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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM KİT Komisyonu saat 11.04’te açıldı.
Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dileğine ve
Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin bir açıklamada bulundu.
İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulması,
İç Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına
devam etmesi,
Alt komisyon oluşturulması, çalışma esas ve usulleri ile denetim programlarının belirlenmesi
hususlarında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesi,
Kabul edildi.
Yasama Uzmanı Kerim Polat tarafından, KİT Komisyonunun çalışma usul ve esasları hakkında
bir sunum yapıldı.
Komisyon çalışmalarına ilişkin bir görüşme yapıldı.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 12.00’de toplantıya son
verildi.
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25 Temmuz 2018 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.04
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantı yeter sayısı vardır; toplantıyı açıyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dileğine ve
Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Değerli üyelerimiz, öncelikle 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını, sizlere de
hem Komisyon hem de Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyorum.
Değerli üyelerimiz, bugünkü gündemimizde dönem başında almamız gereken; bir, İç Tüzük’ün
33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar; iki, İç
Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına devam
etmesine ilişkin karar; üç, alt komisyonların oluşturulması, çalışma esas ve usulleri ile, denetim
programlarının belirlenmesi hususlarında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin karar yer
almakta. Daha sonra, Komisyonumuzun çalışma esas ve usulleriyle ilgili olarak da büromuz sorumlusu
Kerim arkadaşımız bizi bilgilendirecek.
Ayrıca, Komisyonumuzla ilgili bilgi dosyası da sizlerin şu anda önlerinizde, dağıtılmış vaziyette
ve içerisinde yapılacak olan sunum da yer almakta.
Ayrıca, sizlere ve danışman arkadaşlarımıza da birer form veriyoruz iletişim bilgilerini doldurmaları
için. Yani bu iletişim bilgilerinde değişiklik olursa orada da o bilgilerle ilgili değişikliği kaydedeceğiz.
Değerli üyelerimiz, gündeme başlıyorum.
III.- KARARLAR
A)ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına
ilişkin karar
BAŞKAN - 1’inci gündem maddemiz olan İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon
toplantılarında tam tutanak tutulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
2.- İç Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına
devam etmesine ilişkin karar
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de
çalışmalarına devam edilmesine ilişkin görüşü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3.- Alt komisyon oluşturulmasına, çalışma esas ve usulleri ile denetim programlarının belirlenmesi
hususlarında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin karar
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BAŞKAN - 3’üncü maddemiz olan alt komisyonların oluşturulması, çalışma esas ve usulleri ile,
denetim programlarının belirlenmesi hususlarında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin
konuyu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Değerli üyelerimiz, böylelikle dönem başında almamız gereken kararları almış bulunuyoruz;
hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.
Şimdi, başta da söylediğimiz üzere uzman arkadaşımız Komisyonumuzun çalışmalarıyla ilgili
olarak bilgi sunacak.
Buyurun Kerim Bey.
IV.- SUNUMLAR
1.- Yasama Uzmanı Kerim Polat’ın, KİT Komisyonunun çalışma usul ve esasları hakkında sunumu
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
KİT Komisyonu sorumlusu, yasama uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bizler de KİT Komisyonu
bürosu olarak siz değerli vekillerimize 27’nci Yasama Döneminde gerek Komisyon çalışmalarınızda
gerek Genel Kurul çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Sekiz yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında yasama uzmanı
olarak görev yapmaktayım. Komisyonumuzda görevli diğer arkadaşlarımız Nevzat Bey, Berkan Bey
ve Zerrin Hanım’la birlikte 27’nci Yasama Döneminde sizlere Komisyon çalışmalarınızda yardımcı
olmaya, destek vermeye çalışacağız.
Bildiğiniz gibi KİT Komisyonu diğer komisyonlardan farklı çalışma usul ve esaslarına tabi; kendi
Komisyon çalışmalarını düzenleyen 3346 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Üyelerimizin, sizlerin de birçoğunun yeni vekillerimiz olması nedeniyle böyle bir sunum yapmaya
hep beraber karar verdik. Müsaadenizle ben sunumuma başlamak istiyorum; sizleri de yormamak için
kısa bir sunum hazırladık ve önünüzdeki dosyalarda daha detaylı bilgiler de mevcut.
Sunum planımızda, önce Komisyonumuzun tarihçesi, tabi olduğu mevzuat, genel bilgilendirme
ve Komisyonumuzun görevleri, Sayıştay raporları, denetim prosedürü ve Komisyonun iş akış şeması
yer almaktadır.
KİT Komisyonu 1938 yılında çıkarılan 3460 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Daha sonra 1961 ve
1982 Anayasalarında da KİT’lerin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetiminin özel bir kanunla
düzenleneceği öngörülmüştür. Hâlen 1982 Anayasası’nın 165’inci maddesi KİT’lerin denetiminin
Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılacağını öngörmektedir ve bunun bir kanunla düzenleneceğini
öngörmüştür. Bu maddeye istinaden 1987 yılında çıkarılan 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında Kanun yürürlükte olup Komisyon
çalışmalarımızı temel olarak bu Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Bu
denetimlerde Sayıştay tarafından 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan raporlar esas alınmaktadır.
Arz ettiğim üzere, Anayasa’nın 165’inci maddesi, sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan kamu
kurum ve kuruluşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir
hükmünü amirdir. Bunun yanı sıra, 3346 sayılı Kanun, Meclis İçtüzüğü’müzün komisyonlarla ilgili
maddeleri, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname temel mevzuatlarımız arasındadır.
KİT’lerin denetimini yapmak üzere kurulmuş olan Komisyonumuz, kanunda belirtildiği üzere,
35 milletvekilinden oluşmaktadır. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulu bulunan en büyük
komisyon sıfatını taşımaktadır.
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Komisyon üyelikleri için bir yasama döneminde iki defa seçim yapılmaktadır. İlk seçilen
üyelerimizin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süresi ise yasama döneminin sonuna
kadar devam etmektedir.
BAŞKAN – Pardon…
Burada daha önce Plan Bütçe 40 kişiden oluşuyordu, son Anayasa değişikliğiyle 30’a düştü.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Anayasa değişikliğinde kaldırıldı. Anayasa değişikliğinde
Sayın Başkanım, üye sayısına ilişkin bir ifade yer almadı. Anayasa hükmü olmaktan çıktı. Komisyonların
üye sayısı, dönem başında, Başkanlık Divanının teklifi üzerine, Genel Kurulca belirleniyor. Diğer
komisyonlar 26 üyeden kuruldu, Plan Bütçe Komisyonu 30 üyeden kuruldu. O şekilde. Daha önce
40’tı, Anayasa’da belirtilmişti, bunun 25 üyesi iktidar partisi gruplarına aitti, 15 üyesi muhalefet partisi
gruplarına aitti.
