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Bİ Rİ NCİ OTURUM
28 Kasım 2012 Çarşamba
Açılma Saati: 15.20
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NLI OĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
_______0_______
BAġKAN – Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Değerli BaĢkanı, değerli Karma Komisyonumuzun üyeleri, sayın basın
mensupları; Karma Komisyonumuzun 5’ inci toplantısını açıyorum, toplantı yeter sayımız vardır.
Malumunuz, 20 Kasım 2012 tarihli 4’ üncü toplantımızda karma alt komisyonumuzun belirlediği 15 kamu denetçisi adayını
beĢer dakikalık sürelerle dinlemiĢtik. Bugünkü toplantımızın gündemini sizlere daha önce yazılı olarak bildirdiğimiz üzere seçim
bulunmaktadır. Kamu denetçisi seçimiyle ilgili olarak sizlere bazı bilgiler iletmek istiyorum.
Bu toplantımızda 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’ nun 11’ inci maddesinin (6)ncı fıkrası gereğince 5 kamu
denetçisini seçeceğiz. 15 kiĢilik aday listesini 5 kiĢiye indirirken 6328 sayılı Kanun’ un 11’ inci maddesinin (6)ncı fıkrarsına göre hareket
edeceğiz.
Ġlgili fıkraya baktığımızda: “ Komisyon tarafından oluĢturulacak alt komisyon, baĢvuruda bulunan aday adayları arasından,
seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar adayı, baĢvuru süresinin bittiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde belirler ve komisyona sunar.
Komisyon sonraki on beĢ 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.”
Ġlgili maddeye göre, kamu denetçileri üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğuyla seçilecektir. Ġlk oylamada üçte 2, çoğunluk
sağlanamazsa ikinci oylamada da üçte 2, eğer yine sağlanamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk, üçüncü oylamada da salt çoğunluk
sağlanamadığı takdirde seçilecek aday sayısının 2katı kadar aday ile dördüncü oylama yapılır ve dördüncü oylamada karar yeter sayısı
olmak Ģartıyla en çok oyu alan adaylar seçilmiĢ olur.
Malumunuz, Karma Komisyonumuz 39 üyeden oluĢuyor. Buna göre ilk iki turda arayacağımız çoğunluk 26, üçüncü turda
ise 20 oyu alan aday seçilmiĢ olacaktır. Üçüncü oylamada olmazsa da karar yeter sayımızla seçebiliriz. Bu da en az 7kiĢi olarak.
Öncelikle, bir tasnif komisyonu oluĢturmamız gerekmektedir. Tasnif komisyonunu daha önce kura ile belirlemiĢtik.
Van Milletvekili GülĢen Orhan burada mı? Yok.
Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu burada mı? Yok.
Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü burada mı? Burada.
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün burada mı? Yok.
Ġstanbul Milletvekili Gürsoy Erol burada mı? Burada.
Ankara Milletvekili Mustafa Erdem burada mı? Burada.
Yedek üye seçelim:
Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner burada mı? Yok.
Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz burada mı? Yok.
Ankara Milletvekili Levent Gök burada mı? Yok.
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Çorum Milletvekili Murat Yıldırım burada mı? Burada.
Ġzmir Milletvekili Hamza Dağ burada mı? Yok.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Halil Ürün gelir herhâlde?
BAġKAN – Gelir, tamam Halil Ürün’ü de yedek yazalım. Murat Yıldırım’ ı asile aldık.
“ Ertuğrul Kürkcü, Gürsoy Erol, Murat Yıldırım asil; Mustafa Erdem yedek, Halil Ürün yedek.” dedik. Böylece tasnif
komisyonu üyelerimizi seçmiĢ olduk.
Herkesin önünde 15 kiĢilik listemiz var, herkesin karĢısına çarpı iĢareti koyuyoruz. 5 aday iĢaretlemek durumundayız, 5
adaydan fazla iĢaretlersek geçersiz sayıyoruz.
Tasnif komisyonu yerini aldığı zaman oylamaya geçebiliriz. Oylamamızı yine önceki oylamalarımızda yaptığımız gibi gizli
oylama Ģeklinde yapıyoruz. Ġki tane kabinimiz var.
Tasnif komisyonu yerinde, oylamaya geçebiliriz.
5 aday iĢaretleyebiliyoruz, 5’ ten fazla iĢaretlemeler geçersiz sayılıyor.
Ġlk iki turda üçte 2 çoğunluk, üçüncü turda salt çoğunluk, yani 20 kiĢi, 20 oy alması gerekiyor.
Evet, basın bize müsaade ederse, çok teĢekkür ediyoruz arkadaĢlar.
Oy verme iĢlemini baĢlatıyorum.
(Oylar toplandı)
BAġKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama iĢlemi tamamlanmıĢtır.
(Oyların ayrımı yapıldı)
BAġKAN – ArkadaĢlar, birinci tur oylamasının sonuçlarını Murat Bey okusun, tutanaklara geçsin.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile Ġnsan Haklarını Ġnceleme
Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon BaĢkanlığına
Komisyon, 14.6.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 11'inci maddesinin altıncı fıkrası ile
Geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 Kamu denetçisi seçimini yapmak amacıyla 28/11/2012 günü saat 15:15'te toplanmıĢ
ve kullanılan (19) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı kamu denetçisi adayları karĢılarında gösterilen oyu
almıĢlardır. (1) adet oy geçersizdir.
Saygıyla arz olunur.
Tasnif Komisyonu
Üye

