir.” diyor.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Benim Ģahsi kanaatim seçilmesi yönündedir.
BAġKAN – Ben, salt çoğunluk, tekrar ediyorum. Onu bir daha oylamaya sunalım, sizin fikrinizi.
Salt çoğunluk Ģartıyla en çok oy alan 15… ĠĢaret buyurun.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Önce en aykırıyı oylasak daha iyi olur.
BAġKAN – Yok, en aykırıda bir Ģey yok yani, tamam.
Oy çokluğuyla kabul edilmiĢtir.
Sadece Ġsmail Bey muhalif, bir de Sinan Bey destek vermedi bu fikre.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Hayır, vermedim efendim.
BAġKAN – Tamam, zabıtlara geçiyor efendim.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ben de çekimserim.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Kemal Ağabey‟ le ikimiz çekimseriz.
BAġKAN – Tamam. 3 çekimser, diğerleri…
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sayın BaĢkanım, bana müsaade eder misiniz dıĢarı çıkmam için?
BAġKAN – ġu anda mı?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tabii, telefonla görüĢüp geleyim.
BAġKAN – Telefon mu?
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Evet.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Annesiyle konuĢsun!
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Annemle konuĢacağım!
BAġKAN – Estağfurullah.
ArkadaĢlar, tabii, siz isterseniz…
Tasnif komisyonunu seçeceğiz biz, tabii, siz çıkabilirsiniz, istiyorsanız. Yani girebilirsiniz de hemen, konuĢmanız biter
bitmez.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Tasnif komisyonunda seçimi bırakıyorum, ne istiyorsanız onu yapın yani ben
katılıyorum kimi seçerseniz.
BAġKAN – Tamam.
Tasnif komisyonuna 2 ya da 3 kiĢi seçeceğiz. Buna kura usulüyle mi seçelim, yoksa görevlendirelim mi arkadaĢlar?
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Kura, kura…
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – BaĢkanım, çekelim.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Kimse istemez ki…
BAġKAN – Öyle mi, kimse istemez mi? O zaman, arkadaĢlar “ 3 olsun.” diyorlar.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Tabii.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 3, tabii.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Tasnifi çok uzun çünkü.
BAġKAN – Tasnif komisyonuna 3 üye seçilmesine karar verdik. ġimdi, kurayla…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Oylandı yani.
BAġKAN – Tabii, söylüyorum, itiraz eden yok.
3‟ e itiraz eden var mı arkadaĢlar? Yok. Oy birliğiyle 3.
Tasnif komisyonuna tespit edilecekleri kurayla çekiyoruz.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Sayın BaĢkanım, isterseniz, kurallara tam uymak için, “ Tasnif komisyonunun 3
kiĢiden oluĢmasını kabul ediyor musunuz?” diye sorun, tutanaklara geçsin.
BAġKAN – Peki, soralım.
Tasnif komisyonunun 3 kiĢiden oluĢmasını kabul ediyor musunuz?
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SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ediyoruz.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Ediyoruz.
BAġKAN – Sinan Bey‟ e vekâleten ben oy kullanıyorum. Oya Abla, siz kabul etmiyor musunuz?
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ediyorum.
BAġKAN – Ediyor, tamam.
Oy birliğiyle, 3.
Peki, burada ben de seçilebilirim.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Tabii, tabii.
BAġKAN – Yedek de seçecek miyiz arkadaĢlar?
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Gerek yok, herkes burada olduğu için.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Herkes burada Ģimdi.
BAġKAN – Ġyi de Erdal Bey çıkarsa…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Gelecek ya.
BAġKAN – Ha, “ Gelecek.” diyorsunuz, peki.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Erdal Bey‟ i katmasak mı?
BAġKAN – Yok, katalım; biz bir tane de yedek seçelim, dördüncü.
Birinciyi çektim: Nevzat Pakdil.
Erdal Aksünger, tasnif komisyonuna çıktı.
Ġhsan ġener…
Evet, bir de yedek çekiyorum arkadaĢlar: Oya Eronat.