BAŞKAN – Şu anda en fazla komisyon üyesine sahip KİT Komisyonu.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – En fazla komisyon üyesine sahip biziz, 35 üye.
Komisyonumuzun üye dağılımı siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
sandalye dağılımı esas alınmak suretiyle yüzde oranına göre dağıtılmaktadır. Komisyonumuz dönem
başında iki yıl için 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 sözcü ve 1 de kâtip üye seçmektedir Başkanlık Divanı
olarak. Komisyonumuzun toplantı yetersayısı üye tamsayısının 1/3’üdür, bu da 12 rakamına tekabül
etmektedir. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak bu karar yeter sayısı
hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte 1’inden az olamaz, bu sayı da 10’dur.
Görevimiz, kanunda yazıldığı üzere, sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan kamu
kurum ve kuruluş ve ortaklıklarının denetimini gerçekleştirmektir. Bu denetim faaliyeti 3346 ve
6085 sayılı kanunlarda öngörülen usuller çerçevesinde Sayıştayca hazırlanan raporlar üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
BAŞKAN – Kerim Bey, bununla ilgili KİT’lerin listesini verdik, değil mi?
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Evet.
Değerli üyelerimiz, Komisyonumuzun denetiminin kapsamında bulunan KİT’lerin listesi sizlere
arz ettiğimiz dosyada mevcuttur, oradan bakabilirsiniz.
Bu Sayıştay raporlarıyla ilgili kısaca size bilgi vermek istiyorum.
Şöyle bir husus da var efendim: Şimdi, 2015-2016 yılı Komisyonumuzun denetiminde bulunan
kurumların raporlarını biz daha önce sayın üyelerimize dağıtmıştık. Ancak Komisyonumuz yeni teşekkül
ettiği ve üyelerimizin de birçoğu yeni üyemiz olduğu için bu raporları tekrar Sayıştay Başkanlığından
talep edeceğiz, üyelerimize de tekrar dağıtacağız.
BAŞKAN – Daha önce dağıtmıştık.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Daha önce dağıtılmıştı, eski üyelerimiz muhtemelen
giderken SEKA’ya vermiş olabilirler. Biz tekrar temin edip dosyada bulunan kuruluşların Sayıştay
raporlarını bütün üyelerimize ekim ayının başında teslim edeceğiz.
BAŞKAN – Zaten önümüzdeki dönem ekim ayı itibarıyla üst komisyon çalışmalarına başlayacağız
ve üst komisyon çalışmalarımızda 2015 ve 2016 yılı denetim raporlarını burada görüşmeye başlayacağız.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Görüşmeye başlayacağız. Zaten bu Sayıştay raporlarının
alt komisyon toplantıları tamamlanmış durumda, onları da sayın üyelerimize dağıtacağız. Ekim ayının
gündeminin ekinde.
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BAŞKAN – Ekim ayının gündemini de, çalışma programımızı da ekim ayının başında üyelerimize
dağıtacağız.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Ekim ayının başında ekim, kasım ve aralık, üç aylık bir
çalışma programını sayın üyelerimize dağıtacağız.
BAŞKAN – Alt komisyon çalışmaları da büyük ihtimalle ocak ayından itibaren başlayacak. 2017
yılına ait denetim raporlarını, alt çalışma komisyonlarının tespiti, üyelerinin tespitini de aralık ayında
yapacağız değerli Komisyon üyelerimiz. Hangi KİT’lerde görev almak istediğinizi soracağız, sizden
gelen talepler doğrultusunda görevlendirmeleri yapacağız.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Evet Sayın Başkanım, bu şekilde olacak. Sayıştay
raporları da şöyle: Ben size örnek bir rapor getirdim daha önce çalışmamış olan üyelerimiz için.
Sayıştay raporları bu şekilde. Her denetim kapsamımızda bulunan kuruluş için bu şekilde bir rapor
hazırlanıp bizlere gönderiliyor. Dediğimiz gibi, bunları zaten dağıtınca üyelerimiz detaylı bir şekilde
inceleme fırsatı bulacak.
BAŞKAN – Pardon, giriyorum ama…
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Estağfurullah efendim.
BAŞKAN – Alt komisyon çalışmaları KİT’lerin merkezlerinin bulunduğu yerde yapılıyor geçmişte
de olduğu gibi. Bundan sonra da aynı şekilde merkezlerinin bulunduğu yerde. Komisyon üyelerimizin o
yerlere ulaşımı, transferler, her bakımdan organizasyonu bizim Komisyon yapıyor.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Bu Sayıştay raporlarında, kurumun faaliyetlerine toplu
bir bakış, mal ve hizmet üretimi yönünden Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle karşılaştırmalar, Türkiye
ekonomisindeki yeri, kuruluşun tabi olduğu mevzuat, teşkilat yapısı, personel sayısı, dönen ve duran
varlıkları, ne tip faaliyetler yapıyor, bütçesi, finansman giderleri, yani size ihtiyacınız olabilecek bütün
bilgiler mevcut oluyor.
BAŞKAN – İlgili KİT’in...
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Evet, ilgili KİT’in o yılki kâr-zarar durumu, finansman
tabloları, genel değerlendirmesi, hepsi bu raporda mevcut.
Komisyonumuzda yapılacak denetimlerde alt komisyon raporları esas alınacak. Başkanımızın da
arz ettiği üzere, önce alt komisyonlar oluşturulup toplantılarını yapacak, biraz sonra iş akış şemamızda
da daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.
BAŞKAN – Pardon, ben araya gireceğim.
Tabii, ilk çalışmamız ekim ayı ortasından itibaren üst komisyon çalışmalarını yapacağız burada.
Tabii, Komisyonumuza ilk defa katılıp daha sonra alt çalışma komisyonunda görev alacak olan
arkadaşlara da burada üst komisyonun çalışma prensip ve yöntemlerini görüp daha sonra alt komisyonda
çalışması anlamında bir tecrübe de olacak, faydalı olacaktır yani.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Denetim prosedürümüz: Gerek alt komisyon toplantıları
gerekse üst komisyon toplantılarının toplantı seyir şekli aynıdır. Önce ilgili KİT’in genel müdürü veya
yönetim kurulu başkanı Komisyon üyelerine bir sunum yapar. Bu sunumda, başında bulunduğu kurumla
ilgili genel bilgileri Komisyon üyelerimize sunar. Bu sunumdan sonra rapordaki öneriler, her Sayıştay
raporunda kurumla ilgili öneriler yer almaktadır, kurumun daha verimli, daha etkili çalışabilmesi için
öneriler yer alıyor. Önce bu öneriler görüşülür hem alt komisyonda hem burada, üst komisyonda ve
bu önerilerin gündemde kalmaları, gündemden çıkarılmaları ya da izlenmelerine karar verilmektedir.