Üye

Üye

Murat Yıldırım

Gürsoy Erol

Ertuğrul Kürkcü

Çorum

Ġstanbul

Mersin

Aday Ġsimleri

Aldıkları Oy

1. Mehmet ElkatmıĢ

(17)

2. Serpil Çakın

(16)

3. Muhittin Mıhçak

(15 )

4. Zekeriya Aslan
5. Abdullah Cengiz Makas

13
10”

BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Tasnif Komisyonumuzun açıkladığı sonuçlara göre hiçbir aday bu turda gerekli olan üçte 2 oyu, Komisyonun üçte 2
oyununu alamadığı için ikinci tur oylamaya geçiyoruz.
Tasnif Komisyonumuz hazır.
(Oylar toplandı)
BAġKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama iĢlemi tamamlanmıĢtır.
(Oyların ayrımı yapıldı)
BAġKAN – ArkadaĢlar, ikinci tur oylamasının sonuçlarını Murat Bey okusun, tutanaklara geçsin.
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MURAT YILDIRIM (Çorum) –
“ Dilekçe Komisyonu Ġle Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu BaĢkanlığına
Komisyon, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 11’ inci maddesinin altıncı fıkrası ile
Geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 Kamu Denetçisi seçimini yapmak amacıyla 28.11.2012 günü saat 15:15’ te toplanmıĢ
ve kullanılan on sekiz (18) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı kamu denetçisi adayları karĢılarında
gösterilen oyu almıĢlardır.
Saygıyla arz olunur.
Tasnif Komisyonu
Ertuğrul Kürkcü

Murat Yıldırım

Mersin

Çorum

Gürsoy Erol
Ġstanbul

Aday Ġsimleri

Aldıkları Oy

1.Mehmet ElkatmıĢ

(16)

2.Serpil Çakın

(16)

3.Zekeriya Aslan

(14)

4.Muhittin Mıhçak

(13)
(6)”

5.Abdullah Cengiz Makas
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyoruz.
Bu turda da yeterli oyu alamamıĢtır hiçbir aday.

