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BAŞKAN – Değerli KİT Komisyonu üyeleri, değerli basın mensupları; öncelikle, Dördüncü Yasama Yılının Komisyon
faaliyetlerimizin ilk toplantısında hepinize sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunuyor, Komisyon çalışmalarımızın ülkemiz ve
milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, burada bulunan tüm arkadaşlarımızın büyük bir iyi niyetle denetim faaliyetlerine katkı vermekte
olduğunu biliyorum. Tabii ki asıl amacımız, İç Tüzük ve kanunların komisyonlarımıza vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesi nde
milletimiz adına denetim yapmaktır. Bunu yaparken milletimizin beklentilerine uygun hareket ederek çalışmalara katılım noktasında
gerekli özenin gösterilmesini ve birbirimize sonuna kadar saygı duyulmasını bekliyoruz. Umuyor ve diliyorum ki 24’ üncü Dönem son
iki yasama yılını birlikte, huzur ve güven ortamı içerisinde, gerek Komisyonumuzda gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda etkin ve
verimli bir şeklide geçirebiliriz.
İçinden geçtiğimiz hassas dönemin farkındayız. Bu dönemi, birbirimizi her fırsatta suçlayarak değil anlayarak ve uzlaşarak
geçirmemiz gerekiyor. Bu düşüncelerimi ifade ettikten sonra, öncelikle toplantımıza ilişkin almamız gereken kararları birlikte mütalaa
edeceğiz. Daha sonra yaklaşık 12 milletvekilimizin imzasıyla burada bir talepte bulunuldu, ona ilişkin, istemleri hâlinde arkadaşlarımıza
söz verip bu konuyu da müzakereye başlayacağız. Bugün gündemimizde, her yasama yılı ilk toplantısında olduğu gibi Komisyon olarak
bazı kararlar almamız gerekmektedir, bunları oylayacağız.
Birinci oylamasını yapacağımız husus, alt komisyonların oluşturulması hususunda yetki alınmasına ilişkindir. 3346 sayılı
Kanun’un 5’ inci maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, Komisyonun tasvibini almak suretiyle kamu iktisadi
teşebbüslerinin durumunu incelemek üzere raportörler seçebilir ve alt komisyonlar kurabilir. Bu madde uyarınca Komisyon
Başkanlığına, alt komisyonların oluşturulması için yetki verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, mevcut gündem maddelerine geçmeden bir açıklama yapmamıza müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN – Bunlar, Sayın Akar, bu bahsettiğimiz toplantıya ilişkin ilk alınması gereken konular. Bu gündem üzerine sizleri
davet ettik. Bu gündemle ilgili, çok kısa sürecek şimdi mütalaa edeceğimiz kararlar. Ondan sonra da sizden başlamak üzere –ilk söz
talebi sizden geldi- Komisyon üyelerimize söz vereceğim.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, gündem maddelerine geçmeden önce gündem konusunda bir açıklama yapmak
istiyorum, müsaade ederseniz. Bir iki dakika açarsanız mikrofonumu.
BAŞKAN – Sayın Akar, ben şimdi Komisyonumuza, heyetimize bir soru yönelttim, arzu ederseniz onu oylayalım.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Geçmeyelim bu gündeme.
BAŞKAN – Onu oylayalım ondan sonra. Çünkü bizim davet ettiğimiz temel gündem, bugün gerçekleştirdiğimiz şu
toplantıya ilişkin kararlardır ki bunlar alt komisyonların kurulmasına ilişkin, İç Tüzük gereği ve 3346 sayılı Kanun gereği…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tamam, bunlarda bir problem yok.
BAŞKAN – Evet, bunları bir tamamlayalım, tekemmül ettirelim. Çok kısa sürecek zaten. Ondan sonra da size söz
vereceğim.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Arkadaşlar, yanlışlık şurada. Sayın Başkan, bir müsaade eder misiniz, mikrofonumu açar
mısınız?
BAŞKAN – Sayın Akar…
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yolladığınız, gündemle ilgili, madem tutanaklara -herhâlde- geçmesini istemiyorsunuz.
BAŞKAN – Yok estağfurullah.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bizim, İç Tüzük’ ümüzün 26’ncı maddesine göre Başkan istediği zaman Komisyonu
toplantıya çağırmakta yetkilidir, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ancak, bu toplantıya çağırırken iki gün önceden gündemi de belirtir.
Bakın, gündemin, alt komisyonların oluşturulmasının onaylanmasına ilişkin hususu burada duyuyorum, belki 2’ nci maddeyi duyacağız,
belki 3’ üncü maddeyi duyacağız. Benim anlatmak istediğim, ısrarla söz almak isteme nedenim bu. Yoksa başka bir niyetim yok. Onun
için de “ Mikrofonumu açarsanız tutanaklara geçer.” dedim ama siz burada konuşturmamaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi usul tartışması…
BAŞKAN – Sayın Akar, müsaade ederseniz… Bunda usul tartışmasına ilişkin herhangi bir şey söz konusu değil. Bakın, ilk
toplantımızı yapıyoruz ve bu ilk toplantıda her yıl olduğu gibi alınması gereken kararları müzakere ediyoruz.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, müsaade edin Başkan olmanızı kutlayayım önce. Bir müsaade edin,
mikrofonumu açın, ondan sonra bu Komisyonun yeni dönemde hayırlı olmasını dileyim. Yani niye bunu önlemeye çalışıyorsunuz onu
anlamadım. Daha bismillah germeye çalışıyorsunuz. İyi niyetli şeyler söyleyeceğim.
BAŞKAN – Sayın Akar, sizin toplantıyı… “ Tutanakları” dediniz ya, tutanaklara geçmesiyle ilgili. Müsaade ederseniz, bizim
onunla ilgili bir karar da almamız gerekiyor. O kararı da alalım, bitirelim, sadece dört dakika sürecek bir işlem yapacağız, ondan sonra
zaten size vereceğiz.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Kararı alacaksınız, her şeyi alacaksınız da biz niye varız burada yani? Böyle bir şey yok,
Tüzük’ ümüzde yok. Yani o zaman bize gerek yok, oturun karar alın.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Bu yasama yılının ilk toplantısı, kararlara geçmeden önce en azından gruplar adına
temennilerde bulunulabilir.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Bulunulabilir, çok doğaldır.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Biz de o şekilde bir temennide bulunup bundan sonrasıyla alakalı birkaç bir şey söylesek ne
sakıncası olur?
BAŞKAN – Efendim, toplantı tutanaklarını tam tutanağa geçebilmek için sizden bu konuda onay istiyoruz. Ben şimdi,
müsaade ederseniz çok kısa sürecek. Bunları tamamlayalım ondan sonra zaten size söz vereceğiz. Yani lütfen biz de buradayız.
Evet, değerli arkadaşlar, Komisyon Başkanlığına, alt komisyonun oluşturulması yönünde tasviplerinize sunuyoruz: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
İkinci oylamasını yapacağımız husus, merkezleri Ankara dışında olan kuruluşların denetim toplantılarının, merkezlerinin
bulunduğu illerde yapılmasına ilişkindir. Bu konuyla ilgili de, bu karar gereği doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine biz
Başkanlık Divanı olarak bir yazıyla bu madde hükmünün uygulanmasını talep edeceğiz. Komisyon toplantılarının il dışında olanlarının
yerlerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Teşekkür ederim.
Üçüncü husus, basının Komisyon çalışmalarımızı izlemesine yöneliktir. Bilindiği üzere, kamuoyunun Komisyonumuzun
denetim çalışmaları hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla yazılı ve görsel basınımızın Komisyon toplantılarımıza katılması arzu
edilmektedir. Herhangi bir karar alınmaması durumunda, aksi yönde bir karar alınmaması durumunda basınımızın Komisyon
denetimlerini izlemeleri yönünde yine siz değerli Komisyon üyelerimizin tasvibine ihtiyacımız var. Bu önerimizi kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyorum.
Son olarak, komisyon çalışmalarımızın özelliği gereği Komisyonda yapılan görüşmelerin tam tutanağa tutulması gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük’ ünün 33’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulması
hususunu yine oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Çok teşekkür ediyorum.
Evet, temel toplantı açılışında almamız gereken kararlar bunlardı, bunları gerçekleştirmiş olduk.
Evet, şimdi öncelikle Sayın Akar’ a söz vereceğim.
Buyurun.