Şimdi, az önce arz ettiğim bu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2016 yılı Sayıştay raporu bu rapor.
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Alt komisyon toplanıp görüştükten sonra alt komisyonunun hazırladığı rapor da bu şekilde. Kaç sayfa?
11 sayfa. Bu raporu görüşüyor alt komisyon, kısa bir özetini hazırlıyor 11 sayfalık, bu da bizim üst
komisyon toplantılarımızın daha etkili ve verimli geçmesi açısından çok faydalı oluyor.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim?
BAŞKAN – Tabii ki.
Komisyonumuzun değerli üyesi, başta da karar aldık, konuşmaya başlamadan önce, üyelerimizin
birbirini daha iyi tanıması adına kendimizi tekrar bir tanıtalım, bölgemizi de söyleyelim.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Kemal Çelik, AK PARTİ, Antalya.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Şimdi, Komisyona -örneğin aralıkta başladı alt komisyon- Sayıştayın
hangi tarihli raporu gelecek önümüze ilk defa, daha doğrusu hangi dönemler? Ben eski mülkiye
müfettişi olduğum için soruyorum.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Efendim, Sayıştayın şu anda 2017 yılı raporları gelecek
bize.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – 2017 gelecek bize.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Evet.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – En son gelecek o zaman, doğru.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – İlgili hesap dönemi kapandıktan sonra -2017 yılı kapandı2018 yılı boyunca Sayıştay denetimlerini sürdürüyor.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Yani 2016 gelmeyecek.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – 2015 ve 2016 yıllarının alt komisyon toplantıları
tamamlandı, hepsinin raporları hazır. Onları ekim ayının başında sizlere teslim edeceğiz.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Tamam, 2017 gelecek.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – 2017 yılı raporu gelecek.
BAŞKAN – Biz size o takvimi de göndereceğiz, çalışma takvimini. Büyük ihtimalle Ekim 15’ten
itibaren burada üst komisyon çalışmalarına başlayacağız. O üst komisyon çalışmalarında da 2015 ve
2016 yılı programları ve alt komisyonun görüştüğü o gündemle üst komisyon çalışması burada devam
edecek. 2017’nin raporları da ocak ayından itibaren alt komisyon olarak çalışmaya başlayacak.
BAŞKAN – Buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Deniz Yavuzyılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak
Milletvekiliyim.
Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum: Komisyonumuz 35 üyeden oluşuyor. 35 rakamını hangi
parametreye göre belirledik? Bu doğrultuda bir bilgi alabilir miyiz yani neden 32 değil, neden 38 değil,
neden 35?
Aynı zamanda da partilere göre milletvekili dağılım sayılarını paylaşır mısınız?
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Tabii ki Sayın Vekilim.
Bizim başta da sözünü ettiğim üzere 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un -sizlere de dağıtılmış olması lazım- 3’üncü maddesi: “Komisyonun
kuruluşu: Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesini sağlamak
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üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilecek 35 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu kurulmuştur.” Bu, kanunun amir hükmü. Bu 35 sayısını
Meclis Genel Kurulunun veya Danışma Kurulunun değiştirme şansı yok. 35 üyeden oluşuyor.
Komisyonumuzdaki üye dağılımı: Şu anda 5 siyasi parti grubumuza dağıtılmış bulunmaktadır.
Burada 17 üyemiz AK PARTİ’den, 8 üyemiz Cumhuriyet Halk Partisinden, 4 üyemiz Halkların
Demokratik Partisinden, 3 üyemiz Milliyetçi Hareket Partisinden ve 3 üyemiz de İYİ PARTİ Grubundan
oluşmaktadır. Bunların dağılımı da Meclis Genel Kurulunda hangi siyasi partinin kaç milletvekili var,
ona ilişkin Meclis Başkanlığının hazırlamış olduğu bir excel tablosu yani üye dağılım tablosu var. Şu
anda Meclis Genel Kurulunda AK PARTİ’nin 290 milletvekili, CHP’nin 144 milletvekili, HDP’nin 67
milletvekili, MHP’nin 49 milletvekili, İYİ PARTİ’nin 42 milletvekili ve 4 de bağımsız milletvekili yer
almaktadır. Bunların toplam içerisindeki oranı da AK PARTİ’nin yüzde 48, Cumhuriyet Halk Partisinin
yüzde 24, HDP’nin yüzde 11, MHP’nin yüzde 8, İYİ PARTİ’nin yüzde 7 şeklinde dağılmaktadır. 35
üyenin dağılımı da buradaki yüzde oranlarına göre yapılmaktadır efendim.
Arz ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Komisyon toplantılarımız da alt komisyon, üst komisyon
olarak her ikisinde de önce Sayın Genel Müdür sunumuna yapıyor dedik, sunumu yaptıktan sonra
raporda yer alan öneriler görüşülüyor dedik. Daha sonra -şimdi önerilerin nasıl sonuca bağlanacağını
arz edeceğim- toplantının gidişatında öneriler görüşüldükten sonra sayın üyelerimizden kurumun genel
faaliyetleriyle ilgili söz almak isteyen, sayın genel müdüre, yönetim kurulu başkanına soru sormak
isteyen üyelerimiz olursa onlar da söz alıp önerilerin dışında kalan hususlarla ilgili, komisyonla
ilgili genel konuşmalarını yapma, sorularını sorma imkânı bulunmaktadır. En sonunda da bir oylama
yapılıyor.
Şimdi, bu önerilerle ilgili yapılacak üç tane işlem bulunmaktadır. Öneriler gündemde kalabilir,
izlemede bırakılabilir ve gündemden çıkarılabilir. Bunlar ne demek? Önerinin gündemde kalması: Öneri
çözülmemiş ve mutlaka KİT komisyonuna getirilmesi gerekiyorsa bir sonraki yılın denetimlerinde de
yeniden görüşülmek üzere gündemde bırakılıyor yani raporda kalıyor öneri, bir sonuca bağlanmıyor. .