ġimdi üçüncü tur oylamayı yapıyoruz. Bu turda da seçilecek adayın 20 oy alması gerekmektedir ve 20 oy alan aday seçilmiĢ
olacak. Geri kalan seçilmeyen aday sayısının 2 katı kadarı da dördüncü turda oylama yapacağız.
Tasnif komisyonu hazır olduğunda yeni tur oylamaya geçebiliriz, üçüncü tura.
Oy verme iĢlemini baĢlatıyorum.
(Oylar toplandı)
MURAT YILDIRIM (Çorum) – “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Ġle Ġnsan Haklarını Ġnceleme
Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon BaĢkanlığına
Komisyon, 14.6.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’ nun 11’ inci maddesinin altıncı fıkrası ile
Geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 Kamu denetçisi seçimini yapmak amacıyla 28/11/2012 günü saat 15:15'te toplanmıĢ
ve kullanılan 20 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı kamu denetçisi adayları karĢılarında gösterilen oyu
almıĢlardır.
Saygıyla arz olunur.
3. Tur
Tasnif Komisyonu
Ertuğrul Kürkcü

Murat Yıldırım

Gürsoy Erol

Mersin

Çorum

Ġstanbul

Aday Ġsimleri

Aldıkları Oy

1. Zekeriya Aslan

17

2. Mehmet ElkatmıĢ

16

3. Serpil Çakın

16

4. Abdullah Cengiz Makas

14

5. Muhittin Mıhçak

15

6. Musa Sıvacıoğlu

5

7. Lütfü ġahsuvaroğlu

4

8. Arif Dülger

3

9. Adnan Özen

2

10. Sami Kalaycı

2

11. Gülümser Erdem

2”
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BAġKAN – ġimdi burada tabii yasada aday sayısının 2 katı diyor yani biz 5 adayı da seçemedik 10’ la seçime gitmemiz
gerektiği yasada açıkça yazıyor. ġimdi, burada bu son iki oy alan 3 aday arasında ya bunların hepsini yazacağız ama netice itibarıyla bu
yasada belirtilen Ģekil olarak en azından bunu karĢılamıyor. Kura olmaz da… Veya biz sadece bu 3 aday arasından onun için seçim…
KOMĠSYON UZMANI HALUK KURNAZ – Ya hepsini birlikte seçime koyacağız veya 3 kiĢi için ayrı bir tamamlayıcı
oylama yapacağız.
BAġKAN – Hepsini seçersek, bu sonsuza kadar… Diyelim ki, hep 2, 2, 3, 3 çıktı. Ne yapacağız, sabaha kadar seçim mi
yapacağız?
KERĠM ÖZKUL (Konya) – Üçüncü ve dördüncü tura katılmasını…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Hepsini dördüncü tura koyalım. En fazla oy alan biter zaten.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Geçen sefer de öyle olmuĢtu.
BAġKAN – Geçen sefer de öyle… BaĢdenetçi seçiminde mi yapmıĢtık onu?
ġimdi tabii, en azından aday adaylarının hak kaybının olmaması anlamında aynı oyu alan, 2 oy alan 3 adayla beraber yani
listemizi 11 kiĢi yapıp, son oylamayı böyle yapalım görüĢünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.
BAġKAN – O zaman yani 11 kiĢiyle… 10 kiĢi normalde, 5’in 2 katı 10 kiĢiyle gitmemiz gerekirken biz 3 kiĢi aynı oyu
aldığı için…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Burada hukukçu arkadaĢlar var.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bir sıkıntı olmaz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Oy kaybı olmadığı için…
BAġKAN – BaĢdenetçide de aynı Ģeyi yapmıĢtık.
ġöyle: Seçimi yenilemenin pratikte bir faydası yok çünkü bu sonsuza kadar böyle devam edebilir. Yani neticede burada 15
değiĢkenli bir seçim var.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – 11 kiĢi, 11 kiĢiden de birçok adam seçilebilir. Hani burada hukukçu arkadaĢlar var,
avukat arkadaĢlar var...
KERĠM ÖZKUL (Konya) – Hak kaybı yok. Yani hak kaybı olmadığına göre… Adaylar aleyhine bir hak kaybı olmadığına
göre, yaptığımız yöntemin doğru olduğu kanaatindeyim.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġimdi, BaĢkanım, ben bir söz alabilir miyim?