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, Başkanım şeylere katılıyorum, toplantıda almamız gereken kararlar bunlardı. Tabii bu
kararları, yine İç Tüzük’ ümüzün 26’ncı maddesine göre bize bildirmiş olsaydınız gündemi de en azından öğrenmiş olurduk. Yani, çağrı
yönteminiz yanlış, İç Tüzük’ ümüze uygun bir çağrı yöntemi değil, bunu belirtmek istiyorum.
İki: Yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni döneme başlarken tabii gruplar iyi niyetlerini ifade etmek isterler. Benim de aldığım
notlar da önümde, sizin önce Başkanlığınızı kutlamak istemiştim ama bir türlü müsaade etmediniz. İkinci olarak da yeni yasama
dönemimizin Komisyonumuza hayırlı olmasını dileyecektim, ona da müsaade etmediniz. Umarım hayırlı olur, umarım sizin
Başkanlığınızla hayırlı olur diye düşünüyorum ama bu şekilde germeye kalkarsanız, bu şekilde sadece, işte, “ Ben konuşurum, başkasına
söz hakkı yok, işleri bitirelim ondan sonra konuşuruz.” mantığıyla yaklaşırsak bu hiç hoş karşılanmaz diye ilave etmek istiyorum.
Yine, hepinize, bütün arkadaşlara, bu dönemin bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize inancımı burada
belirtmek istiyorum. Niye bu inancımı belirtmek istiyorum? Geçmiş dönemlerde olduğu gibi “ Ha, böyle olaylar vardı, doğru muydu?”
falan deyip daha sonra ibra ettiğimiz çok olaya şahit olduk burada. Onun için size de verilen görevleri, bize de halk tarafından verilen
görevleri, millet adına yaptığımız bu denetimi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda özellikle muhalefete
değil, özellikle iktidar partisindeki arkadaşlarıma büyük görevler düşüyor. Sadece siz burada yasaları onaylamakla ya da işte başka
talepleri yerine getirmekle değil, halk adına denetim yapmakla hepimiz birlikte görevlendirildik. Bu denetimi de en iyi şekilde yapmak
zorundayız.
Hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük yolsuzluk ve rüşvet olayıyla Türkiye karşı karşıyadır.
Rakam çok büyük. Bunun yargı süreci var, suçlular var, suçlanacak insanlar var, soruşturulacak insanlar var ama işin kötü tarafı, bizim
denetim yaptığımız ve yıllardır bu Komisyonda “ ticari sır” , “ bankacılık sırrı” adı altında saklanan birtakım yolsuzlukları soruşturmamıza
engel olan durumlar ortada. Bunları da bilgilerinize sunmak ve açmak istiyorum şeffaflığı sağlayabilmek için. Hepimizin aynı görevi
var. Biz, savcı, avukat şeklinde değil, hep beraber, eğer bir sıkıntı varsa, yolsuzluk varsa, kamu malına zarar verilmişse, yetim hakkı
yenmişse bunun hesabını sormalıyız ki Türkiye'nin son yıllarda en büyük kamu bankası olarak iddia ettiğimiz bir bankamızın genel
müdürünün evinde ayakkabı kutularında paralar bulunuyor. Bu, belli başlı bir olaydır. Gerçi bu soruşturmanın içerisinde Halk Bankası
yok, direkt olarak soruşturulmuyor fakat görsel basında ve yazılı basında sürekli adı geçiyor. Neyle adı geçiyor? Kara para aklanmasıyla
adı geçiyor, altın kaçakçılığıyla adı geçiyor. Bunlar çok önemli.
Yine, geçen gün İzmir’ de yapılan operasyonda -soruşturmada diyelim çünkü operasyon sadece yapılır ve biter orada, bu
soruşturmadır- soruşturmada, TCDD’ de, yine bizim denetimimize tabii bir kurumda birtakım yolsuzlukların, şaibeli işlerin yapıldığına
dair iddialar var. Bu Komisyonun görevi bu iddiaları en iyi şekilde değerlendirmek, bu kurumların içinde neler yapıldığını en iyi şekilde
soruşturmak olmalı. Böyle bakmalıyız. Burada, biz, tabii “ Siz bunu yaptınız, biz yakaladık.” mantığıyla bakmıyoruz bu olaya. Biz ne
diyoruz? Bizim de sizin de görevimiz Türkiye'de vergi veren her vatandaşın haklarını korumaktır, amacımız bu olmalıdır. Bunu da
yaparken ön yargılı davranmadan özellikle bu Komisyonun, bizim adımıza denetim yapan Sayıştayın ve onların denetimleri üzerinde
görüşlerimizi bildirdiğimiz bu Komisyonun bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyor, temenni ediyor ve gerçekten, Türkiye'de işlerin
şeffaf ve düzgün, yolsuzluklardan arındırılmış bir şekilde yapılmasını sağlarsak bu millet bize minnettar kalır diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bülent Bey, buyurun.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de öncelikle yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum, yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum, size de
hayırlı olsun diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Sayın Başkanım, kurumlarla ilgili toplantılar öncesinde kurumlardan bize gelen dosyalar
toplantı tarihine çok az bir süre kala geliyor. Bu konuda Komisyon Başkanı olarak ilgili kurumların genel müdürleriyle görüşerek bu
dosyaların en az yirmi gün önce bize ulaştırılmasını, daha verimli bir çalışma yapabilmemiz açısından, temin ederseniz güzel olur.
Ayrıca, Haydar Bey'in de dile getirdiği gibi, bankalardaki takipteki kredilerle, batık kredilerle ilgili Sayıştay denetçileri bile
bu borçluların kim olduğunu öğrenebiliyor ama millet adına denetim yetkisini ifa eden bizler bunları öğrenemiyoruz. Bunun
öğrenilebilmesi için kanun değişikliği gerekiyor diye söylendi fakat hâlen iktidar partisi veya Komisyonumuz tarafından böyle bir teklif
hazırlanıp da ilgili komisyonlara ve Genel Kurula getirilmedi. Bunu da temin ederseniz çok daha verimli bir çalışma yapmış oluruz.
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Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Necati Bey, buyurun efendim.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de bu yasama yılındaki ilk toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel,
başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum.
KİT Komisyonu elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinin bence en önemli Komisyonu çünkü denetim yapıyoruz. Bu
denetimi yaparken elbette muhalefet-iktidar diye bir ayrımı da gözetmememiz lazım çünkü bu kurumlarda sonuç itibarıyla bir yanlışlık,
bir suistimal olduysa hepimizi ilgilendiren konular. İktidar partisi milletvekili arkadaşlarımızın savunmasından ziyade, hep birlikte varsa
bir yanlış bunun üzerine gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde -benim 7’ nci yılım KİT Komisyonunda, burada
bulunan arkadaşlarımız, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız şahittir- başarılı işler yapanları burada takdir ettik, tebrik ettik ama
yanlışlıklar varsa da bunları ortaya koymaya çalıştık, milletin verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Tabii, bu dönemdeki
bizim temennimiz de özellikle diğer komisyonlarda veya Meclis Genel Kurulundaki gibi değil de burası denetim komisyonu olduğu için
özellikle söz vermenin sınırlamasının olmaması; işte, toplantı açılışında bütün bu temennileri dile getirmek isteyen, söz almak isteyen
arkadaşımız varsa önce veya sonranın çok fazla fark etmediğini düşünerek bunun gereksiz gerginliklere vesile olmaması konusunda
Başkanlık Divanının da gerekli hassasiyeti göstermesini buradan rica ediyorum.
Diğer bir konu -arkadaşlarımdan bazıları söylediler- bakın, biz burada aksine bir karar olmadıkça basının izlemesi noktasında
karar aldık ama bankalar ve Petrol Kanunu’ yla ilgili, işte, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ gibi kurumları maalesef -benim 7’ nci yılım, ifade
ettim- basına kapalı yapıyoruz. Yani, şimdi, bunun gerçek amacı aslında gizli toplantı yapmaktır yani gizli toplantıdaki maksat nedir?