Önerilerin izlemede bırakılması: Önerinin çözümü hususunda ciddi bir mesafe alınmış ve
komisyona gelmeyecek kadar önemsiz bir noktada olduğu düşünülüyorsa öneri Sayıştay tarafından
takip ediliyor, Sayıştay denetim grubundaki denetçiler tarafından izleniyor, gelişmelere göre ya tekrar
bir sonraki komisyonun gündemine getiriliyor ya da izlenmeye devam ediliyor.
Önerilerin gündemden çıkarılması da öneriye ilişkin hususlarla ilgili kuruluşça yerine getirildiği
kanaatine varılırsa gündemden çıkarılmasına karar verilebiliyor.
Şöyle bir örnek vermek istiyorum efendim müsaadenizle: Sayıştay raporunda kurumun kullanmış
olduğu yazılımların eski olduğu, bunların yenilenmesi gerektiği, bu eskimiş olduğundan dolayı
kurumun siber güvenlik açısından yetersiz olduğu şeklinde bir öneri yer aldı. Bu, tamamen bir kurgu,
örnek. Bunların daha iyi anlaşılması açısından arz ediyorum. Sayıştay, öneri olarak da tespit olarak
da kurumda yeteri kadar teknik elemanın, bilgisayar mühendisinin, elektronik mühendisinin yer
almadığını tespit etti ve kurumuna bir an önce bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi gibi teknik
mühendisler alınması gerektiğini öneri olarak belirtti. Şimdi, bu öneriden sonra da kurum -az önce
de sayın vekilimizin sorduğu gibi, rapor yazıldıktan yaklaşık bir yıl sonra bu toplantı gerçekleşiyor,
Sayıştay denetimlerinden sonra- aradan geçen süre içerisinde bu öneriyle ilgili hiçbir şey yapmadıysa
öneri gündemde kalacak. Herhangi bir çözüm sağlanmamış, Sayıştayın önerisi kuruma teknik personel
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takviye edilmesi yönünde, kurumun bu yönde hiçbir çalışması yok, öneri gündemde kalabilir, çözümü
noktasında hiçbir çaba yok. Kurum bu personel teminiyle ilgili bir sınav açmıştır, sınavın ilk aşaması
olan yazılı sınav aşamasını tamamlamıştır, sadece sözlü sınav aşamasını tamamlayıp ilgili kişilerin
atanması işlemi kalmıştır, ciddi bir mesafe alınmıştır önerinin çözümü noktasında. Bu öneri de Sayıştay
tarafından takip edilmeye devam edilip izlemede bırakılabilir.
Önerinin gündemden çıkarılması ise kurum Sayıştayın önerisinden de hareketle hızlı bir şekilde
yazılı sınav, akabinde sözlü sınavı gerçekleştirmiş, ilgili personeli kadrolarına atamış, ilgili personel
görevinin başına geçmiş ve çalışmaya başlamışsa önerinin gereği yerine getirilmiş demektir ve önerinin
gündemden çıkarılmasına karar verilebilir.
Toplantının sonucunda da denetimimiz kapsamında bulunan KİT’lerin bazıları genel görüşme
usulüne, bazıları da ibra usulüne tabi bulunmaktadır. Genel kurulları Türk Ticaret Kanunu’na veya özel
kanunlara tabi şirket ve kurumların bilanço ve netice hesapları genel görüşme usulüne tabidir. Bu usulle
görüşmelerin sonunda bir oylama yapılmamaktadır. İbrada ise denetim sonuçlarının hukuka uygun olup
olmadığı komisyonda bir oya tabi tutulmaktadır. Şartlı ibra da yapılan ve açılacak soruşturma sonuçları
saklı kalmak kaydıyla ibraya karar verilmesidir. Sizlere arz ettiğimiz dosyada Komisyonumuzun
denetiminde bulunan KİT’lerin hangi görüşme usulüne göre olduğu da yanlarında yer almaktadır
efendim.
Son olarak bu anlattıklarımızdan da hareketle bir toparlamak istiyoruz Komisyonumuzun iş
akış sürecini. Aralık ayı içerisinde Sayıştay denetim raporlarının Meclis Başkanlığına ve daha sonra
Komisyonumuza iletilmesi, bunu müteakip Sayın Başkanımıza verilen yetki doğrultusunda az önce alt
komisyon üyelerinin belirlenmesi, bu üye belirleme sürecinde sizlerden alt komisyonları oluşturduktan
sonra hangi gruplarda, hangi alt komisyonlarda yer almak istediğinizi talep edeceğiz, toplayacağız bu
talepleri, sizlerin taleplerini olabildiğince karşılayacak şekilde alt komisyonları teşekkül ettireceğiz.
Daha sonra…
BAŞKAN – Aralık ayında bu işi bitireceğiz.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Aralık sonu, ocak başı.
BAŞKAN – Ocak başında bu işi bitireceğiz. Ocak ayı itibarıyla da alt komisyon çalışmalarına
başlayacak ve tabii, bu çalışmalarda arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucunda… Tabii, önümüzdeki yıl
mart ayında yerel seçim var. O yerel seçimler öncesi ocak ayında başlarsak alt komisyon çalışmalarına
Şubat 15’e kadar devam ettirmek istiyoruz. Şubat 15’ten mart sonuna kadar alt komisyon çalışmalarına
ara vermek istiyoruz. Yerel seçimler bittikten sonra Komisyon çalışmaları devam eder, daha sonra da
Meclisin çalışma takvimine göre devam ederiz.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Komisyon çalışma yerleri kurumlarda mı olacak, burada mı
çalışacağız?
BAŞKAN – Kurumlardan alacağız, fiziki olarak nerede yapacağız o alt komisyon çalışmalarını?
Kurumların merkezlerinde, onlarla istişare yapacağız. Komisyon Başkanlığı, alt komisyon başkanlarına
bildirir zaten, üyelere de bildiririz.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Bir sonraki aşamada zaten alt komisyon…
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
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BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Şimdi, bu alt komisyonlar oluşturulurken Değerli Başkanım, bu
Komisyon üyeleri konusunda bir sınırlama var mı? Yani alt komisyonu üyesi sayısı konusu 3, 5, 7, 9,
11 gibi mi ?
İkincisi de bu alt komisyon üyeleri tespit edilirken Parlamentodaki seçim sonuçlarına göre mi bir
dağılım yapacaksınız?
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Şimdi, efendim, alt komisyon üyelerinin sayısı,
oluşturulması konusunda az önce de söylediğimiz gibi Komisyon Başkanına bir yetki verildi. Biz
geçmiş yıllarda alt komisyonlar kaç üyeden oluşmuş, bunların siyasi parti gruplarına göre dağılımı
nasıl olmuş; geçmiş yıllardaki örneklerimizi Sayın Başkanımıza arz edeceğiz. Bu şekilde tabii ki, az
önce de sözünü ettiğim siyasi parti gruplarının Meclis dağılımındaki oranları alt komisyon üyelerinde
de dikkate alınacak.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Peki.