BAġKAN – Buyur BaĢkanım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ġimdi, tabii burada hâkimlik yapmıĢ, avukatlık yapmıĢ arkadaĢlar var ama kanun
koyucunun buradaki hükmü açık ve net. ġimdi, kanun koyucu 2 katı adayla tekrar seçime katılırsa…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – “ En az 2katı” mı diyor, “ 2 katı” mı diyor?
BAġKAN – “ 2 katı” diyor.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – “ 2 katı adayla seçime girilir.” diyorsa burada Ģekil Ģartını bence bizim yerine
getirmemiz lazım. Yani nihayetinde ne olabilir? Burada çalıĢıyoruz yani, en fazla bir yirmi dakikamızı, otuz dakikamızı alır.
ġimdi, alınan oylar belli bir Ģeyin içerisindeki… Bence, benim görüĢüm, düĢüncem: Komplesiyle ilgili olarak bir tur oylama
yapıp, sayının 10’ a düĢmesi lazım.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – DüĢüremeyiz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – “ DüĢüremeyiz” diye bir Ģey yok, düĢer.
ĠSMAĠL AYDIN (Bursa) – Hayır, öyle bir yetkimiz yok. Yani tüm oy alanlar belli. Dört tur öngörüyor, yani yeni bir tur
oylama da yapamayız ki.
HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yeni bir Ģekil getirelim.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – Geçen, baĢdenetçi oylamasında da aynı Ģey oldu. BaĢ denetçide de aynı olay olmuĢ.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – ġimdi arkadaĢlar, Ģöyle: Yani…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ArkadaĢlar Ģöyle: Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde Meclisi yönetiyordum.
Orada 2 kiĢi hatırlıyorsanız birer oy almıĢtı. Orada, yani o zaman ikinci tura gitmemiz lazım Mehmet’ in dediği gibi. O 3 aday arasında
birisini elememiz lazım, “ 2 kat” diyorsa. Benim görüĢüm.
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ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Bu konuda Ģeklî bir açıklama yok. ġeklî yapmaya çalıĢırken farklı bir Ģekil ihdas
ediyoruz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ama bak Ģimdi farklı bir yorum var, “ Son 3 kiĢi için bir oylama yapılabilir.” diyor, 2’ ye
düĢürmek için.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – BaĢdenetçi seçiminde de aynı Ģey oldu. Aynı oyu alan 2 kiĢi vardı ve bu Ģekilde gidildi.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – ġeklen ona da izin yok ki.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – ġöyle bir seçme yapamayız herhâlde: Üç turda bunlar kaçar oy almıĢ, onları toplayarak.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – O olmaz o.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – ġöyle yapılabilir: Bu 3 kiĢi, 2 kiĢiye indirilebilir, en fazla oy alan 3 kiĢi için ayrı bir seçim
yapılabilir.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – BaĢdenetçi seçiminde de aynı oldu, bu teknikle aĢtık.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Biz 11 tane koyacağız.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – Karma Komisyonumuz, bu tür bir durumla karĢılaĢtığında eĢit oy alan arkadaĢları bir fazlasıyla
seçime sokarak çözüm üretti. Yani bir Komisyonun teamülü oluĢmuĢ oldu yani.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Ha seçimi bir kere yapmıĢsın ha iki kere yapmıĢsın.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – Ha yani bir teamülü oluĢtu mu, Komisyon bu yöntemi yaptı, Karma Komisyonun teamülü
oluĢtu.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Tabii tabii mantık olarak…