Gizlilik içeren konular konuşulacağı için gizli toplantı yapılır ama biz basına kapalı toplantı yapıyoruz, gizli toplantının gerekliliklerini
yerine getirmiyoruz. Sadece basına kapalı… E, şimdi soru soruyoruz bankalarla ilgili, işte, biraz önce söylenenleri… “ E, Bankalar
Kanunu’ na göre bu yasak.” E, o zaman niye gizli toplantı veya basına kapalı yapıyoruz? Veya işte, BOTAŞ veya Türkiye Petrolleriyle
ilgili bir şey sorduğumuzda “ Petrol Kanunu’na göre bunu söyleyemeyiz.” E, o zaman niye? Yani, gizli toplantı yapmanın amacı…
Burada ifade edildiği gibi, bizim adımıza denetim yapan Sayıştay üyeleri her şeyi bütün detaylarına kadar biliyorlar, bize milletvekili
olarak hem de gizli toplantıda bunlar ifade edilmiyor, işte, önümüze kanun gerekçesi konuluyor. Bana göre, bu kanun, burada KİT
Komisyonu üyelerini bağlamaz. Bu konuyla ilgili bir an önce -gerekirse- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanından görüş
istenmesi lazım. Ya bunu basına kapalı yapmayalım -çünkü zaten gizli bir şey konuşmuyoruz- ya da gizli toplantı yapıyorsak burada
istenilen her şeyin bize açık ve net bir şekilde verilmesi lazım. Bu gizliliği ihlal eden milletvekili varsa o da kanunda açık ve net bir
şekilde ifade ediliyor, o zaman ona göre cezasına katlanır.
Bir de yine yıllardır burada genel müdürlere, yetkililere sorular soruyoruz. Siz orada belirtiyorsunuz toplantının başında, işte
“ Sorulan sorulara cevap verilmezse yazılı olarak en geç on beş gün içinde bu cevabın verilme zorunluluğu var.” diye. Ama, ben bugüne
kadar sorduğum soruların yüzde 50’ sine cevap almadığımı buradan ifade edeyim size. Tutanaklara da bakarsanız bunu görürsünüz ve
istediğimiz belgelerin de bir çoğunun gelmediğini ben size ispatlayabilirim yani bu süre zarfında. Bu konularda da kurumlarla alakalı
herhangi bir yaptırım varsa bu konuda da hassasiyet… Çünkü, bu sorulara verilmeyen cevaplar benim şahsımla alakalı değil, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin KİT Komisyonuna yapılan bir yanlışlık, bir hakarettir. Bu konuda bunu da yeni bir Başkan olarak, yeni bir
Divan olarak da gözetmenizi buradan sizden rica ediyorum.
İfade ettiğim gibi konuşmamın başında, inşallah, güzel bir yıl, başarılı bir yıl olur. Bu son ay içerisinde, geçtiğimiz ay
içerisinde ortaya birtakım iddialar çıktı. Bu iddiaların, ifade edildiği gibi, bizim Komisyonumuzu da ilgilendiren tarafları var. Bu
konuyla ilgili bizim de hassasiyetle üzerinde durmamız gerekir. Elbette suçlulukla alakalı masumiyet karinesini de göz önünde
bulundurarak ama bizi ilgilendiren taraflarını da yani sorumluluğunu da duyarak burada, arkadaşlar, hassasiyetle bu konunun üzerine
gitmekte fayda var. Sizin de belirttiğiniz gibi, Halk Bankasının Komisyon toplantısının yapılmasıyla alakalı bu talebi de yerine getirerek
-Halk Bankası hatta Devlet Demiryollarıyla ilgili de- bir an önce bu Komisyon toplantısının yapılmasında fayda var diyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Özdal Bey, buyurun.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, ben de bütün arkadaşları ve sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Benden önceki konuşmacı arkadaşların yani genel hatlarıyla yapmış olduğu konuşmaların tamamına katılıyorum. Ben de
yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını sağlayacak çalışmalar yapmamızı diliyorum. Başta siz olmak üzere, yeni görev al an bütün
arkadaşlara görevinde başarılar diliyorum.
Şunu belirtmek istiyorum: İnsanın insana dair herhangi bir konuda her türlü çözümü içinde barındıracak tek anahtar
samimiyettir, sevgidir, saygıdır. Eğer samimiyetle sevgi ve saygı çizgisinde hareket edersek biz millet adına almış olduğumuz bu görevi
el birliğiyle başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz diye düşünmekteyim. Dünyada çok farklı milletlerin bir arada yaşadığı çok farklı
devletler var yani devlet sayısı gün geçtikçe artıyor veyahut da nüfus gittikçe artıyor ama sonuçta insanlık olgusu değişmiyor.
Devletlerin yönetim sistemleri değişmiş olsa da, rejimleri değişmiş olsa da, dönemsel farklılıklar seçse de, iktidarlar gelip gitse de
insanlık olgusu tarihin başlangıç gününden bugüne kadar eşit noktada devam ediyor, aynı seyirde devam ediyor. Yani, Habil ile Kabil’ in
hikâyesi başlangıç gününden bugüne kadar devam ediyor. Habil-Kabil hikâyesi de hak hikâyesidir, halk hikâyesidir yani bir toplumsal
yaşamda adaletli bir yaşam tesis edilebilirse bütün sorunlar çözülebilir. Adalet de hakkın ölçülü dağıtımı, eşit dağıtımı, orantılı
dağıtımı… Yani, illa her şey eşit olmak zorunda değil ama ölçülü olmak zorundadır, dengeli olmak zorundadır; her şey kafa kafaya denk
olmak zorunda olmayabilir ama orantılı olmak zorundadır.
Kamu iktisadi teşekküllerinde de halkın parası kullanıldığı için doğrudan, en büyük sorumluluğu olan Komisyonda
çalışmaktayız yani kamuya ait bütçeyle oluşmuş teşekküllerin işletmesiyle ilgili. Bütün dinlerde de en kutsal kavram haktır yani
ülkemizde en çok İslam demagojisi yapılıyor ama İslam’ da da en temel kavram haktır. Allah’ a atfedilen isimlerden en büyük manası
olan isim de “ Hak” tır ve bu anlamda her türlü samimiyetten uzak davranışı reddetmek lazım, haktan uzak her türlü yaklaşımı reddetmek
lazım. Olabilir, kimi durumlarda usule ilişkin farklı görüşler olabilir ama bu yaklaşımlar bence müzakere edilirse en iyi usulü
yakalayabileceğimize inanıyoruz. Ama, esasla ilgili bizim her şeyden önce samimiyete ve hakka ihtiyacımız vardır çünkü bu
Komisyonun işlemesi için esastan birtakım şeylerin samimiyetle sorgulanması lazım; o da: Kamu iktisadi teşekküllerinin bütçesi nasıl
harcanıyor? Kimlere harcanıyor? Eşit dağılıyor mu, adaletli dağılıyor mu, amacına uygun dağıtılıyor mu ya da işlem görüyor mu?
Ülkemizde açlıktan ölen insanlar da var, bir ömür boyunca bir ayakkabıyla, bir çarıkla ömrünü tüketenler de var ama kutu kutu ayakkabı
kutularına para dolduranlar da var. Kendi emeğiyle insanlar istediği kadar zenginlik sağlayabilirler, kendi çabasıyla, kendi emeğiyle,
kendi gayretiyle insanlar istedikleri hazineleri de oluşturabilirler. Kimsenin malında, mülkünde gözümüz de yok, söyleyecek sözümüz de
yok ama halkın emeğiyle, halkın vergisiyle oluşmuş bütçelerin haksız kullanımı, ölçüsüz kullanımı, kanunsuz kullanımıyla birileri
kazanç elde ediyorsa bunun ismi “ kazanç” değil, “ haksız kazanç” tır, haksız kazanç da suçtur ve bu suçun açığa çıkması için yetkili
kurullar vardır: Bir, yürütmenin kendi idari soruşturması, mahkemelerin yargı süreci, bir de Meclisin denetim faaliyeti vardır. Millet
adına en üst kurum Türkiye Büyük Millet Meclisidir, Meclistir. Meclisi siz Meclisin adına çalışan bir kurumun gerisinde tutarsanız,
Meclis adına, millet adına yetki kullanan bir kurumun gerisinde tutarsanız bazı soruşturmaların, bazı incelemelerin, bazı araştırmaların
üstünü kapatmış olursunuz. Yani, bunu size atfen söylemiyorum, genel olarak. O yüzden, Meclis halk iradesini, millet iradesini temsil
ediyorsa çok şeffaf ve açık bir şekilde bütün kurumları denetleyebilmelidir, bunu ayak oyunlarından bağımsız yapabilmeli, objektif
yapabilmelidir.