Yani buradaki temel mesele şu tabii: Üye sayısı konusunda bir sınırlama var mı? Yani “5”
derseniz, bir oranlamaya giderseniz muhalefetten o komisyona hiç kimse giremeyebilir. Örnek olsun
diye söylüyorum ama bu sayıyı biraz geniş tutarsanız en azından muhalefetin de bu bahsettiğiniz
kurumları görme, denetleme ve fikir beyan etme hakkı olur. Bu konuda dikkat edilirse yani mümkün
olduğunca muhalefet milletvekillerinin de yer alabileceği alt komisyon oluşturulmasında faydalı
olduğu kanaatindeyim.
BAŞKAN – Elimizde onunla ilgili tablo var. O tabloya göre değerlendirme yapacağız, sizlere de
bildireceğiz.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Alt komisyon, toplantı tarihlerini belirledikten sonra alt
komisyon günlerini siz değerli üyelerimize ve ilgili kurumlara göndereceğiz. Sonrasında alt komisyon
toplantılarımız başlayacak. Alt komisyon toplantılarımız kurum merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Sayın Başkanımızın da arz ettiği üzere, sayın üyelerimizin alt komisyon toplantıları için kurum
merkezlerine ulaşımı, oradan Meclise dönüşü -yaklaşık 10 kadar denetimimizde bulunan KİT kurum
merkezi Ankara dışında bulunmaktadır- havaalanına transferler, uçak biletleri, konaklanacak yerler,
bu gibi bütün teferruatlar bizim sorumluluğumuzda. Özellikle şehir dışında yapılacak alt komisyon
toplantıları öncesinde sayın vekillerimizin makamlarından danışman arkadaşlarımız bizlerle irtibatlı
olurlarsa, sürekli iletişim hâlinde olurlarsa bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık; bundan sonra da değerli
vekillerimizin kurum merkezlerine ulaşımında, konaklamada, dönüşünde, dönüşünden sonra buraya
Meclise veya diledikleri noktaya bırakılmaları konusunda bir sakınca, bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadık.
Kaldı ki ilgili bazı KİT’ler de bize de bırakmadan bu işi, organizasyonu kendileri üstlenebiliyorlar.
Değerli vekillerimizin nasıl daha rahat çalışabilecekleri bir ortam sunmak adına, havaalanı transferleri,
kalacak yer konusunda, denetime gidilecek KİT de bize yardımcı oluyor bu konuda.
Daha sonra alt komisyon toplantıları bittikten sonra alt komisyon raporları hazırlanıyor. Bu
raporlar alt komisyonda görev yapmış bulunan sayın değerli vekillerimize imzalatıldıktan sonra alt
komisyonlar çalışmalarını tamamlamış oluyor. Bu raporlar Komisyona sunuluyor ve üst Komisyonda
çalışma takviminin hazırlanması aşamasına geçiliyor. Bu toplantı tarihlerini de, üst Komisyon toplantı
tarihlerini yine bir istişareyle belirledikten sonra yine sizlere ve ilgili kurumlara gönderiyoruz.
Sonrasında üst Komisyon toplantılarımız başlıyor. Üst Komisyon toplantıları da denetim yılında
bulunan bütün KİT’lerin toplantıları bittikten sonra bunlar bir genel rapor hâlinde Meclis Başkanlığına
sunuluyor ve Başkanlıkça da bütün milletvekillerimize dağıtılıyor.
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Benim sunumum bu kadar değerli vekillerim. Özellikle danışman arkadaşlarımızın
Komisyonumuzun çalışma takvimiyle ilgili… Çünkü biz bir alt komisyon denetim takvimi göndereceğiz
iki-iki buçuk aylık, sonrasında üst Komisyon takvimi göndereceğiz yine iki-iki buçuk aylık.
Buradaki toplantı tarihlerinin değerli vekillerimizin programlarına öncelikle işlenmesi noktasında bir
hassasiyet bekliyoruz. Komisyonumuzdan gelen mailleri, yazıları takip etmelerini istiyoruz danışman
arkadaşlarımızdan tabii ki.
Herhangi bir sormak istedikleri şey olursa numaralarımız burada yazılı. Yerimiz bu katın diğer
ucunda.
BAŞKAN – Şimdi, bundan sonra toplantılarımızı, üst Komisyon toplantılarımızı burada
yapacağız, daha önce ana binada yapıyorduk. Meclis Başkanlığımızın o yerle ilgili tasarrufu olduğu
için artık bundan sonra toplantılarımızı burada yapacağız. Benim de yerim bu binada, 1’inci katta, ben
de beklerim her zaman. Artık ana binayla ilgili herhangi bir bağımız kalmadı. Meclis Başkanlığının oy
yerle ilgili başka tasarrufu olduğu için artık bundan sonra toplantılarımızı, üst Komisyon toplantımızı
burada yapacağız.
YASAMA UZMANI KERİM POLAT – Teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN – Sunum için teşekkür ediyorum.
Buyurun.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Başkanım, benim alt komisyonla ilgili yine bir önerim olacak. Uzman
arkadaşlarımız alt komisyonların altyapılarını oluşturmak adına şimdiden çalışmaya başlayacaklarını
ifade ettiler. Alt komisyon toplantılarımızın da tutanak altına alınmasında ben fayda görüyorum. Yani
oradaki gerek Komisyon üyelerimizin gerek sunum yapan arkadaşların bu manada tespitleri yapılırsa,
bununla ilgili altyapı oluşturulursa ben faydalı olacağı kanaatindeyim çünkü yıllara göre daha önce
neler söylenmiş, daha sonra neler yapılmış, sözlü olarak da bunları takip etmek açısından önemli fayda
olacağı kanaatindeyim. Bu manada bir altyapı oluşturulursa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Değerlendirelim biz arkadaşlarla.
Evet, sunum için ben teşekkür ediyorum.