ġimdi, tasnif komisyonunu da seçtik.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben yedeğim ama değil mi?
BAġKAN – Yedeksiniz ama yedek de burada olmak durumunda.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Ġhsan Bey rahatsızlanabilir mesela!
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Canlı yayınım var benim.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Oy kullanmadan hangi canlı yayın ağabey?
BAġKAN – ArkadaĢlar, Erdal Bey yedi buçuk demiĢ.
Kafanıza takılan bir Ģey var mı? Her Ģeyi aldık, kararları aldık, hiçbir Ģey boĢlukta değil.
Gizli oyla yapılacağı için burada o konuĢmayı yapamıyoruz. Sinan Bey‟ in istediği Ģeyi, ben onu da sordum teknisyen
arkadaĢlara, “ Böyle bir anlaĢma kesinlikle aykırı.” dediler. “ Gizli oy” yazıyor, gizli olacak arkadaĢlar.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır, anlaĢmayı serbest yapıp sonra gizli…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama siz gizli olmayı da oylayın BaĢkanım.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Açık oy, gizli tasnif…
BAġKAN – Zaten gizli efendim yani.
Oylama gizli yapılıyor arkadaĢlar, bu kadar net yani bunda tartıĢılacak bir Ģey yok.
Evet, 19.30‟ da sadece seçim için toplanacağız, baĢka hiçbir Ģeyi tartıĢmayacağız. Tasnif komisyonu yerine oturacak, oylama
baĢlayacak, sayım yapılacak. Çıkmazsa, birinci turda yetiĢtiremezsek ikinci tur oylamaya geçeceğiz, yetiĢtiremezsek üçüncü tur,
yetiĢtiremezsek dördüncü tur.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tur tur…
BAġKAN – Tur tur…
Ağabey, Ġhsan Bey, canlı yayını iptal edin, seçim 19.30.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yok, yok; 23.30‟ da da, yetiĢemezsem…
BAġKAN – YetiĢir, yetiĢir.
Evet, teĢekkür ediyorum arkadaĢlar.
Toplantıyı kapattık.
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Kapanma Saati: 18.21

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 19.45
BAġKAN: Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
-----0----BAġKAN – Toplantıyı baĢlatıyorum.
Epeyce bir ilerleme kaydettik.
Erdal Bey, sizin yokluğunuzda olanları hemen özetleyivereyim.
Bir ara verdiğimizde Meclisin idari Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreteriyle ve uzmanlarıyla görüĢtük. Seçimin
bugün olması gerektiği ve kesinlikle birleĢik oy pusulası kullanmamızın itirazları en aza indirgeyeceği yönünde aldığımız bilgiler
neticesinde toplandık. Sizin yokluğunuzda biz oy birliğiyle kararlar verdik geçmiĢte. ġimdi oy pusulalarımızı hazırladık.
Sizin yokluğunuzda tasnif komisyonunun kurayla çekilmesi yönünde bir karar çıktı. Kurada zatıalileriniz de çıktı. ġu anda
tasnif komisyonumuz oluĢtu.
En son, yine siz de katılabilesiniz diye 19.30‟ a erteledik. ġu anda bütün arkadaĢlar geldiler, toplantı baĢladı.
733 tane kesinleĢen denetçi adayı içerisinden Ģu anda gizli oyla açık sayım, döküm yöntemiyle seçim yapacağız.
Tasnif Komisyonunda 3 kiĢisiniz. Durum bundan ibaret.
ġu andaki toplantıyı bu Ģekilde baĢlatıyorum.
Hemen sizi dinleyelim.
Buyurun.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Ben daha önce de konuĢtuğumuzda, değerli milletvekiliyle de konuĢtuk, sizinle de
konuĢtuğumuz, bir uzlaĢma olacak mı, olmayacak mı tartıĢması aslında vardı aramızda. Ben bunun alenen konuĢulması gerektiğine
inanan bir insanım. Yani burada Karma Komisyonda, yukarıya bir uzlaĢmayla 15 kiĢi gönderilirken bizlerin çoğunluk olarak burada
Ģeyimiz yok, yani 3 kiĢiyiz, 4 kiĢiyiz muhalefet olarak ama burada bir saygı çerçevesinde bu olacaksa bu tasnifin içerisinde olalım.