Masumiyet karinesinden bahsediliyor. Masumiyet karinesi birilerinin bir şeyde adı geçmişse ona atfedilen suçun olduğu
iddiasında bulunmak demek değildir yani bulunmamak demek de değildir tek başına. Atfedilen suçun olmadığını araştırmaya çalışmak
da masumiyet karinesi kapsamındadır. Peki, adı geçen birçok insan var, kimisi “ iddia” diyor, madem iddia olduğunu ispatlamak için bir
araştırma yapalım. “ Yolsuzluk bütün kamu iktisadi teşekküllerinde var.” iddiasındayız biz ve bu kamu iktisadi teşekküllerinin çok geniş
kapsamlı araştırılması, incelenmesi, sorgulanması ve burada suç teşkil eden işlemleri gerçekleştirenlerin yargı önüne çıkarıl ması
gerekmektedir. Türkiye’ de yapılan yolsuzluk engellenirse -şu an hâlihazırda 75 milyon insan yaşıyor Türkiye’ de- 750 milyon nüfusu
besleyecek, barındıracak nitelikte, nicelikte bir ekonomik güç var ama bunlar için denetim var. Gayrisafi millî hasıla ya da kişi başına
düşen gelir hesaplanırken işte bir bakanın ayakkabı kutuları para dolu olan bir oğluyla işsiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfının önünde gidip
kömür dilenmek zorunda kalan bir babanın oğlunun parası 2’ ye bölünüp hesaplanıyor. Böylesi bir dengesizlik dünyanın hiçbir ülkesinde
yoktur. Eğer ülke kalkınmasından, eğer millet refahından, eğer haktan, adaletten, haklı kazançtan bahsedilecekse bence Meclisin en çok
işlemesi gereken komisyonlarından bir tanesinde çalışmaktayız yani hakkın denetimini yapacak bir komisyonda çalışmaktayız. Bu
çalışmayı –başta belirttiğim gibi- samimiyet, sevgi ve saygı çizgisinde yürütebilirsek gelecek nesillere de miras olabilecek birçok iyi
icraatı yapmış oluruz, iyi icraata vesile olmuş oluruz. Ama, yok, bazı doğruları siyasi polemik konusu yapıp doğruları saptırma, doğruları
gizleme ya da birilerini kayırmaya dönük refleksler ya da siyasi yandaşlık refleksleri gösterilirse bu konuda kim yaparsa yapsın hata
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yapmış olur. Çünkü hak siyaset üstü bir kavramdır, hak ideolojiler üstü bir kavramdır, hak komisyonlar üstü bir kavramdır. Bu temelde
hakkın gaspını engellemeye, hakkın birilerine peşkeş çekilmesine engel olmaya dönük bir komisyon iradesinin açığa çıkması
gerekmektedir. Şahsınızın da bu şekilde bir duyarlılık içinde olduğunu, Divanın da bu şekilde bir duyarlılık içinde olduğunu düşünerek,
bütün arkadaşlarımın da bu duyarlılıkta olacağından emin olarak hepimize yeni yasama yılındaki çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Üçer.
Sayın Sarıbaş, buyurun.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Başkan.
Öncelikle, çalışmalarımızın yeni dönemde başarılı geçmesini diliyor, Başkanlık Divanına yeni seçilen arkadaşlarımı
kutluyorum ve Komisyonumuza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Öncelikle, tabii ki son günlerdeki kamuoyundaki iddialar ve yapılan baskınlarla birlikte KİT
Komisyonunun öneminin çok daha arttığını kamuoyu da görmektedir. Ben geçtiğimiz dönem içerisinde öncelikle bu konularla birlikte
artık deneyimli bir milletvekili olarak, burada ilk dönemimizi yaşayamamış bir milletvekili olarak şunları, eksiklikleri görerek ve ilk
toplantıda da bunları söylemek zorundayım.
Öncelikle, burada arkadaşlarımızın hepsi söylediler ancak şunu söylüyorum: Bugün başladığımız ortam içerisinde mutlaka
buradaki her milletvekili eşittir, her milletvekilinin buradaki yapılacak tüm soruşturmalarda ve araştırmalarda bu konudaki tüm
yetkilerini doğru bir yönde yine kullanacaklarını biliyorum. Burada bu anlamda da toplantının bugünkü gündem maddesini toplantının
yazısında milletvekillerimize belirtirken de gündem maddelerinin bize açık şekilde yazılmaması beni biraz üzmüştür. Çünkü gündem
maddesinin olağan, tabii ki İç Tüzük gereği yapıldığını net biliyorum ancak burada gündem maddesiyle ilgili açıkçası arkadaşların daha
hazırlıklı gelmesi ve hazırlıklı bulunması çok önemlidir diye bakıyorum. Bunu niçin söylüyorum? Bundan sonraki çalışmalarımıza da
örnek olması, başlangıç olması anlamında. Onun için de az önce grup sözcümüzün de ifade ettiği şekilde, mutlaka grubun sözcülerinin
burada sizlerle başlangıç noktasında daha hoşgörülü, daha iyi bir çalışma ortamı yaratmasında Başkanın ve Başkanlık Divanının çok
önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bundan dolayı da bu başlangıçtan itibaren mutlaka gerginlik ortamı yaratılmadan hoşgörü
ortamını beraberce sağlayacağımıza inanıyorum, bu inancımı da sürdürmek istiyorum.
Geçtiğimiz dönem içerisinde en önemli konulardan bir tanesinin de bürokratların burada Komisyona yeteri kadar ilgi
göstermemesi ve Komisyona bürokratların ve üst yetkili insanların gelmesinin sağlanmasının eksik olduğunu biliyorum. Bu dönemde de
baştan ilk toplantıda uyarıyorum. Özellikle Başkan, Başkanlık Divanının bu konuda yetkili ve özellikle de bu konuda hassas
davranmasını diliyorum.
Yine, burada dosyaların ulaşması konusunda, az önce arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, mutlak, burada gelen raporlar
üzerinde bireysel olarak bizler milletvekilleri kendileri çalışmak zorunda ve zamanında ve önceden gönderilmesinin sağlanması
gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.
Cevaplar konusu çok önemli, az önce değindiler. Ancak burada isteyen her milletvekili adına soruların açıklanmasını, on beş
gün içerisinde sorulara cevap verilmemesinin ve neticesinde de aydınlığa kavuşmayan sorular nedeniyle -içerinde alacağımız cevapla
aydınlığa kavuşmayan- bir araştırmanın veya denetlemenin burada doğru yapılmayacağına inanıyorum. Onun için de alt komisyonlardan
başlayarak üst komisyonlara taşınırken bu soruların, zamanında cevaplanması ve üst komisyonlara getirilip bunların burada
tartışılmasının burasının daha sağlıklı bir denetleme yapabilmesinin koşulu olacağını belirtmek istiyorum.
Yine, bu anlamda da arkadaşlarla birlikte buradaki her söze her bir noktada itiraz etmekten çok, özellikle saygı ve sevgi
çerçevesi içerisinde dinlenmesini ve bu anlamda da gereğinin yapılmasını ve sadece parmakla üstünlüğünüzün olmayacağını ifade
etmiştim. Burada hepimizin denetlemeyi halk adına ve buradaki bütün paraların devlet adına, halk adına, öksüzlerin adına, yetimlerin
adına yapıldığını bildiğimiz için burada sadece ben Hükûmetin denetlenmesi veya Hükûmet bürokratlarının denetlenmesi anlamında
bakılması gerektiğini, bu anlamda da yüce Meclis adına burada bulunan arkadaşlarımızın bu denetlemeyi yaptığını unutmamak
gerektiğine inanıyorum.
Bu vesileyle gündemimizde olan ve özellikle de son günlerde KİT Komisyonunun önemli noktalarında olan Halk Bankası ve
yine TCDD’ nin özellikle KİT Komisyonunu denetliği kurumlar olması ve bu haseple gündeme gelmesi çok önemlidir. Onun için de bu
iddiaların, gerçekten yaşanan, bu üst bürokratlarla birlikte bakanların çocuklarına ve özellikle bakanlık düzeyindeki arkadaşların
istifasına kadar neden olan, bu KİT Komisyonunu ilgilendiren konularda bizim daha hassas davranmamız gerektiğinin, daha anlayışlı
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davranmamız gerektiğinin, daha titiz davranmamız gerektiğinin bu dönem içerisinde daha önemli olduğu kanısındayım. Çünkü geçmişe
dönük buradaki söylemlerimizin ve buradaki denetlemelerimizin daha geriye dönük de araştırılabileceğini, yasal olmasa da
konuşulabileceğini hatırlatmak istiyorum.