KERĠM ÖZKUL (Konya) – OluĢmuĢ teamülle biz aynı Ģekilde 11 kiĢiyle seçime girelim…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Oy birliğiyle de kabul edelim.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – Oy birliğiyle de kabul edildiğine göre…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Problem yok.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – Mantık olarak da bahsettiğin Ģekli de kapsıyor. Yani onlar zaten seçime girmiĢ
oluyorlar.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ben veda ediyorum, üzgünüm. Gelecek yedek üye gelsin.
MEHMET NACĠ BOSTANCI (Amasya) – En kritik Komisyon toplantısı Ertuğrul Bey.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Kritik olmadığını hepimiz biliyoruz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ama son tur. Ne olacağı belli olmaz.
ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Yapacak bir Ģey yok, sözleĢmemiz sona erdi.
KERĠM ÖZKUL (Konya) – KardeĢim bakın, Ertuğrul Bey izin alacağım diyor. ġu pusulanın basımı iĢlemine acil geçelim.
BAġKAN – ġimdi arkadaĢlar, Ģöyle yapalım. Söyle bir saat beĢe kadar bir ara verelim, bu konuyu biraz çalıĢalım, Meclisteki
önceki uygulamaları bir tekrar edelim, daha sonra Ģekli anlamda bir itirazla karĢı karĢıya kalmamıĢ olalım uygun görürseniz.
Saat 17.00’de toplanmak üzere toplantıya ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.38
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.34
BAŞKAN : M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (Afyonkarahisar)
SÖZCÜ: Ali AYDI NLI OĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P : İ smail AYDI N (Bursa)
-----0---BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, Ġkinci Oturumu açıyorum.
Toplantı yeter sayımız vardır.
Son üçüncü tur oylamamızda en yüksek oyu alan aday sayısının 2 katı yani 10 sayısı değil de 11 sayısına ulaĢmıĢtık. 2 oy
alan Adnan Özen, Gülümser Erdem ve Sami Kalaycı, 3’ ü de aynı oyu aldığı için 11 kiĢi kalmıĢ oldu.
ġimdi, bu arada yaptığımız değerlendirmelerde, tabii 4’ üncü oylama bizim son iĢlemimiz olacak yani seçimin
nihayetlendirildiği tur olacak. Dolayısıyla, Ģimdi tamamlayıcı bir iĢlem olarak sadece aynı oyu alan 3 kiĢi arasında, en fazl a 2 isim
iĢaretlemek yoluyla tamamlayıcı bir iĢlem yapalım dedik ve burada yazma yoluyla yani ekranda 3 aday adayının ismi var: Adnan Özen,
Gülümser Erdem ve Sami Kalaycı. Bu 3 kiĢiyi 2 kiĢiye indirmek adına tamamlayıcı iĢlem olarak bir seçim yapıyoruz.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – O hazır yani…
BAġKAN - Evet, listemiz hazır.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ĠĢaretleyecek miyiz?
BAġKAN – Tasnif Komisyonumuz hazır. Yedek üyelerimiz, asil üyelerimiz ayrıldığı için yerlerini almıĢ oldular. Tasnif
Komisyonumuz hazır olduğunda tamamlayıcı iĢlem olarak…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – ĠĢaretleyelim, isim niye yazalım ki?
BAġKAN – Yazalım, isim yazalım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ĠĢaret yeri var mı orada?
BAġKAN – Yok… ĠĢaret yeri var mı? Yok. BoĢ listeye… ArkadaĢlar, Murat Ağabey, bunda ne var ? Hiçbir Ģey yok. Ġsim
yazacağız 2 tane, en fazla 2 tane isim yazacağız.
HALĠL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – Ağabey, isimli de var, hazır.
AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) – Herkes, isteyen istediğini yapsın.
BAġKAN – Yok, orada “ 2” diye rakam var, gerek yok. BoĢ listemiz yok mu? Tamam, boĢ listemizi verelim, ikiĢer tane
yazalım.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Bence iĢaretle…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Bir dakika, bir dakika… Haluk Bey, Ģimdi bundan kaç tane bastınız siz?
HALĠL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – ġu var bir de BaĢkanım, Ģuna bakar mısınız?