Olmayacaksa bizim çok bir anlamamızın olmadığını iddia ediyorum ben bu konuyla ilgili.
Karma Komisyona gittikten sonra yukarıdaki patronlar görüĢür mü, görüĢmez mi, beraber mi konuĢurlar, bir uzlaĢma olur
mu, olmaz mı, o artık onun ayrı bir konusudur. Benim söylediğim, alenen 15 kiĢi konusunda bizler de muhalefet olarak buraya birkaç
ismi hep beraber yazabiliyoruz mu, yazamıyoruz mu, onu zorlamaya çalıĢıyoruz. Olmuyorsa da tabii herkese saygı duyulur sonuçta bir
vesileyle çünkü öbür türlüsünde bu komisyonun içerisinde olmamızın çok anlam da ifade ettiğini düĢünmeyen bir adamım ben.
BAġKAN – Bitti mi efendim?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bitti.
BAġKAN – Sayın Aksünger, bu konuyu arkadaĢlar kendi aralarında konuĢtular. ġunu çok net bir Ģekilde altını çizerek
söylüyorum ki böyle bir mutabakatı sağlayamıyoruz. Neden sağlayamadığımızı söyleyelim. Bırak partiler arası, grupların arasında…
Bir, yasal mevzuat gizli olmasını öngörüyor; iki, sayı çok fazla, 733; üç, Ģahsen benim 15 taneye yetmiyor, eğer benim kendi
düĢüncelerimi uygulamam lazımsa 30, 40 tane denetçi adayı seçmem lazım. Dolayısıyla kendi arkadaĢlarımızın arasında bile, partiler
içinde bile uzlaĢma olmuyor. Bunu gördük. ĠĢte, Kemal Bey‟ le sizin fikirleriniz farklı, Sinan Bey‟ le farklı, bizimkiler farkl ı. Bu durumda
biz bunu sizin yokluğunuzda da arkadaĢlar konuĢtular, bir kısım temrinler veya ön çalıĢmalar yaptılar, yazdılar, çizdiler ama…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Verdiler mesela bize.
BAġKAN – Yani birtakım Ģeyler oldu ama ben bir sonuç çıkacağı kanaatinde değilim. Tek Ģey var: 733 kiĢinin içinden
seçeceğiz. Bir kere daha diyorum: 15‟ ten fazla iĢaretlemememiz gerekiyor çünkü 15‟ ten fazlası olursa oy pusulası geçiyor. Aldığımız bir
kararı bir kere daha sizin yanınızda söyleyelim. Bu da salt çoğunluk Ģartı aranmak üzere en çok oy alan 15 kiĢiyi seçeceğiz. Salt
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çoğunluk rakamımız 7; 7‟ den aĢağı çıkarsa, mesela 10 kiĢi 7‟ den yukarı aldı, tekrar 5 kiĢiyi seçmek için bir oylama daha yapacağız,
onların da 7‟ yi geçmesini temin edinceye kadar. Aldığımız karar bu.
ġimdi, 733 kiĢilik oy pusulasını siz gördünüz mü?
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yok.
BAġKAN – Hemen elinizde efendim. Siz dağıtacaksınız zaten.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Anayasa Mahkemesi bu konuyu daha önce bundan dolayı aslında iptal etmiĢti. Belki de
biliyorsunuz zaten. Yani mutabakatın böyle olmaması gerektiği konusunda bir aslında ortaya…
BAġKAN – Anayasa Mahkemesinin iptal sebebi “ Anayasal dayanağı yok.” diye iptal etti. Ben okudum onu.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Dayanağı yoktu ama temelde de aslında buradan yola çıkmıĢtı normalde. Ġradenin
yansıması, bir bağımsız yere iradenin yansıma ihtiyacı vardır. Yüzde 50 iktidar varsa yüzde 50 de muhalefet vardır. Ben böyle düĢünen
bir insanım sonuçta. MHP de, BDP de keĢke tabii hepsi birden, onlar da olsaydı burada bir vesileyle. Ama öbür türlüsüne ben
katılmayacağımızı söylüyorum. Yani diğer herhangi bir seçime katılmayacağız biz.