Bu vesileyle tekrar Komisyonumuzun başarılı çalışmalar yapmasını dileyerek hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Şeker, buyurun.
MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Öncelikle, ben de sizi ve Divanı yine seçildiğiniz için kutluyorum, başarılar diliyorum, yeni gelen arkadaşlarımıza da
komisyon çalışmalarında başarılar diliyorum.
Geçmişe doğru baktığımızda bütün büyük imparatorlukların hak ve adaletten ayrıldığı için yıkıldığını görüyoruz. İnşallah,
ülkemizin başına böyle bir şeyler gelmez diye temenniyle başlamak istiyorum. Hak ve hukuktan, adaletten ayrılınca insanlar yanlış
yapmaya başlıyor. Bizim ülkemizin de bir handikabı var: Biri devlet sırrı, biri de ticari sır. Bunların adı altında yani “ devlet sırrı” ve
“ ticari sır” adı altında bazılarıyla kaçakçılık yapıldı, bazılarıyla yolsuzluk yapıldı, bazılarıyla insanlar evlerinden alındı, bir yerlere
götürüldü, kafalarına silah dayanarak öldürüldü; bunların hepsini yaşadı bu ülke. Ben aynı zamanda geçen dönem Darbe ve Muhtıraları
Araştırma Komisyonunda da çalışmıştım ve orada da bir komisyon olarak bütün milletvekili arkadaşlarımız karar aldık; artık bu devlet
sırrı ve ticari sırrın bir noktada kaldırılması gerekiyor. Ben, bir holdingin ekonomik durumuyla ilgili bilgi istemiyorum. Emlak
Bankasının toplantısına gidiyoruz, Emlak Bankasını soyanlar, hırsızlık yapanlar, oradan aldıkları parayı ödemeyenler boğazda yalıda
otuyor, koruması var, altında son model arabası var, benim onu bilmemi engelliyor. Aslında biz bunları teşhir etmeliyiz, kamuoyu bu
saygın olan insanların kökeninde hırsızlık olduğunu bilmeli. İşte, hak ve adaletten uzaklaşmamak için yapmamız gereken en önemli
şeyin bu olduğuna inanıyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben yirmi beş sene hekimlik yaptım bilfiil ve hiç kimseyle hukuki bir sorunum olmadı,
mahkemelik olmadım ne vatandaşla ne devletle ama bu KİT Komisyonuna başladığımızdan beri hakkımızda epey dava açıldı, hep de
tazminat davaları ki denetlediğimiz kurum açıyor, denetlediğimiz Emlak Konut bizim hakkımızda dava açıyor. Niçin? Çünkü biz
birtakım bilgileri sunduk, verdik, bunu basına da verdik. Ha, sonra bunun yanlış olduğunun farkına vardım. Tabii bunları söyleyince eski
milletvekili arkadaşlarımız “ Aman yapmayın tazminat davası açarlar.” dediler; geri döndük şimdi hepsini hukuka taşıyoruz, hepsiyle
ilgili soruşturma dosyaları açılmasını sağlıyoruz. Bu da doğru bir yöntem mi? Bence doğru bir yöntem değil. Denetlediğimiz bir
kurumun milletvekiline tazminat davası açması doğru değil. Orada bir yanlışlık, bir yolsuzluk varsa ben bunu ortaya getirmişim,
konuşmuşum, söylemişim; araştırırsınız ve “ Sayın Vekilim, böyle bir şey yoktur.” dersiniz, burada gelir konuşur beni pişman edersiniz
bunu söylediğime ama öyle olmuyor. Olay, sadece işte geliyor peş peşe, tazminat davaları açılıyor, biz işte avukatlar tutuyoruz, onlarla
uğraşıyoruz. Önemli değil, ben peşin de veririm paralarını sorun değil o da ama bu, yani gerçekten hoş bir şey değil, doğru bir şey değil
hele KİT Komisyonu üyelerinin denetlediği bir kurumun kendine dava açması hiç doğru değil. Ama geldikleri zaman diğer belgeler de
elimizde -savcılığa da verdik, savcılık da bunlarla ilgili soruşturma başlattı- onları da burada yüzlerine karşı söyleyeceğiz.
Ümidim ve temennim o ki burada ben hiçbir zaman iktidar ya da muhalefet milletvekili olarak ayırım yapmadım, herkes
burada onurlu bir görev yapıyor. Ben de çocuklarıma ve aileme söz vermiştim, dedim ki: “ Size hiçbir zaman zarar getirecek bir iş
yapmayacağım.” Ama bir yerde haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk varsa ve görüyor da sahip çıkmıyorsak, müdahil olmuyorsak onun da
ortağı olmuş olacağımızı bildiğim için ben burada bütün arkadaşlarımızın bu konuda bizlere destek vermesini istiyorum.
Biz biraz daha çok inceliyoruz değerli arkadaşlar. Belki iktidar, inşallah biz de iktidar olduğumuzda böyle yapmayız ama
biraz iktidar milletvekilleri çok incelemiyor bunu. İnanın biz sabaha kadar o Sayıştay raporlarını okuyoruz hepsini, satır satır; ne olmuş,
ne bitmiş, o kurumla ilgili bilgiler alıyoruz. Ben yine bir dava açacağım şimdi ETİ Bor’ la ilgili. Hiç hoş bir şey değil ama burada
denetlediğimiz kuruma dava açmak zorunda kalıyoruz çünkü cevap vermiyor adam. Yazıyorsun ciddiye almıyor seni, muhatap almıyor.
Ya diyorum: “ Arkadaş, 4 tane şirket kurmuşsunuz. Kurduğunuz 4 tane şirket yurt dışına 195 ton bor satmış. Öbür bir başka şirket, sizinle
ilgisi yok, 600 bin ton satmış. Bunu nasıl yaptırıyorsunuz? Siz ucuza satmışsınız o pahalı satmış, siz az satmışsınız o çok satmış. Niye bu
şirketleri kurdunuz? Niye bunları yöneticilerine para veriyorsunuz?” Cevap yok. Sayın Bakanla görüştüm, Enerji Bakanıyla geçen,
bütçede de görüştüm. “ Tamam, soruşturma izni vereceğim.” dedi. Bugün ben savcılıkla görüştüm Enerji Bakanlığı soruşturma izni
vermemiş. Bunlar çok büyük yanlışlar ve kurumlar… Sayın Başkan, en büyük sıkıntımız o; kurumun bir genel müdürü var, genel
müdürünün altında bir teftiş kurulu var. Şimdi benim genel müdür olduğum yerde teftiş kurulu benim aleyhime bir şey yapabilir mi? Bir
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kere bunun bağımsız olması lazım, bağımsız denetim şirketlerince yapılması lazım artık 21’ inci yüzyılda yaşıyoruz. Ben bir hastaneyi
yönettim yirmi yıl ve hiçbir zaman biz kendimiz denetim yapmadık, başkaları gelir denetler ve yanlışlarımızı söylerlerdi. Ama burada
büyük bir hata var. O teftiş kurulu diyor ki: “ Kardeşim, burada hiçbir şey yoktur.” Ya, ben yalan söylemiyorum, Sayıştay raporları yalan
söylemiyor. Bunların incelenmesi lazım.
Bu konuda gerekli titizliği gösterirsek iyi olacağı kanaatindeyim.
Önümüzdeki dönemin hepimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, öncelikle muhalefet partilerine mensup milletvekillerimize söz vermiştim.
Şimdi, iktidara geçerken aramıza yeni katılan üye arkadaşlarımız var, ben sırasıyla kendilerini tanıtmak için söz vermek
istiyorum.
Başta, Ülker Can Hanımefendi, Eskişehir Milletvekilimiz, KİT Komisyonu yeni üyemiz.
Buyurun.
ÜLKER CAN (Eskişehir) – Evet, Eskişehir Milletvekiliyim, eczacıyım. KİT Komisyonuna, hepimize hayırlı uğurlu olsun
diyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Nesrin Ulema Hanım, İzmir Milletvekilimiz.
Buyurun.
NESRİN ULEMA (İzmir) – Evet, ben de bütün üyelerimizi saygılarımla selamlıyorum. İzmir Milletvekiliyim ve ben de
eczacıyım.
Yeni dönemin Komisyonumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, başarılı bir süreç geçiririz inşallah diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Gülay Dalyan Hanım, İstanbul Milletvekilimiz.
