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Güce’de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Öztürk, ilk olarak köy ve mahalle muhtarlarıyla
düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Öztürk, güçlü hükümet, huzurun,
güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak diye konuştu. Öztürk, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sisteminin terörle mücadeleye güç katacağını da belirterek, kurumsal
yenilenme sayesinde güvenlik politikalarının daha etkin şekilde işletileceğine dikkat
çekti. Öztürk, terörle etkin mücadele edileceğini ve terörün Türkiye’nin gündeminden
düşürüleceğini de ifade ederek, güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacağını
ve insanımızın özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacağını sözlerine ekledi.
HSK’ya Üye Seçiminde Meclis İradesi Ağırlık Kazanıyor

Mevcut düzende Meclisin HSYK’ya üye seçme hakkının olmadığına dikkat çeken AK
Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yeni sistemle birlikte üye seçiminde meclis
iradesinin ön plana çıkacağını vurgulayarak;’’Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir
mahkeme değil, idari bir organdır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK)
yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) oluyor. Üye
sayısı 22’den 13’e, daire sayısı 3’ten 2’ye düşüyor. Eski düzenlemede Cumhurbaşkanı 4
üye atıyordu. Cumhurbaşkanı yine 4 üye atıyor. Eski düzenlemede Meclisin üye seçme
hakkı yoktu. Modern demokrasilerin büyük çoğunluğunda yargının idare organının
üyeleri seçilmişler, yani Hükümet ve Meclis tarafından atanır. Mevcut düzende
Meclisin üye seçme hakkı yok. Şimdi ise 13 üyeden 7’si Meclis tarafından nitelikli
çoğunlukla seçiliyor. Meclise üye seçimi düzenlemesiyle demokratik meşruiyet
güçlendiriliyor. Bugün olduğu gibi Adalet Bakanı HSK’nın başkanı ve Adalet
Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesi. Mecliste HSK adayları, her üyelik için üç aday
olmak üzere, ilgili komisyon tarafından belirleniyor. Birinci oylamada 367 (600 vekilli
Mecliste 400), ikinci ve üçüncü oylamada 330 (600 vekilli Mecliste 360) oy aranıyor.
Gereken oy sayısı bulunamazsa, en çok oyu alan iki aday arasında kura çekiliyor. Yargı
kurumu üyeleri arasında seçime dönük rekabet ve gruplaşma son buluyor,
milletvekillerinin iradesi öncelik kazanıyor. Yeni düzenlemeyle FETÖ tipi
yapılanmaların HSK’ya etki etme imkânı ortadan kaldırılıyor. Üye seçiminde Meclis
iradesi ağırlık kazanıyor. Hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu atayacak. Bugün de
uygulama böyle. HSYK atıyor. Artık HSK üyelerinin yarıdan fazlası Meclis tarafından
nitelikli çoğunlukla seçilecek. Meclisteki aday seçiminde en az iki partinin uzlaşması
gerekecek. Yeni düzenlemeyle vesayetçi yapıların, siyasete ve millete tepeden bakmayı
huy edinmiş olanların, kendini milletin üstünde gören seçkinci zihniyetin HSK’ya etki
etme imkânı tümden ortadan kalkacak. Üye seçiminde Meclis iradesi ön plana
çıkacak.’’dedi.