BAġKAN – Vallahi, efendim, zatıalilerinizi yokluğunuzda tasnif komisyonu üyesi seçtik. Kabul eder, seçimi
sonuçlandırırsak biz memnun oluruz ama benim kimseye, kendi iradesine bir Ģey söyleyecek hâlim yok yani.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yok, yani sizin siyasi görüĢünüzü ben biliyorum zaten. Yani orada bir problem yok. KiĢilere
münhasır bir Ģey değil bu zaten. O yüzden…
BAġKAN – Yani öyle bir mutabakatı sağlamamız yasal olarak da mümkün değil.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bunun yasallıkla bir alakası yok zaten. Böyle yasal dayanakları aradığımızda hiçbir uzlaĢma
zaten mevcut değil, yani ona kaldıktan sonra da. Bizim istediğimiz bir uzlaĢma yaratmaktı burada, yani beraber…
BAġKAN – Bu konuda çalıĢtı arkadaĢlarımız.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yukarıda uzlaĢma olur mu, olmaz mı o ayrı bir konu. Bakın, ben onu hiç söylemiyorum
bile, hiç oraya girmiyorum bile.
BAġKAN – ÇalıĢıldı biraz o konuda ama artık bitti yani.
Biz bugün on ikiden önce bu iĢi bitirmek zorundayız yani.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – BaĢkanım, ben bir Ģey söyleyebilir miyim?
BAġKAN – Buyurun.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – ArkadaĢlarınız bize isimleri yazdı, verdi “ Uygun görürseniz bunları da
ekler misiniz?” diye, biz de aldık, önümüze koyduk. Yani MHP‟ deki arkadaĢımız da öyle yaptı. Biz de kendi isimlerimizden aklımızda
olanları söyledik. Yani birbirimizle bir bilgi alıĢveriĢinde bulunduk. Artık takdir herkesin, Ģahsın.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bakın, sizin de aynı söylediğiniz kiĢiler üzerinde bizde de çok problem yok. Yani onda bir
problem yok.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Tamam.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Onları zaten gönül rızasıyla diğerlerini de sizin söylediklerinizi biz de yazarız, orada bir
problem yok ama burada aslında olayın uzlaĢma Ģekli sadece. Yoksa yukarıda zaten biz denetçileri seçmiyoruz ki, shortlist yapıyoruz
burada yani.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama Ģekil zaten “ gizli oylama” diye kanunda var. Yani kanunda olan bir
Ģeyi tartıĢmanın âlemi yok.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Bakın, bunların hepsi kanunla bağlanmıĢ konular değildir. Hiçbir komisyonda bütün her Ģey
öyle olmuyor yani. Yapmayın yani. Bunlar böyle bir Ģey değildir yani.
BAġKAN – Erdal Bey, o konuda da bir imkân oluĢtu bugün. ArkadaĢlarla üç dört saattir çalıĢıyoruz biz konuyu. O konuda
da kısmi bir çalıĢma oldu. Sonucunun ne çıkacağını sandıktan çıkınca göreceğiz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Göreceğiz.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yani bu da sizin ortaya koyduğunuz tavır. Bizim de bu konunun içerisinde olmak gibi
niyetimiz yok. Ben açıkça söylüyorum: Benim yok.
SĠNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Bizim sözcümüz sizsiniz efendim. Beraber katılmayacağız.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Yani benim yok böyle bir Ģeyim. Yani o yüzden dolayı ben baĢarılar diliyorum hepinize.
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BAġKAN – Takdir sizin efendim.
Erdal Bey, bir kere daha kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Böyle bir mutabakat sağlama gibi bir imkâna sahip değiliz.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Hayır, mutabakat sağlamıyoruz. Bu, etik bir Ģey. Bir arzumuz var, bir arzumuz yerine
gelmiyorsa komisyonda olmamızın çok bir anlamının olmadığını düĢünüyoruz.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Arzu değil, baskı bu.