Buyurun.
GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkanım.
İstanbul Milletvekiliyim, matematik mühendisiyim.
Bu dönemin hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Üç bayan üye arkadaşımız Komisyonumuza yeni iştirak ettiler, onlardan inşallah özel olarak…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bayan değil Sayın Başkanım “ kadın” arkadaşımız.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Aslında ben de ilk defa KİT toplantısına katılıyorum.
BAŞKAN - Evet, üç hanımefendi arkadaşımız Komisyonumuzu şereflendirdi.
Özdal Bey siz, geçen dönem de üyeydiniz ama katılamamıştınız.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Özdal Bey uzun zamandır burada Komisyon üyesi.
BAŞKAN – Ama arkadaşlar “ yeni gördük” diyorlar.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ben ilk defa geldim.
BAŞKAN – Hoş geldiniz.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Geçen dönem işte bizim grubumuzda sayı sınırlı olduğu için KİT Komisyonuna da iki isim
yazılması zorunluydu ve Esat Bey aktif olmak üzere, ben de pasif olmak üzere üyeydik ama ben bölge çalışmalarından dolayı
katılamamıştım ama bu sefer Esat Bey de gelmeyince bu kez becayiş yaptık onu gönderdik.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Özdal Bey.
Evet, şimdi iktidar partisine mensup milletvekillerinden söz isteyen Sayın Geldi.
Buyurun.
MEHMET GELDİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 2014 yılına denk gelen bu denetim döneminin başta
Başkanlık Divanı olmak üzere yeni seçilen üyeler ve tüm üyelere hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah inanıyorum ki bu denetim
döneminde de kamu iktisadi teşekküllerinin denetimlerini en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Verimliliği eksik olan kurumların
verimliliğinin artması noktasında, varsa yanlışı olan kurumların düzeltilmesi noktasında ve çok daha verimli nasıl olabilir ve bu
kurumlardaki rekabet şartları piyasayla daha iyi hâle nasıl getirilebilir, gerek tahakkuklarının oluşturulması gerekse gelirlerinin
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oluşturulması ve harcanması noktasında ülkemiz ve milletimiz yararına olması için her türlü desteği ve çabayı göstereceğimizden
eminim.
Bu vesileyle yeni dönemin tekrardan hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, son olarak Sayın Domaç, buyurun.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Komisyon çalışmalarımızın başarılı olmasını diliyorum. Umut ederim bu dönem KİT denetlemelerimiz çok daha etkin olur,
verimliliği artırırız ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını KİT’ lerin sağlarız, katkısı olmayacak olanların da tasfiye edilmesi için karar
alırız diye düşünüyorum. Artık öyle KİT’ ler var ki katkısı olamayacağı da açıkça tarafımızdan tespit ediliyor.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Rize’ deki Çaykur’ dan başlayabiliriz.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Tespit ediliyor, onların da tasfiyesi konusunda konuşabiliriz.
Şunu belirtmek isterim öncelikle: KİT Komisyonu çok etkin bir Komisyon ancak tabii ki daha önceki KİT’ e göre şimdiki
KİT’ ler çok küçük, çok azalmış ve büyük bir kısmı özelleştirilmiş durumda. Umut ederiz bunların büyük bir kısmı da sonuçta özelleşir
ve KİT Komisyonu etkinliği de bir ölçüde Parlamentoda azalır veya kalkar başka alanlara doğru yönelir.
Doğrusu şunu belirtmek isterim öncelikle: Arkadaşlar bankadan bahsettiler Halk Bankası, ismini de söyleyeyim ama Halk
Bankası hepimiz takip ediyoruz kamuoyunda, basından takip ediyoruz başka yerden takip imkânımız yok. Halk Bankasının tüzel
kişiliğiyle ilgili ne bir polis araştırması ve takibatı var ne de savcılık tarafından yapılan bir işlem var. Şimdi biz bu kurumları da korumak
durumundayız, onlar da bizim görevlerimiz arasında, onların gelişmesi de bizim görevlerimiz arasında. Dolayısıyla bunları yaparken,
milletvekilliğinin zaten en zor tarafı bu, en zor tarafı bu milletvekilliğinin yani bir taraftan ortaya çıkaracaksınız, bir taraftan onu rahat
bir şekilde kamuoyunda açıklayabileceksiniz ama bir taraftan da zarar vermeyeceksiniz. Bu iki dengeyi çok iyi götürmek lazım. Bu iki
dengeyi götürmeden milletvekilliği yapmak mümkün olmaz, yani öyle bir milletvekilliği zaten yapılamaz. Şimdi bizim görevimiz bu;
her ikisini de sağlayabilmek ve gerçekleştirebilmek. Halk Bankasını daha önce denetledik biz geçtiğimiz yıl içerisinde ki, lütfen
arkadaşlarımız…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hükûmetle bizi karıştırmayın…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Hayır hayır, ben Komisyondaki arkadaşlara söylüyorum. Ben Komisyondaki arkadaşlara
söylüyorum Hükûmeti karıştırmıyorum. Biz geçtiğimiz yıl denetledik, Komisyondaki arkadaşlara söylüyorum, o raporları bir daha
okusunlar ve geriye giderek de o raporları okusunlar. Yani on sene önce, on sene geriye gitsinler Halk Bankasının bugünkü durumuyla
karşılaştırabilmek için. Biz denetledik Halk Bankasını; biliyoruz durumunu. Ne olduğunu da biliyoruz, en iyi şekilde nereye geldiğini de
biliyoruz ama bunu Halk Bankası gündeme geldiğinde konuşuruz yani bunu değerlendiririz.
Şimdi, her ülkede usulsüzlük ve yolsuzluk konuşulur ve bunun üzerine gidilir her ülkede, olmayan hiçbir ülke yoktur. “ Bunu
hep birlikte yapalım.” denir ama bu böyle olmaz maalesef bunu açıkça da konuşmamız lazım. Maalesef bu böyle olmaz çünkü bu tür
olaylardan bir siyaset devşirme ortaya çıkar. Bu siyaset devşirme herkese aynı ölçüde etkin ve yararlı olmaz. Dolayısıyla herkes aynı
yönden bakamıyor bu nedenle, herkes aynı şekilde bakamıyor bu nedenle.
Şimdi, şöyle baktığımızda Özdal Üçer dedi ki: “ Bütün KİT’ lerde yolsuzluk vardır.” Yapma bunu, yani toptancı yaklaşımlar
artık dünyada bitti.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Bütün KİT’ lerde…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – “ Bütün KİT’ lerde yolsuzluk vardır.” dediğimiz zaman, bütün KİT’ ler, bunun ismini
özellikle burada söyledim ki “ Bütün KİT’ lerde yolsuzluk vardır.” dediğimiz zaman bize yazık. Yani biz burada oturuyoruz hepimiz,
bunca zaman emek harcıyoruz, zaman veriyoruz bize yazık, yani emeğimize yazık bizim, yani şuradaki insanların emeğine yazık.
Başkaları bunu böyle algılamazlar ama biz bunu içimizde algılıyoruz, içimizde her noktamıza kadar, her hücremize kadar algılıyoruz
bunu biz. Bize yazık, emeğimize yazık, zamanımıza yazık, saçımızın kırlaşmasına ve dökülmesine yazık, midemizin sinirlerinin
bozulmasına yazık. Dolayısıyla bizi de biraz bakarak hissetmenizi isteriz. Öyle bir şey söz konusu değil; olsaydı bütün KİT’ lerde sizin
dediğiniz gibi işlem bu KİT Komisyonunda her gün kıyamet kopardı, her gün kıyamet kopardı. Dolayısıyla, öyle bir şey söz konusu
değil, yani bütün KİT’ lerde böyle bir şey söz konusu değil.
Şimdi biz bir alt komisyon dağılımı yapacağız; biz buraya ilk hazırlık faslına geldik. Bunları tek tek inceleyeceğiz, bizden
önce de denetçiler inceleyecek ve onun üzerine bunları biz inceleyeceğiz. Her bir KİT’ in kendi özel durumu var Türkiye’ de. Her bir
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KİT’ in kendi özel durumu var, o kendi özel durumlarını da biz bir milletvekili olarak gözden geçirmek durumundayız ve onları o şekilde
değerlendirmek durumundayız.
