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6332 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU HAKKINDAKİ KANUN 

GEREĞİNCE  

OLUŞTURULACAK İNSAN HAKLARI KURULUNA   

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILACAK ,  SADECE BARO 

BAŞKANLARININ OY KULLANACAĞI  BİR ÜYE SEÇİMİNDE  UYGULANACAK 

ESASLARA İLİŞKİN 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIK DİVANI  KARARI 

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere 

yukarıda belirtilen günde toplandı. 
 

 6332   sayılı  Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli Resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6332 sayılı kanunun 5.maddesi, 2.fıkrasında belirtilen Kurula Başkan ve üye 

olabilmek için ;    

“a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olmamak,  

ç) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,  

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri 

saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı 

bulunmamak,  

e) Üyelik başvurusu yaptığı tarih itibarıyla herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim 

organlarında görevli veya yetkili bulunmamak,  

f) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim yapmış olması,  

gerekir.” 

           

6332 sayılı kanunun 5. maddesi 4. fıkrası ( ç ) bendi  gereğince ; 

  “ Bir üye en az 10 yıl avukatlık yapmış ve insan hakları alanında temayüz etmiş 

avukatlar arasından baro başkanları tarafından seçilir. Kurum tarafından adayların 

bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 

belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının 

bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan aday üye seçilmiş sayılır.” 

 

       6332 sayılı kanunun geçiş hükümleri başlıklı geçici 1.maddesi 2. fıkrası ( a )  bendi- “ 

Kurul üyeliklerine ilk defa  baro başkanları tarafından seçilecek adaylar Türkiye Barolar 

Birliği Başkanlığına …..bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün 
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içinde başvurur.”  Aynı fıkranın ( b )  bendine göre: “Başvuru tarihinin sona erdiği günden 

itibaren on gün içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından belirlenen yer ve 

zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının oy 

kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan aday üye seçilmiş sayılır.” 

 

         Hükümleri yer almıştır. 

  
 

Yönetim Kurulumuzun 20/07/2012 tarih ve 2012/847   sayılı kararı ile; en az on yıl 

avukatlık yapmış avukatlar arasından, insan hakları alanında temayüz etmiş, sadece  baro 

başkanlarının oy kullanacağı, Türkiye Barolar Birliği tarafından  yapılacak  bir avukat seçimi 

için,    yapılacak seçimlerde, yapılacak işlemleri yapmak ve gerekli kararları almak üzere 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık divanı  görev ve yetkilendirilmiştir.  Türkiye Barolar Birliği 

Başkanlık Divanı  İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu’na üye  seçimi için  seçim 

takvimi ve seçime ilişkin    çalışmalarını tamamlamış olmakla, 

 

Seçimin aşağıdaki temel kurallar ve takvime göre yapılmasına; 

  

 1- Baro Başkanlarının seçeceği  İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği 

seçim takvimi   başlangıç tarihinin  20.07.2012  tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin 

takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim 

açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine; 

           2- İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği için yapılacak seçimle ilgili 

yapılacak tüm   ilanların  www.barobirlik.org.tr  internet adresindeki Türkiye Barolar 

Birliğinin WEB sitesinde   ilan edilmesine, seçime ilişkin  ilanların Türkiye Barolar Birliği 

Web sitesinde yapılacağının,    tüm barolara  faksla duyurulmasına ve Baro Başkanlıklarının  

bu duyuruyu levhasına kayıtlı tüm avukatların görebilmesi için  bölgesi içindeki adliyelerde  

bulunan tüm avukat odalarındaki ilan tahtalarında   ve varsa  baronun web sayfasında ilan 

etmesine; 

3-  Seçim için uygulanacak takvimde son günü belirtilen sürelerin, aksine bir açıklama 

yoksa, sürenin saat 17.00 de  sona ereceğine,   

4-  İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği için yapılacak seçimlerde 

yapılacak başvuru  dilekçesine  nüfus kayıt örneği, adli sicil arşiv kaydı, erkek adaylar için 

askerlikle ilişiği bulunmadığına ilişkin belge, görevini devamlı yapmasına  engel olabilecek 

akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin  uzman hekim raporu,  Baro Başkanlıklarından alınmış     

insan hakları alanında temayüz etmiş olduğunu  ve   başvuru sahibinin barodaki sicil 

dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren   belge,  fotoğraf ve özgeçmiş belgesi 

ile  başvuru tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında 

görevli veya yetkili olmadığına ilişkin başvuru sahibinin imzasını havi beyan belgesinin   

eklenmesinin gerekli olduğuna; 

5-Adaylık başvurularının  Türkiye Barolar Birliği gelen evrak servisine  alındı belgesi 

karşılığı teslim edilmek suretiyle  kabulüne; 

6-Adaylık başvurularının 23.07.2012  günü başlatılarak 30.07.2012    günü saat 17.00 

de sona erdirilmesine; 

 

7- Aday başvuru ve eki belgelerinin incelenmesi sonucu   şartları adaylık için uygun 

olanlara ilişkin kesin aday listesinin, soyad alfabe sırasına göre   01.08.2012  günü ilan 

edilmesine, 

http://www.barobirlik.org.tr/
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8- Aday başvurusu red edilenlerin 03.08.2012 günü mesai saati sonuna kadar Türkiye 