ERDAL AKSÜNGER (Ġzmir) – Hayır, baskı değil.
BAġKAN – Kemal Bey, siz de mi çıkıyorsunuz?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Evet.
BAġKAN – Katılmayacaksınız yani?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Evet.
BAġKAN – Peki, takdir sizin efendim.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – ArkadaĢlar, çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Sen de mi gidiyorsun Kemal Ağabey?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ya, ne yapayım yani…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Grup kararı…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Grup kararı değil. Bu, öbür türlü sanki ahlaklı olmazmıĢ gibime geliyor. Bir de çok dayatmacı
olmaya gerek yok. Yine gidersiniz orada gereğini yaparsınız, 5 tane insan kimi seçiyorsanız onu seçersiniz. Çok istenen Ģey böyle ahlak
dıĢı bir Ģey değil, zorlayıcı bir Ģey de değildi. Yani, evet, 3 tane, iĢte sizin verdiğiniz isimler, 1 tane Hocam verdi -ben de onu yazacaktım
zaten- 4; 1 tane ortak ismimiz var, 5. 5 tane isim oraya gidince üst komisyonda zaten istediğinizi -oy çokluğunuz var- seçersiniz. Bunda
bir Ģey yok ki.
BAġKAN – ġimdi, tabii…
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Kemal Ağabey, sonucu burada ilan etmek uygun mu seçim olmadan?
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – ġimdi, bak, biz zaten demokrasicilik oynuyoruz.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Eyvallah…
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Sen neye kızıyorsun?
BAġKAN – Peki, tamam.
KEMAL EKĠNCĠ (Bursa) – Ben özür diliyorum Sevgili BaĢkanım.
BAġKAN – Eyvallah, takdir sizin efendim.
ArkadaĢlar, biz…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Toplantıya kaç kiĢi devam ediyoruz BaĢkanım?
BAġKAN – Kaldığımız Ģekilde devam ediyoruz. 9 kiĢiyiz. 9 kiĢiyle toplanabiliyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Oy çokluğu değiĢti.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Zaten salt çoğunlukla…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Salt çoğunluk rakamı değiĢti.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ama rakam vermemiĢtik, “ salt çoğunluk” demiĢtik.
BAġKAN – En aĢağı salt çoğunluk. Neyse…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Gene 7 BaĢkanım.
BAġKAN – ArkadaĢlar, aynı aldığımız ilke kararı üzerinden devam edeceğiz.
1‟ inci turda çıkaramazsak 2‟ nci turda.
Biz seçim tasnif komisyonuna iĢi bırakalım, seçime geçelim artık. Çıkan sonucu da bildirelim.
Buyurun lütfen.
(Oylar toplandı)
BAġKAN – Oylama bitti değil mi arkadaĢlar? Nevzat Ağabey, herkes kullandı oyunu…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Herkes oyunu kullandı, evet.
BAġKAN – Evet, mevcut olan arkadaĢlar oyunu kullandı.
Sayım döküm iĢlemine baĢlıyoruz.
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NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Burada olup da oy kullanmayan arkadaĢımız yok.
BAġKAN – Yok.
9 tane değil mi Ġhsan Bey?
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – 9 üyemiz oy kullanmıĢ. 9 tane zarf, 9 tane oy pusulası var.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 9 kiĢi.
BAġKAN – Tamam.
OYA ERONAT (Diyarbakır) – Ben açayım, siz istiyorsanız okumaya baĢlayın.
BAġKAN – Yok, önce geçersiz olup olmadığını Ģey yapmak için hepsini tek tek 15 tane var mı, onu bir iĢaretleyelim.
Kırmızı kalemle numara koyarsak, kurĢun kalemle… Saymadan, 15‟ ten fazla olanı tespit edip geçersiz saymamız lazım.