Evet, arkadaşlarımızın haklı olarak istemleri oldu, bizim de bu konularda şikâyetlerimiz var yani “ Şu belge gelsin, şu bilgi
gelsin, şu sorulara cevap verilsin.” falan gibi.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Hepsine mi?
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Efendim?
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Bütün sorulara cevap verilecek…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Yani, işte bütün sorulara. Ama öyle ki, ben burada öyle sorular hatırlıyorum ki, o soruya
cevap verebilmek için belki bir sene o KİT’ te yeniden araştırma yapmak lazım.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Az önce söylediklerinle son söylediğin çelişki içerisinde.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Çelişkili değil o, hiç çelişkili değil.
Şimdi, bu soruları bir daha soracağız.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Çelişkili. Bunu örtbas etmek.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Hayır, bu soruları bir daha soracağız. Şimdi, o soruları sorduğumuzda bunu göreceğiz. Bu
soruları sorduğumuzda bunu göreceğiz ve bu belgeleri istediğimizde bunları da göreceğiz.
Şimdi, bakın, eksiklikler, cevaplar gelmemiştir; doğru, bunlara katılıyorum. Katılıyorum bunlara, bunlara bir şey değil ama
bazıları var ki, cevaplarının belki iki senede gelmesi mümkün değil, bir kısmı var ki belgelerin kamyonla gelmesi lazım.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Yok öyle bir şey.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Ya, bakacağız.
TURGAY DEVELİ (Adana) – Abarttın…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Abartı sana ait bir şey değil mi? Sana ait bir şey abartı; onun için senden kaptım galiba.
Geri alıyorum, abartmıyorum, geri alıyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN – Evet.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Abartmıyorum, geri alıyorum.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Tam tersi hiçbir arkadaşımız da bu konuda yani….
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Tamam. Geri alıyorum tamam, abartmıyorum, vazgeçtim, belgeler konusunda vazgeçtim.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Abartı değil, aşırı abartıyorsun.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Abartmıyorum.
Sarıbaş, siz o soruları ve belgeleri istediğinizde burada eskiden yazmıyordum, şimdi tek tek yazacağım. Tek tek yazacağım,
yazmıyordum, yazacağım şimdi. (Gürültüler)
Şimdi bak, yazmıyordum diyorum, hiç yazmadım. Hiç yazmadım. Şimdi söylüyorum…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Ya, lütfen kendi adınıza konuşun.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Ama müdahale ediyorsun. Müdahale etmezsen…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Bu kadar da olmaz ki…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Müdahale etmezsen olacak, kendi adıma konuşmaya devam ediyorum.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Kendi adına ama…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Şimdi bunlara katılmakla birlikte böyle şeyler de var. Böyle şeyleri ortadan
kaldırabilirsek…
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Bir tane örnek göster, bir tane örnek göster.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Komisyon devam ettiğinde göstereceğim, şimdi değil. Komisyon devam etsin, hafızaları
tazelemek için…
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Tamam, göster.
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Şimdi değil, şimdi değil. Komisyon devam etsin, hafızaları tazelemek için.
BAŞKAN – Evet…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun.
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MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Böyle olmazsa bütün bu sorulara ve bütün bu belgelerin gelebileceğini ben düşünüyorum.
Bütün bu sorulara da yanıt verilebileceğini düşünüyorum. O zaman beni sizin yanıltmanız lazım bu süreçte.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Kamyonlarla falan… Bir tane örnek göster!
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Tamam, evet.
Şimdi, bitiriyorum… (Gürültüler)
Ya arkadaşlar, bakın, konuşmaların biçimi hakkında hiçbir şey söylemedim. Burada arkadaşlar bize ders verir gibi
konuştular.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Böyle bir şey olur mu?
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Burada arkadaşlar bize nasıl yapmamız gerektiği konusunda eğitmek için konuştular;
bunlara söylemiyorum ama müsaade edin, ben konuşmamı kendim yapayım, bunlara karışmıyorum, bunlara karışmadım, bunlara bir şey
söylemedim.
BAŞKAN – Sayın Domaç…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Şimdi, şurada bitiriyorum, bu Komisyonda çok deneyimli arkadaşlar var, umut ederim -çok
deneyimli dedim ben- çok deneyimli arkadaş var, önümüzdeki süreçte başarılı bir çalışma yaparız.
Teşekkür ederim.
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Hiçbir arkadaşımız burada böyle bir şey istemedi. Bir tane ispat edin, ben de buradan istifa
ediyorum.
BAŞKAN – Yok, estağfurullah…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Küllendirmeyin bunları… İtham altında bırakmayın bu Komisyonu.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, eğer müsaade ederseniz…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Böyle bir şey yok yani. Tutanaklar burada ya, böyle bir şey var mı ya?
BAŞKAN – Sarıbaş… Sayın Sarıbaş…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Bakın, hepsi çok iyi bir şey söyledi… Ben hiç buradaki Komisyon, geçmiş komisyondaki
arkadaşların hepsi de vakit kazanılsın diye “ Lütfen, herkes CD ortamında, çok kolay bir ortamda gönderilsin.” diye ifadeler kullandılar,
hiç kimsenin zamanını almadılar burada.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyoruz.
Şimdi, müsaade ederseniz…
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Daha başlamadan örselemeye başladınız yani KİT Komisyonu çok net…
BAŞKAN – İki konu var…
MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Böyle bir müzakere tarzı yok ki Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Domaç…
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Konuya girilmeden… İsmimin geçmiş olduğu bir konuşma oldu benim iddiamın yersiz olduğuna
ilişkin, söz hakkı talebinde bulunuyorum.
BAŞKAN – Buyurun, çok kısa lütfen… Diğer konuları da müzakere edeceğiz.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; evet ben, KİT’ lerin hepsinde yolsuzluk olduğunu iddia ettim. Ben
sadece KİT’ lerde değil, şu an hâlihazırda bütçeli bütün devlet kurumlarında yani para harcamalarının olmuş olduğu bütün devlet
kurumlarında yolsuzluk olduğunu iddia ediyorum ve KİT Komisyonunun KİT’ lerle ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
yolsuzlukla ilgili araştırma önergesini oy birliğiyle imzalayıp bu konuda bir araştırma yapmasının gerekliliğini ifade ettim, ediyorum
çünkü sayısal veriler, durumlar hepsi ortada. Yani birileri kaçakçılık yapıyor, birileri yolsuzluk yapıyor, birileri ihale usulsüzlüğü
yapıyor, birileri paraları kutulara dolduruyor, birilerine yandaş krediler veriliyor; bunların hepsi olan şeyler. Yani bakın, yolsuzlukla
ilgili bir durum tespiti için illa onu suçüstü yakalamanıza gerek yok. Bir insanın toplam geliri ve sosyal yaşam biçimini göz önünde
bulundurduğunuz zaman o insanın ne kadar haklı kazanç ya da haklı harcama içinde olduğunu bulursunuz; modern toplumlarda bu
böyledir, hukuksal toplumlarda bu böyledir. İnsanların gelir seviyesi ve yaşam biçimi onlar için bir suç delili özelliği teşkil etmektedir.
Evet…
NESRİN ULEMA (İzmir) – Savcı örneği…
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ÖZDAL ÜÇER (Van) – Anladım, bu konuda…
NESRİN ULEMA (İzmir) – Sizinle ilgili değil, savcı örneği var diyorum.
BAŞKAN – Sayın Üçer, biz karşılıklı bir münazaraya dönüştürmeyelim.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Benim bahsettiğim, hukuksal durumdan bahsediyorum, yolsuzluk davalarında bütün modern
toplumlarda böyle değerlendirilir. Zaten burada illa yavuz hırsızın ev sahibini kovaladığı birçok durum da yaşanmıştır. Ben bu iddiamın
güçlü delillerle ispatlanabilir bir iddia olduğunu, eğer bu konuda bu Komisyon üyesi arkadaşlarımız onay verirse “ KİT’ lerin tamamında
yolsuzluk var mı yok mu?” diye bir araştırma alt komisyonu, yolsuzluk alt komisyonu oluşturulursa iddiamın ortaya çıkacağından
eminim.
ÜLKER CAN (Eskişehir) – Sayıştay ne iş yapıyor? Biz ne iş yapıyoruz?