V.- KONU
A)GÖRÜŞMELER
1.- Komisyon çalışmalarına ilişkin görüşmeler
BAŞKAN – Değerli üyelerimiz, toplantımızla ilgili görüşü, değerlendirmesi ve katkısı olacak olan
üyemiz varsa söz verebilirim. Eğer söz almak isteyen yoksa…
Buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, Genel Kurulu takip ediyoruz; genelde
bütün partilerin milletvekilleri aynı anda el kaldırıp aynı anda el indiriyor. Hani, Anayasa’yı okumak,
Anayasa ruhuna bağlı kalmak gibi kavramlar var. Komisyonumuzun ruhu ne olacak? Bu doğrultuda
sizden bilgi istiyorum. Yani tüm çalışma dönemleri boyunca AKP ve MHP milletvekilleri aynı şeylere
“evet” diyecek, muhalefet de blok olarak aynı şeylere “hayır” veya “evet” mi diyecek? Yoksa burada
birbirimizin gözlerinin içine bakarak birbirimize milletten aldığımız vekâleti gerçekleştirmek üzere
söz verip özgün düşüncelerimiz ve fikirlerimizle birlikte sadece milletin çıkarı doğrultusunda farklı
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kararlara da imza atabilecek miyiz? Şu anda ilk Komisyon toplantısı, diyelim son Komisyon toplantısı
geldiğinde kendi partisinin veya parti ağırlığının verdiği kararın dışında milletvekili arkadaşlarımız
kendi özgün kararlarını verme cesaretini gösterebilecekler mi?
Teşekkür ederim.
AHMET TAN (Kütahya) – Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir soru?
METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Bu kararların hepsi kendi özgün kararlarımız. Öyle şey olur mu
ya!
BAŞKAN – Tabii, milletvekillerinin iradesi tamamen özgün…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ben bugüne kadar görmedim.
METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Ya, sen görmemiş olabilirsin. Olur mu öyle ya! Hayır, sen de aynı,
yanındaki arkadaşlarla birlikte oluyorsun. (Gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar…
METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Herkes iradesine göre oy kullanır. Senin iraden öyleyse öyle
kullan.
AHMET KAYA (Trabzon) – Başkan Bey cevap versin. Başkan Bey konuşsun, herkes cevap
vermesin.
BAŞKAN – Arkadaşlar… Evet, bu…
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) - Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Eski bir KİT
Genel Müdürü olarak, bu KİT Komisyonunda hesap veren biri olarak, aynı zamanda 25, özellikle
26’ncı Dönemde de KİT Komisyonu üyesi olarak çalışan birisi olarak şunu ifade etmem gerekir ki
bu Komisyon belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları içerisinde en teknik -ama çalışma
olarak da en teknik- çalışan bir komisyon. Sonuçta denetim yapıyoruz, vebali olan bir komisyon.
Üyeleri itibarıyla da geçen dönemki tespitlerimiz ve bizim daha önce hesap vermek üzere geldiğimiz bu
Komisyonlardaki tecrübelerimiz şunu gösterdi ki burada grup olarak hareketten ziyade, milletvekilleri,
bireysel olarak kendi vicdanlarıyla değerlendirmelerini yapıp kararlarını verirler yani bu Komisyonun
öyle bir özelliği var. Bu Komisyonda çünkü her konu teknik, önümüzde teknik bir rapor var, siyasi bir
rapor değil. Hatta zaman zaman bunların siyaset alanına çekilmesi zarar vermektedir. Ben buradan bir
kardeşiniz olarak naçizane şunu ifade edebilirim: Bizim önümüze zamanında, zamanlı olarak teknik
bir rapor gelecek. Bizim buradaki görevimiz, bu gelen rapor, ki biz bu raporlara güvenmek zorundayız
yani doğru bilgi dediğiniz şey sonuçta denetlenmiş bilgidir, o da Sayıştay kanalıyla rapor olarak
önümüze gelecek. Kafamızın yatmadığı yerde, eksik gördüğümüz yerde elbette ilave bilgiler için hem
kuruma hem Sayıştaya eksik gördüğümüz yerlerini de söyleyebiliriz; bunlar işin ayrı bir yönü. Ama
bu Komisyonlarda genellikle düşülen hata dedikodu bilgileriyle Komisyona gelip bir değerlendirme
yapmaktır. Ben bunu genel müdürken de gördüm, o gün de eleştiriyordum. Kurumla hiç alakası
olmayan ya da dışarıdan bakanların yaptığı birtakım değerlendirmelerin toplanarak -ki bu da bazen bu
Komisyonun üyelerinde bir usul hâline gelebiliyor- burada, kurum yöneticilerine sorulması yani bazen
belki buradaki Komisyonun verimini düşürmedeki en önemli faktörlerden birisi oluyor.
Benim tavsiyem -yani bunu bir hakikaten bu Komisyonun çalışmalarının daha iyi, kaliteli, olması
açısından söylüyorum- öncelikle gelen raporları çok iyi bir şekilde değerlendirip gelmemiz lazım, çok
iyi şekilde okuyup de onun üzerine burada konuşmamız lazım, konuşmalar zaten burada bu şekilde
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olur. Ben bugüne kadar da ne iktidar partisinin ne muhalefetin yani o teknik raporda Sayıştayın
önerisinin muhalifine bir karar alındığını da görmedim ve hatta çoğu zaman birçok konunun devam
etmesi, kurumu tarafından incelenmesi kararının iktidar milletvekilleri tarafından getirildiğine de şahit
oldum, geçmişte de bugün de de. Yani bu Komisyonu biraz daha farklı görmek lazım, çalışmaların da
o şekilde ele almak, bu şekilde bakmak lazım. Sonuçta hepimiz diyoruz ki: Burada bir denetim olayı,
bunun vebali var, hepimiz için vebali var, bireysel olarak, milletvekilleri olarak. Yani baştan böyle bir
gruplamanın Genel Kuruldaki ya da başka komisyonlardaki çalışmalarda -ki bu da bir önyargı- böyle
bir şey yapmanın bu Komisyonun teknik yönüne çok uygun olmadığını, belki de sayın milletvekilimizin
daha önce Komisyonda görev almamış olmasından ya da komisyon çalışmaları hakkında yeterli
bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu Komisyona iktidar muhalefet diye
bakmamak lazım diye baştan ifade etmek istiyorum. Ben o sözün de “Milliyetçi Hareket Partisi, AK
PARTİ evet diyecek; biz hayır diyeceğiz.” Bu sözün referandumdan gelen bir şey olarak olduğunu
düşünüyorum. Bu şekilde de sonucunu yumuşatarak hepinize çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Zaman zaman özellikle eski milletvekillerimiz hâlihazırda
tabii komisyonların görev alanlarının içinde de çok bulundular ama bir “metal yorgunluğu” denilen süreç
de gerçekleşiyor. Biz yeni milletvekilleri olarak tabii ki daha dinamik, daha farklı bir bakış açısıyla ve
kendi jenerasyonumuz ve uzmanlıklarımız -bizlerin de uzmanlık alanı var- doğrultusunda fikirlerimizi
tabii söyleyeceğiz. Ben gördüğüm bir gerçeği paylaştım. İdealize ederek burada bunun bir gerçek değil
de sanki sanal, olmayan bir ittifak, bir karar olma durumu olduğu söylenebilir. Tutanaklara geçmesi için
söyledim. Sizler, sayın vekilim de gıyaben aslında söz vermiş oldu. Komisyonun çalışmaları esnasında
bu sözün bu doğrultuda gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz.