Nevzat Ağabey, yapılan iĢlemi tutanak kâtiplerimiz duyacak Ģekilde söylerseniz…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Evet, 9 tane zarf, 9 tane oy pusulası mevcut. ġu anda oy pusulalarının geçersizliği
var mı, onlara bakalım.
Tasnife geçiyoruz.
(Oyların ayrımı yapıldı)
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum: Bazı oy pusulaları 14‟ tü. Yani mesela
diyelim ki biz 9 kiĢi oy kullandık, onları birbiriyle çarpıp buraya yazmaya gerek var mı?
BAġKAN – Yok.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Yok, gerek yok.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Peki, tamam.
BAġKAN – Olmayanlara çizgi çekmeye de gerek yok.
YASAMA UZMANI HALUK KURNAZ – Yok da BaĢkanım, bir baĢka ekleme olmasın diye yapıyoruz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi, Sayın BaĢkan, bu gizli bir oylama mı oldu? 733 kiĢi içerisinde, benim dıĢımda,
sizin oylarınızın hiçbir tanesi baĢkasına gitmedi, belli kiĢilere gitti. Bunun adı gizli oylama değil.
ġimdi, bakın, burada bir konuĢma yaptık ve konuĢma sonrasında “ Gizli oylamaya gidiyoruz.” dediniz, bana da bir Ģeyler
söylediniz ve ondan sonra, hepinizin aynı kiĢiye verdiğini gördüm, izledim; çok ayıp ettiniz. Bu bir.
Ġkincisi de bu, gizli oylama olmaz; önceden kararlaĢtırılmıĢ, ne olduğu belli olan bir oylama olur. Bunun adı seçim değil.
Bunu bu Ģekliyle ben kabul etmiyorum. Yani burada gerçekten çok büyük bir ayıp ettiniz. Bunun adı gizli oylama değil, kabul
etmiyorum. Eğer bu Ģekliyle Komisyona gidecek olursa Komisyonda her Ģeyi konuĢurum, onu söyleyeyim size.
BAġKAN – Yani elbette konuĢacaksınız Muhterem Hocam.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Çünkü burada bana dediniz ki… Ġsimler belirlediniz. Bak, ben sizin verdiğiniz isimleri
kullandım ama siz benim verdiğim 2 tane ismin bir tanesi, bir kere, bir kiĢi bile kullanmadı.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Olur mu Hocam, ben sizin söylediğinize kullandım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bakın, ben “ ġeref” dedim, isim verdim, en baĢtan verdiğim isim…
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Hayır, ben sizin söylediğinizi…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yok, kaç tane var?
BAġKAN – ĠĢlem bitti değil mi, değerlendirmelere devam mı ediliyor?
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġu anda ilan edeceğiz.
BAġKAN – Ha, ilan mı edeceksiniz? Değerlendirmeleri ilandan sonra yapalım; kapatalım, ondan sonra yapalım.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bu türden olaylarda, biliyorsunuz, ihaleye girdiğiniz zaman anlaĢmalı ihaleler iptal
edilir bu türden yapıldığı takdirde.
BAġKAN – Doğru söylüyorsunuz.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – ġimdi siz burada… Bak, ben tek, muhalefet partisinden bir kiĢiyim burada, belli. Kaç
kiĢi var burada? 8 kiĢi var. 8‟ i de aynı, hiç baĢkasına vermeden, 8‟ i de bir tane bile baĢkasına gitmeden, 8 tanesi aynı kiĢilere vermiĢse
anlaĢma var demektir. Bu, gizli oylama değildir; onun için de geçersizdir.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Abdullah Cengiz Makas: 9 oy.
Adnan Özen: 9 oy.

42

Arif Dülger: 8 oy.
Arif Yıldırım: 1 oy.
Ayhan Bozlak: 1 oy.
AyĢegül Genç: 1 oy.
Fatih Tok: 1 oy.
Gülümser Erdem: 8 oy.
Ġrfan Barut: 8 oy.