BAġKAN – Bir dakika arkadaĢlar…
MEHMET METĠNER (Adıyaman) – Sayın BaĢkan ne diyorsa o.
BAġKAN – Burada herhangi bir Ģekli Ģartımız yok. Seçimlerde normalde bu yöntem uygulanır. BoĢ listelerimiz mühürlendi
mi? O listelere 2 tane isim yazacağız. Bu 3 tane ismi 2’ ye indireceğiz. Bunlar, Adnan Özen, Gülümser Erdem ve Sami Kalaycı. Tasnif
Komisyonu seçim için hazır olduğunda seçime geçebiliriz. Oylamayı böyle yapacağız yani 2 kiĢiyi yazmıĢ olacağız listeye.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – AnlaĢıldı Sayın BaĢkan.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Pardon, bir dakika… ġimdi, siz bu kadar kâğıdı bastınız, eyvallah yani…
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Listeleri bir sıraya koyacağız BaĢkanım.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – Hayır efendim, bir dakika…
1) Adnan Özen
2) Gülümser Erdem
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3) Sami Kalaycı
ġimdi, üçüncü tur, 2, 2, 2 yazıyorsunuz.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Üçüncü tur daha…
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) - Tamam, anladım, bunu zaten biz biliyoruz yani…
BAġKAN – Gerek yoktu Ģekli olarak ona. Birer tane liste koyun. BoĢ listeleri mühürlediniz mi? Onları tasnif komisyonuna
verin.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – BaĢkanım, izninizle Ģunu ifade edeyim: ġimdi, burada, böyle bir durum varsa bunlar
çıkmıĢ zaten, bilgisayarda rahat oynanır. Bence el yazısının öbür tarafı… ĠĢaretle oy vermek benim teklifi mdir. BaĢkanlık makamı da
oylasın. Bence iĢaretleyerek oy verelim. Çünkü daha önceden de yaptık, bu iki üç dakikalık zamanda bir Ģey olmaz. ĠĢaretleyelim.
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Doğrusu bu.
BAġKAN – ArkadaĢlar, bunun doğrusu yanlıĢı olmaz aslında ama yani çok gereksiz bir tartıĢma yaĢıyoruz ama arkadaĢlar
da fuzuli bir iĢlem yapmıĢlar yani netice itibarıyla bunu yapabiliyorsanız, oraya ayrıca oylama yazıp boĢ liste hazırlamanın bir anlamı
yoktu. Bunu yapmıĢ oldunuz, yok yere bir daha tartıĢma yaĢadık.
Eğer Komisyonun bu yönde bir arzusu varsa, bu ne Ģekil ne esas bakımından hiç önemi olmayan bir konu olmasına rağmen,
üyelerimizin mutluluğu bizim için asıldır. Bu Ģekilde yapabiliriz eğer bir beĢ dakika daha beklemek istiyorsak.
MEHMET KERĠM YILDIZ (Ağrı) – El yazısıyla iki isim yazalım, oylayalım BaĢkanım.
BAġKAN – Ama Ģimdi öyle olmaz. ArkadaĢlar yani bir karar vereceğiz Ģimdi burada.
NEVZAT PAKDĠL (KahramanmaraĢ) – ArkadaĢlar, benim tercihim kutucukları iĢaretleyip oy vermektir.
BAġKAN – Sayın Pakdil’ in teklifini oylarınıza sunuyorum: “ Liste hazırlansın, kutucuklara çarpı Ģeklinde iĢaret koyalım.”
diyen arkadaĢlar: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
Hemen yazın gelin bakalım.
Oy verme iĢlemini baĢlatıyorum.
(Oylar toplandı)
BAġKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama iĢlemi tamamlanmıĢtır.
(Oyların ayrımı yapıldı)
MURAT YILDIRIM (Çorum) - “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile Ġnsan Haklarını Ġnceleme
Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon BaĢkanlığına
Komisyon, 14.6.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 11'inci maddesinin altıncı fıkrası ile
Geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 Kamu denetçisi seçimini yapmak amacıyla 28/11/2012 günü saat 15:15'de toplanmıĢ
ve üçüncü tur oylamanın tamamlayıcısı olarak kullanılan (19) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı kamu
denetçisi adayları karĢılarında gösterilen oyu almıĢlardır. (4) oy geçersiz.
Saygıyla arz olunur.
Tasnif Komisyonu
Üye