Teşekkür ediyorum. Benim de ümidim hepimizin düşüncesinin gerçek olması noktasındadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Hiç merak etmeyin. Burası teknik bir komisyon, çalışmaları da teknik olacak, herkes
görüşünü söyleyecek, konuşacak, ilgili KİT’in genel müdürü, yönetim kurulu başkanı, yetkilileri,
daire başkanları, genel müdürleri, genel müdür yardımcıları burada zaten sorduğumuz sorulara cevap
verecek, aydınlatılması gereken hususları anlatacaklardır; hiç merak etmeyin. Sayıştay da zaten burada
bulunacak; ilgili kurumların yetkilileri, bankaları denetliyorsak Hazine, BDDK, SPK gibi kurumlar da
buraya gelecek. Zaten Sayıştay burada olacak; sürekli burada olacak, o yönden hiç tereddüt etmeyin,
endişe etmeyin, burası teknik bir komisyon. Ama Sayın Mevlüt Bey’in de söylediği gibi gelmeden önce
dersimizi iyi çalışmamız gerekiyor.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, kurumların hâlihazırda belirli yetki alanları
ve tercihleri var. Tercihler kanunlara uygun olabilir ama yine de topluma en fazla avantaj getirecek
kararı almamış olabilirler. Dolayısıyla…
BAŞKAN - Onları da burada tartışacağız. Varsa Sayıştayın onunla ilgili maddesi, hususu burada
tartışacağız. Endişe etmeyin.

15

25 . 7 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 2

O: 1

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu doğrultuda demek istediğim şey bu tercihin hangi
yönde, ne kadar siyasi kullanılıp kullanılmadığı. Çünkü benim bölgemde -ben Zonguldak’tayım- TTK
üzerinde ciddi bir siyasi baskı var. Dolayısıyla yani gün geldiğinde, zamanı geldiğinde de konuşuruz.
Dolayasıyla biz bir gerçeği yaşıyoruz. O yüzden bu toplantı salonunda ne kadar idealize edilirse edilsin,
keşke idealize edildiği gibi olsun ama pratikte öyle olmadığını biliyoruz.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Göreceğiz.
Ben teşekkür ederim.
Buyurun.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Daha önce de KİT Komisyonunda çalışmıştım 1999 ve 2002
arasında. Bu Komisyonun kararları daha çok siyasi değil vicdanidir, burada vereceğimiz kararların
sorumluluğu tümüyle bize aittir. Yani istersek biz yargılanmak üzere mahkemeye göndeririz istersek
ibra eder göndeririz. Dolayısıyla bunun hesabını biz vereceğiz. Yani toprağın altında da üstünde de
vereceğiniz hesabı kimlerin denetimiyle verirsiniz o sizlere kalmış bir şey. Ama ben alt komisyon
başkanlığı da yaptım, KİT Komisyonu başkanlığı da yaptım, dönemimizde belki KİT Komisyonun
böyle de bir geleneği var; bu tür tartışmaların çok yoğun olduğu, bazen iktidara mensup KİT’lerin
bile mahkemeye gönderildiğini ben çok gördüm ve muhalefet milletvekilleriyle iktidar olarak bizim
de bunların aleyhinde aldığımız bir sürü karar vardır. Dolayısıyla herkes burada vicdanıyla baş başa,
nasıl istiyorsa o konuda karar verebilir. Siyasi tercihlerinden dolayı vereceği kararların sorumluluğu da
muhakkak kendilerine ait olacaktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun.
YAVUZ SUBAŞI (Balıkesir) – Sayın Başkanım, kıymetli vekil arkadaşlarım; tabii, bu çalışmalarda
yeni yasama döneminde iyi ve güzel hizmetler yapmayı temenni ediyoruz.
Hem kamuda değişik alanlarda görev yapmış ve Sayıştay denetimine tabii olmuş kurumlarda
görev yapmış, yaptığı görevden de çok şükür zimmet çıkmamış biri olarak yeni çalışma döneminde
vekil arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi teknik ve belgeye, bilgiye ve Sayıştay denetimine tabii raporları
inceleyeceğimizden dolayı protest bir anlayışla ve ön yargıyla yaklaşmamamız gerektiğini ben
başlangıçta ifade etmek istiyorum. Nihai olarak tabii ki her birimiz demokrasinin vazgeçilmez unsuru
olan partilerimizin temsilcileriyiz, halka sorumluluğumuz var ama burada Komisyon çalışmalarında
lütfen gündem dışı... İşte dün, evvelsi gün 14.00’te başlayacak toplantı başlıyor, 16.00’da, 16.30’da
gündeme geçebiliyoruz. Sayın Başkanım, temenni ediyorum -haddi aşıyorsam özür diliyorum amagündem dışı, kendi gündemimizin haricinde hiçbir konuyu burada tartışmayalım, gündeme odaklanıp
iş çıkaralım, iş üretelim temennisiyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
MUSTAFA ESGİN (Bursa) – İlk toplantıda, bu toplantının başlangıcında da bir nezaket dilini ve
pozitif bir havayı hissederek başladığımı ifade etmek durumundayım, bundan dolayı Komisyon üyesi
bütün arkadaşlara da teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Ben de yeni milletvekiliyim, bu noktada bir yorgunluğumuz yok.
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Konuşmalar yapılırken “sen” diliyle değil “ben” diliyle eğer bunları yaparsak buradaki bu uzlaşı
ve birliktelik ortamına daha sağlıklı bir katkı sağlamış olabiliriz, bu kanaati taşıyorum. Deniz Bey’in
ifadelerinden biraz rahatsızlık duyduğumu “ben” diliyle ifade etmek durumundayım. Böyle buyurgan,
yukarıdan, ön yargılı, geleceğe ait bir tasavvuru ifade eden, parmak sallayan... Benim algım bu şekilde,
belki kendisi bu şekilde ifade etmemiştir. Buna gerek olmadığını düşünüyorum, birbirimizi anlayarak,
dinleyerek, tecrübeli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, teknik konularda görüşlerimizi ifade ederek
hatırası güzel ve çok olan bir dönemi geçirmeyi umut ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
ORHAN SÜMER (Adana) – Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim Başkanım.