Lütfü ġahsuvaroğlu…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Mehmet Akın…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 1 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sizin söylemenize gerek yok ki ben biliyorum hepsini.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Mehmet ElkatmıĢ…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Muhittin Mıhçak…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Muhsin Biçer…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 1 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
Musa Sıvacıoğlu…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Rahmi Tarık Lüleç…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 9 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ha, 1 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Recep Bülent Tarhan…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 1 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
Sami Kalaycı…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Serpil Çakın…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Bilemediniz, 7 oy.
SEVDE BAYAZIT KAÇAR (KahramanmaraĢ) – Ben tahmin ediyorum.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – O kadar da olsun yani.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Sıddık Arslan...
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sıddık Arslan 1 oy alabilir.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
ġeref Ġba…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 1 oy.
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ĠHSAN ġENER (Ordu) – 1 oy.
Tülin ġencan GüneĢ: 1 oy.
YaĢar AyĢegül Oğuz…
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 8 oy.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – 8 oy.
Zekeriya Aslan: 8 oy.
Zekeriya ġarbak: 8 oy.
Zeki Yıldırım: 9 oy.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet, dediğim gibi yırtılmadı. Bu, gizli oy sayılmaz. O, bir oyları veren zaten benim
muhalif olarak. Onun dıĢında bütün 8 kiĢinin birbiriyle anlaĢtığı ve birbiriyle anlaĢarak bu oyu kullandığı ortaya çıkıyor. Böyle gizli
seçim olmaz. AnlaĢma yapılmıĢ olduğu kesinlikle belli, tıpkı Ģeydeki gibi, yani böyle gizli oy diye kimseye yutturulmasın.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Seçim gizli yapılmıĢtır.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bunu her yerde açıklarım, gazetelere de, televizyonlara da açıklarım bu Ģekliyle çünkü
ayıp bir Ģeydir bu, gerçekten ayıptır. Önceden karar alıp grup olarak aynı kiĢilere oy vermeniz bir defa kendi karakterinize, sizin kendi
Ģahsiyetinize ayıp. Hani farklı kiĢiler çıksa anladım ama hiç çıkmadı, bakın, bütün 8‟i birden aynı kiĢilere verilmesi, bu kabul edilmez bir
Ģey, bu çok ayıp bir Ģey, bu Komisyona da ayıp.
BAġKAN – Yusuf Bey‟ in düĢüncelerini zapta geçin arkadaĢlar.
Bitirdi mi Tasnif Komisyonu iĢimizi? Komisyon bir sağlamasını yapsın.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Diyalog meselesi değil, bakın, burada eğer 9 kiĢi varsa ve 9 kiĢiden 8 kiĢi aynı kiĢilere
hiç baĢkasına vermeden veriyorsa burada bir anlaĢma olduğu belli olur. Gizli oylamada 8 kiĢinin de aynı kiĢilere, 15 kiĢiye aynı Ģekilde
oy vermesi diye bir Ģey söz konusu olmaz, bu gizli oylama olmaz böyle. Kimseyi inandıramazsınız.
ĠHSAN ġENER (Ordu) – Oy gizli ama istiĢare yapılmıĢ olabilir.
BAġKAN – Olay Ģeklen gizli, içerikte bir ittifak olduğu çok net.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ben imzalamayacağım hâliyle, bunu Ģerh düĢerek söyleyeceğim, Ģerh düĢeceğim.
ġimdi, bir basın toplantısı düzenlemem gerekiyor artık. Alt Komisyonun verdiği bu kararı anlatacağım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Evet, oy kullanan 7 arkadaĢımız 15 oy kullanmıĢ, 2 arkadaĢımız 14‟ er oy kullanmıĢ,
toplam oy 133. Biraz önce ifade ettiğimiz oylar da 133, mutabakat tamam.
Değerli arkadaĢlarım, Dilekçe Komisyonu ile Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonunun kurulan Karar Komisyonu bünyesinde
kurulan Alt Komisyon BaĢkanlığına göndermiĢ olduğumuz tasnif heyet raporunu arz ediyorum.