Barolar Birliği Başkanlığına itirazda bulunabileceklerine, 

9-Kesin aday listesinin  ve adayların özgeçmişlerinin Türkiye Barolar Birliği Web 

sitesinde 04.08.2012 günü  yayımlanmasına;   

 

10-  İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği için  yapılacak seçimlerde oy 

kullanacak  baro başkanları seçmen listelerinin   31 Temmuz 2012  günü saat 17.00  de  ilan 

edilmesine; 

11-Seçmen listesine yapılacak itirazların   02. Ağustos 2012 günü  saat 17.00 de sona 

ermesine; 

12-Seçmen listelerine yapılacak itirazların 03 Ağustos 2012   günü saat 17.00 de  

TBB Başkanlık Divanınca incelenerek seçmen listelerinin kesinleştirilmesine ve ilan edilmesi 

ile  kesinleşen seçmen listesinin  sandık seçmen listesi olarak kabulüne; 

           13- İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği için    yapılacak seçimlerde oy 

kullanımının  oy pusulası üzerine bir adayın isminin yazılması suretiyle kullanılmasına,    

14-  İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyeliği  için yapılacak  Seçimin 09  

Ağustos 2012 günü  saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği, 

Av.Özdemir ÖZOK  Kongre ve Kültür merkezi konferans salonunda yapılmasına;  

15-Seçim için görevlendirilen sandık kurulu başkanına Türkiye Barolar Birliği 

Başkanlığı tarafından 100 adet işbu kararın 17. maddesindeki özelliklere göre düzenlenmiş oy 

pusulası, basılı sayım ve döküm cetveli, seçim torbası ,  yeteri kadar tutanak kağıdı, oy verme 

kabini, sandık seçmen listesi, oy verme sandığı ile  sandık kurulunca oy pusulası, oy 

zarflarının ve sandık kurulu tutanaklarının mühürlenmesi için kullanılmak üzere  TBB 

mührünün teslim edilmesine; 

16- Seçim için bir adet sandık kurulmasına, seçim sandık kurulunun bir başkan, bir 

başkan yardımcısı ve üç asil,   iki   yedek üyeden oluşturulmasına, sandık kurulu  asil ve 

yedeklerinin 5 Ağustos 2010 günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanınca  belirlenerek 

görevlendirilmelerine, sandık kurulunda  oy kullanımı sırasında sürekli bir boşalma olması 

halinde boşalan kişinin yerinin yedek üyelerle doldurulmasına, başkan ve başkan vekilinden 

her ikisinin de boşalması halinde,  en yaşlı üyenin sandık kurul başkanlığı görevini 

yürütmesine; 

17-Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy 

pusulasının konulacağı zarfın  sandık kurulu başkanınca Türkiye Barolar Birliği mührü ile 

mühürlenmesine,  oy pusulasına   birden fazla adayın veya aday olmayan kişinin adının 

yazılması   ve  mührü olmayan zarf ve/veya oy pusulalarının kullanılması hallerinde bu 

özellikleri taşıyan oy pusulalarının  geçersiz sayılmasına; 

             18-Oy sayımı sonucunda  adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanmasının 

yapılmasına,  adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olanın, 

kıdemlerinin de  eşitliği halinde  adayların yaşlısının, bunda da eşitlik olması halinde  sandık 

kurulunca kura çekilerek kurada  kazanmış olanın  ön sırada yer almasına,   sıralamada ilk   

sırayı almış olan  adayın   İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyesi olarak seçilmiş 

olacağına; 

             19-Seçim sandık kurulu tarafından, seçim sonuçlarını gösteren tutanağın  seçim 

mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve  sandık kurulu üyelerince 

imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde 

kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının  

rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,  seçim sonuçlarına itirazın 10.08.2012 günü saat 

12.00 ye kadar  seçim sandık kurulu başkanlığına verilecek dilekçe ile yapılmasına 
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             20-Hesaba katılan, katılmayan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve seçimle ilgili 

diğer her türlü evrakın  sandık kuruluna verilen torba içine konulup torbanın ağzı kapatılıp 

sandık kurulunca imzalanıp mühürlenmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına 

teslim edilerek Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca  bir yıl süreyle  saklanmasına, 

             21-Seçim sonucu İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kurulu  üyesi  seçilen   

avukatın  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca  11 Ağustos 2012   günü Türkiye İnsan 

Hakları Kurumu’na  bildirilmesine; 

             22 - Seçime ilişkin her türlü itirazın  Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanınca 

kesin olarak karara bağlanacağına, 

             İşbu kararın ilan niteliğinde olmak üzere Türkiye Barolar Birliği web sayfasında 

yayınlanmasına; 

 

            Oybirliği ile karar verildi. 

 

 Başkan 

Av. V. Ahsen 

COŞAR 

(İMZA) 

Başkan Yrd. 

Av. Berra BESLER 

(İMZA) 

Başkan Yrd. 

Av. Talay ŞENOL 

(İMZA) 

 

 

 

 

 

 

Genel Sekreter 

Av. Cengiz TUĞRAL 

(İMZA) 

Sayman 

Av. Sitare SAĞSEN 

(İMZA) 

 
 