Deniz kardeşimiz yeni milletvekili bizim gibi. Heyecanlı hem de kendine göre doğru olanı
söyledi fakat ben umut ediyorum... Sayın Karakaya “Hepimizin vicdani sorumluluğu var.” dedi, ben
ona inanıyorum. Vicdan hepimiz için önemli. Buradaki çalışmalarda tecrübeli arkadaşlarımız bize
tecrübelerini aktarırlarsa biz de umut ediyorum elimizden gelen katkıyı koyarız, hep beraber iyi şeyler
yapmaya çalışırız. Vicdan hepimiz için önemli.
Teşekkür ederim Başkanım tekrar verdiğiniz bilgiler doğrultusunda.
BAŞKAN – Rica ediyorum.
Güzel bir çalışma dönemi olacak, ben inanarak bunu söylüyorum, hoşgörü içerisinde, uzlaşmacı
bir dille güzel bir çalışma dönemi geçireceğiz hep birlikte.
Buyurun.
KEMAL PEKÖZ (Adana) – Sayın Başkan, öncelikle nezaketiniz için teşekkür ediyorum.
Samsun Milletvekili arkadaşımız konuşmasında “İktidar mensubu KİT…” diye bir ifade kullandı,
onun ne anlama geldiğini anlamadım. İktidara ait KİT’ler mi var bizim bilmediğimiz? Açıklarlarsa
memnun olurum.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Benim oradan kastım şuydu: Biliyorsunuz, şu anki yönetimi, KİT’lerin
genel müdürlerini, yönetim kurulu başkanlarını mevcut iktidar atadığı için, iktidar mensubu milletvekili
arkadaşlarımızın da, Zonguldak Milletvekili arkadaşımızın da ifade ettiği gibi... Öyle davranabileceğini
ima etti. Yani, atadığınız bir insanı denetlemek belki biraz sıkıntı oluşturabilir gibi ifade etti. Ben de
burada, KİT Komisyonunda siyasi değil vicdani karar vereceğimizi ifade etmek istedim, konu bundan
ibarettir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Son olarak buyurun, toplantıyı daha sonra bitireceğiz.
CUMHUR ÜNAL (Karabük) – Öncelikle Komisyonumuza ve Komisyondaki tüm arkadaşlarımıza
bundan sonraki toplantılarımızın ve çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını, hayırlı olmasını
diliyorum.
23’üncü Dönemde de Karabük Milletvekili olarak KİT Komisyonunda dört yıl görev yaptım.
Dört yıl görev yaptığımız süre içerisinde iktidar-muhalefet kavramının olmadığı bir dönem yaşadık,
arkadaşlarımızın ifade etmeye çalıştığı gibi. Herkes kendi düşüncesini hür bir şekilde ifade edebildi ve
oyunu da burada ifade edebildi. O açıdan bunu açıklama gereği duydum.
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İkincisi de KİT’lerimizin başında bulunan genel müdürlerimize zaman zaman o dönemlerde
“iktidarın adamı” diye ifadeler kullanıldığını görmüştüm. Bütün genel müdürlerimiz oraya, kurumlarının
başlarına kurumlarını doğru idare etmesi için, evet belki iktidar tarafından atanıyor ama orada eşit, adil
bir yönetim yapması için atanırlar. Komisyonumuzun hitaplarında, bundan sonraki süreç içerisinde
belki Bedri ağabeyimizin ifade etmeye çalıştığı, öyle görülen ama görülmemesi gereken bir durumu
ifade etmeye çalıştım. Yani, gerek Komisyonumuz da hür bir şekilde kendi ifadelerini, düşüncelerini
burada ifade edebilirler gerekse genel müdür olarak ifade ettiğimiz arkadaşlarımızın ve yardımcılarının,
buraya Komisyona gelecek arkadaşlarımızın herkesi temsil ettiğini de özellikle ifade etmek istiyorum.
Bundan sonraki toplantılarımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Hayırlı günler diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bugünkü gündemimiz de yer alan...
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Özür dilerim Başkanım, bir şey söyleyebilir miyim. Özür
diliyorum ama önemli.
BAŞKAN – Son olarak size söz veriyorum.
Buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Evet, teşekkür ederim.
Şimdi, atanan genel müdürlerle ilgili olarak yine idealize edilen bir düşünce…
BAŞKAN – Bakın, her konuşmadan bir anlam, bir değerlendirme yapacak olursak bu toplantıyı
bitiremeyiz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, değerlendirme yapmayacağım, teknik bir şey
söyleyeceğim.
BAŞKAN – Sevgili Vekilim, Değerli Vekilim, her konuşmadan bir anlam, bir değerlendirme, bir
yorum yapacak olursak biz bu toplantıyı bitiremeyiz. Biz ilk tanışma, bu toplantıda Komisyonumuzun
çalışma, esas ve usullerini değerlendirme, tekrar bir tanışma toplantısı olarak bir araya geldik. Bunu
daha fazla uzatmanın anlamı ve manası yok.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ben cümlemi toparlayayım isterseniz.
BAŞKAN – Hemen toparlayın yoksa kesmek zorunda kalacağım.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Evet, çünkü somut bir nokta var, oradan hareketle
söyleyeceğim.
BAŞKAN – Çünkü sonu gelmiyor.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Tamam, son cümlemi toparlıyorum.
Nereden yola çıktığımızı bilmek bakımından söylüyorum: Zonguldak’ta Bilal Erdoğan’ın Yüksek
İstişare Kurulunun üyesi olduğu…
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…
METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Ama sulandırıyorsun.
BAŞKAN – Tamam, yeter, toplantıyı kapatıyorum arkadaşlar.
SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Sayın Başkan, kapatmadan bu toplantıda bir de kadın sesi
duyulmasın mı?
BAŞKAN – Buyurun.
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SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de yeni vekilim ve bu
Komisyonda da yeniyim.
Biz daha önce olduğu gibi ön yargılarımızı kapının dışında bırakarak girdik bu salona. Başkanımız
da Ege milletvekili, aynı bölgenin milletvekiliyiz. Ege’nin özgürlükçü, demokratik havasının bu
Komisyonda devam ettirileceğine de inancım tam.
Bundan sonra deneyimli arkadaşlarımızın da deneyimleriyle çok doğru sonuçlar çıkaracağımıza,
vicdanımızla başımızı yastığa koyacağımıza inancımız tam. Şimdiden kolaylıklar diliyorum, teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 12.00
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