“ Alt Komisyon 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu‟nun 11‟inci maddesinin altıncı
fıkrasıyla geçici 1‟ inci maddesi hükümleri gereğince 15 kamu denetçi adayını belirlemek amacıyla 14/11/2012 günü saat 14.30‟ da
toplanmıĢ ve kullanılan 9 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı adaylar karĢılarında gösterilen oyu
almıĢlardır.
Saygıyla arz olunur.
Tasnif Komisyonu
Ġhsan ġener

Oya Eronat

KahramanmaraĢ

Ordu

Diyarbakır

Üye

Üye

Üye

Nevzat Pakdil,

Aday isimleri ve aldıkları oylar:
Adnan Özen: 9 oy
Zeki Yıldırım: 9 oy
Abdullah Cengiz Makas: 8 oy
Arif Dülger: 8 oy
Gülümser Erdem: 8 oy
Ġrfan Barut: 8 oy
Lütfi ġahsuvaroğlu: 8 oy
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Mehmet ElkatmıĢ: 8 oy
Muhittin Mıhçak: 8 oy
Musa Sıvacıoğlu: 8 oy
Sami Kalaycı: 8 oy
YaĢar AyĢegül Oğuz: 8 oy
Zekeriya Aslan: 8 oy
Zekeriya ġarbak: 8 oy
Serpil Çakın: 7 oy
Bilgilerinize saygıyla sunulur.”
Evet, saygıdeğer arkadaĢlarım, böylece Tasnif Komisyonumuz kendisine verilen görevi tamamlamıĢtır ve bu önümüzdeki
tasnif neticelerini de Sayın Komisyon BaĢkanlığımıza veriyoruz.
TeĢekkür ederim.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Söz alabilir miyim?
BAġKAN – Evet, Yusuf Hocam, buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim.
ġimdi, biraz önce yine ifade ettiğim gibi, burada ilgili kanunun maddelerine göre seçimin gizli yapılması Ģartı vardır. Sözde
gizli yapıldığı belirtilen bu seçimde belli ki oy kullanan 9 kiĢiden 8‟ inin anlaĢarak aynı kiĢilere –yani 733 kiĢiden baĢkasına hiç oy
vermeyerek- 15 kiĢiye oy vermiĢ olmaları aslında seçimin gizli ve tarafsız yapıldığına gölge düĢürmüĢtür. Dolayısıyla, muhalefet
milletvekili olarak seçimin doğru olmadığını, kabul etmediğimi, bunu reddettiğimi bildiriyorum. Ayrıca, Komisyon BaĢkanlığına da,
Karma Komisyon BaĢkanlığına da bu konuda bir itiraz dilekçesi yazısı hazırladım. Bunu kabul etmiyorum çünkü kanuna da uygun değil
Komisyonun yapmıĢ olduğu. Gizli olarak yapılacak seçimde, Ģimdi herkesin aynı kiĢiye oy vermesi, sadece 15 kiĢiye oy vermesi -20 kiĢi
değil bu, 733 kiĢiden 15 kiĢiye oy vermesi- bunun tarafsız olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bu seçimi kabul etmediğimi
özellikle belirtmek istiyorum. Tutanaktan da bir nüsha istiyorum.
BAġKAN – Tabii, hayhay.
ġundan mı bir suret?
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet, Komisyonun aldığı seçim tutanağından bir nüsha istiyorum çünkü basın toplantısı
düzenleyeceğim.
BAġKAN – Evet, Ģimdi Yusuf Bey‟ in görüĢleri zabıtlara geçti, tutanaklara.
ArkadaĢlar, yasanın bize vermiĢ olduğu yetkilere dayanarak Ģu ana kadar çalıĢmaları yürüttük. Her Ģey açık, danıĢarak,
istiĢare ederek yürüttük. ġu andan itibaren yapılacak bir Ģey yok, üst yazımızı yazıp Karma Komisyona bildireceğiz. Seçim burada
sonuçlanmıĢtır.
Ben gösterilen ilgiden dolayı herkese teĢekkür ediyorum, elinize sağlık. Hayırlı akĢamlar diliyorum efendim.

Kapanma Saati: 21.26

45