Üye

Üye

Murat Yıldırım

Halil Ürün

Mustafa Erdem

Çorum

Afyonkarahisar

Ankara

Aday Ġsimleri

Aldıkları Oy

1. Gülümser Erdem

(13)

2. Adnan Özen

(11)

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Tasnif Komisyonuna.
Böylece arkadaĢlar, 3 aday arasında yapmıĢ olduğumuz seçim sonucunda Adnan Özen ve Gülümser Erdem de 10 kiĢilik
listede yer aldılar.
ġimdi listemiz hazır olup basılıp gelmesine kadar beĢ dakika ara veriyoruz.

Kapanma Saati: 17.55
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.09
BAŞKAN: M ehmet DANİ Ş (Çanakkale)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Halil ÜRÜN (İ stanbul)
SÖZCÜ: Ali AYDI NOĞLU (Balıkesir)
KÂTİ P: İ smail AYDI N (Bursa)
----- 0 ----BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar, Üçüncü Oturumu açıyorum.
En fazla oy alan 10 yani seçilecek 5 denetçi sayısının 2 katı olan 10 denetçi listesi hazırlandı, Ģu anda Tasnif Komisyonuna
teslim edildi. Son tur oylamamız yani dördüncü tur oylamamızda en fazla oy alan 5 adayı kamu denetçisi olarak seçmiĢ olacağız.
Tasnif Komisyonu hazır olduğunda seçime geçebiliriz.
Oy verme iĢlemini baĢlatıyorum.
(Oylar toplandı)
BAġKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama iĢlemi tamamlanmıĢtır.
(Oyların ayrımı yapıldı)
MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sayın BaĢkan, sonucu okuyorum:
“ Dilekçe Komisyonu ile Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu BaĢkanlığına
Komisyon, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 11’ inci maddesinin altıncı fıkrası ile
Geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 5 Kamu Denetçisi seçimini yapmak amacıyla 28.11.2012 günü saat 15.15’ te toplanmıĢ
ve kullanılan (19) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aĢağıda adları ve soyadları yazılı kamu denetçisi adayları karĢılarında gösterilen oyu
almıĢlardır.
Saygıyla arz olunur.

4. Tur Tasnif Komisyonu
Murat Yıldırım

Halil Ürün

Mustafa Erdem

Çorum

Afyonkarahisar

Ankara

Aday Ġsimleri

Aldıkları Oylar

1) Abdullah Cengiz Makas

(17)

2) Mehmet ElkatmıĢ

(17)

3) Zekeriya Aslan

(17)

4) Muhittin Mıhçak

(15)

5) Serpil Çakır

(15)”

BAġKAN – Evet, Tasnif Komisyonumuza teĢekkür ediyoruz. Bugünkü çalıĢmalarımıza katılan bütün üyelerimize de
teĢekkür ediyorum.
Öncelikle BaĢdenetçinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Denetçi olarak seçilen 5 kiĢinin de
Komisyonumuzda yemin etmesi gerekiyor. Bunu, daha sonraki bir tarihte kendilerini davet edip Komisyonumuzda yemin etmelerini
sağlayacağız. Dolayısıyla bugünkü gündemimizi tamamlamıĢ oluyoruz.
Ben, katkı veren bütün arkadaĢlarımıza, çalıĢanlarımıza teĢekkür ediyorum. Basın yok herhâlde.
“ Yapılan gizli oylamada 1. Turda 19, 2. Turda 18, 3. Turda 20 ve 4. Turda da 19 arkadaĢımız oy kullanmıĢ ve 3. Turun
tamamlama oylamasında da 19 üyemiz oy kullanmıĢ. Geçerli oyların tasnifi sonucunda, 4. Turun sonunda da 5 aday kamu denetçisi
olarak seçilmiĢtir: Abdullah Cengiz Makas, Mehmet ElkatmıĢ, Zekeriya Aslan, Muhittin Mıhçak, Serpil Çakın.”
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Hayırlı olsun.
Gündemimizde de baĢka bir maddemiz kalmadığı için toplantımızı kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.32
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