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ama bu böyle yapılacak değildir çünkü bu konuda bazı şeylerin samimiyetle üzerine
gidilmeyeceğini biliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Yalnız, bu tür genellemeler yapmak, bu sefer herkesi itham altında bırakır ki…
ÜLKER CAN (Eskişehir) – Zan altında…
BAŞKAN – Biraz evvel birçok konuda mutabakat sağladığımızı düşündüğüm önemli uyarılar oldu; onlara biz de Başkanlık
Divanı olarak büyük hassasiyet göstereceğiz ancak bu tür genellemeler, teşmil edecek genellemeler birçok suçsuz, son derece dürüst
insanı da itham altında bırakır ki buna da katılmak mümkün değil.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, ben “ KİT’ lerdeki herkes yolsuzluk yapıyor.” demiyorum ki, “ Bütün KİT’ lerde
yolsuzluk var.” diyorum.
BAŞKAN – Peki. Neyse, şimdi biz şöyle gündeme dönelim.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ben iddiamı genişlettim, dedim ki: “ İhale yapan veya bütçesi olan kurumların haricinde KİT’ lerin
hepsinde yolsuzluk var.” dedim yani bu konuda…
BAŞKAN – Sayın Akar, bir de Divandan Başkan Vekilimiz Ziver Bey’ e söz vereceğim, ondan sonra size söz vereceğim.
Buyurun Ziver Bey.
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Divan üyesi olmak demek ki sırayı en arkaya getiriyor.
Evet, ben de ilk toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii, geçmiş dönemlerde bu yolsuzluklarla ilgili ve KİT
Komisyonunda denetlediğimiz kuruluşları burada muhalefet partilerine mensup olan milletvekili arkadaşlarımızın o KİT kuruluşl arının
yöneticilerine teşekkür ettiklerine şahit olduk. Yani onun için de burada biz, iktidar, muhalefet olarak buradaki milletvekilleri hiçbir
kurumun içindeki yapılan yanlışlıkları aklama yeri olarak kendimizi görmedik. Bu makamda da geçmiş dönemde arkadaşlarımız hep
beraber o şeffaf denetimi yapmak üzere özveriyle görevlerimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu yolsuzluk meselesinde
genelleme olarak çok büyük bir haksızlık olur yani sadece yolsuzluk varsa KİT’ lerde veya KİT kuruluşlarının yöneticilerine atfetmek
büyük bir haksızlık olur. Yanlışı varsa, yolsuzluğun içinde bu şekilde hareket edenler varsa elbette ki bunun yolu yordamı vardır, bunlar
yapılıyor, ediliyor, iktidar olarak da her türlü pisliklerin üzerine gitme hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Onun için burada Özdal
Arkadaşımızın da ismini anarsam şimdi sataşma olarak, Genel Kurul gibi olmasın. Söz hakkı olarak doğsun diye söylemiyorum ama
şimdi toptan bir suçlama da büyük bir haksızlık olur. Yani Türkiye’ de AK PARTİ iktidar, bölgede BDP iktidar…
ÖZDAL ÜÇER (Van) – O zaman yolsuzluk yapılıp yapılmadığını Komisyonda araştırmak üzere…
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Hayır, bir sesimi duyarsanız…
Yani, Türkiye’ de AK PARTİ iktidar, bölgede belediyelerde BDP iktidar. Bu tür konuşmaları siz oraya da uyarladığınızda
oradaki arkadaşlara da büyük haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bütün bir kamu olarak…
ÖZDAL ÜÇER (Van) – BDP’ nin yönetimdeki belediyelerde de yolsuzluk varsa beraber üstüne gidelim.
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Üstüne gidelim, burada yani bunları konuşarak şey ederek değil, buraya taşıma adına da
demiyorum, oradaki arkadaşları da düşünerek ona göre konuşmak gerektiğini de söylemek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
ÖZDAL ÜÇER (Van) – Beraber üstüne gidelim, kimsenin gözünün yaşına bakmayalım. Ben açık yüreklilikle söylüyorum.
BDP’ li belediyeler KİT değildir.
BAŞKAN – Evet, Sayın Akar, buyurun.
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sevgili arkadaşlar, ilk toplantımız bu yasama yılında ve konuşmamın başında da dediğim gibi,
siz avukat biz savcı değiliz. Biz kamu kurum ve kuruluşlardaki olmayan bir yolsuzluğun, olmayan bir usulsüzlüğün veya olmayan
verimliliğin ortaya çıkması için çaba sarf etmiyoruz, hepimizin yapması gereken -tekrarlıyorum belki ama- en az bizim gösterdiğimiz
ilgi kadar da sizlerin göstermesi; doğru olan bu. Hepimiz burada o kurumların Türkiye'nin gözbebeği olduğunu, herkesin vergileriyle
ayakta durduğunu ve durmaya devam edeceğini biliyoruz. Onun için de oradaki bürokratlar… Evet zamanı geldi bürokratlar iyi işler
yaptıklarında da teşekkür ettik, zamanı geldi bürokratlara ağır suçlamalarda bulunduk; bunun da böyle olması gerektiğine inanıyorum,
böyle devam etmeli. Tabii, bunu yaparken dozajı fazla kaçırmamak lazım ama gerçekleri de ifade etmek lazım. Bürokratlarımız eksik,
eksik şöyle eksik: Mehmet Bey, her ne kadar çuvalla, arabayla, kamyonla getirilmesi gerektiğini söylüyorsa bir iki yıl; öyle sorular
sorulmadı, sorular gayet reel ve objektif sorular soruluyor ve denetimi yapılmaya çalışılıyor. Aslında çok da KİT’ i öz eleşti ri
yaptığımızda denetimin amaca uygun bir denetim olduğu konuşulamaz, düşünülemez; bana göre öyle. Bizim adımıza denetim yapan,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştayın bu denetimleri Sayıştay raporlarına baktığımızda yeterince açık i fade
etmediklerini görüyoruz çünkü bürokratlarda bir endişe, bir sıkıntı, bir korku var. Yine, Sayıştayın görebildiği belgeleri -diğer
arkadaşlarım da izah etti- biz burada göremiyoruz; en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bizim adımıza denetim yapan insanlar görüyor
ama biz göremiyoruz; bu bir sıkıntı. Aslında böyle bir usul de yok, böyle bir yol da yok ama burada sizlerin de katkılarıyla görmemiz
engelleniyor.
Şimdi, gerçekten şeffaflığı, gerçekten Türkiye'nin iyi yönetilmesini, gerçekten bürokratların verimli çalışmasını istiyorsak bu
bürokratları sahiplenmek ya da bürokratları suçlamak olarak değil o kurumun gerçeklerini ortaya çıkarmak olarak bakmalıyız bu işe hep
beraber. Bunu bu şekilde başardığımızda doğruyu yapmış oluruz diye düşünüyorum.
Yine, birkaç şey söylemek istiyorum: Yolsuzluklarla mücadele, yolsuzluğu ortaya çıkartan bürokratları, yolsuzluğu ortaya
çıkartan emniyet görevlilerini, yolsuzluğu ortaya çıkartan kahraman ilan ettiğiniz savcıları görevden almak değil arkadaşlar. Onlar orada
dururlar. Onlar bir çete işiyse, onlar devlet içinde bir organizasyonsa ki siz hep “ halkın iktidarı” dediniz, “ halkın iradesi” dediniz. Halkın
iradesine ortak ettiğiniz insanlarla on bir yıldır bu ülkeyi yönettiniz. Dün kahraman ilan ettiniz, bugün “ tu kaka” diyorsunuz ve vatan
haini ilan ediyorsunuz. İlan ettiğiniz o vatan hainleriyle, o kahraman ilan ettiğiniz insanlarla Başbakanın da oğlunu da yargıya yollayarak
yargı sonuçlanana kadar beklerdiniz, devam ederdi ama eğer gerçekten bir çete varsa devlette, eğer Amerika tarafından organize
ediliyorsa, eğer Mossad İsrail tarafından -dediği gibi Başbakanın- organize ediliyorsa bunda biz de varız sizinle beraber; böyle işler
organize ediliyorsa ama yöntem bu değil. Yöntem “ Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.” gibi hırsızı yakalayan kamu görevlilerini görevden
almak olmamalı. Bu, KİT Komisyonunun görevi de…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ya, biz mi aldık bunları, polisleri görevden kardeşim? Bana ne ya! Bana ne
anlatıyorsun iki saatten beri ya!
BAŞKAN – Şöyle…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sana bir şey anlatmıyorum.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ben mi aldım!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sana bir şey anlatmıyorum. Bağırma, bağırma!
BAŞKAN – Lütfen…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Sen bağırıyorsun iki saatten beri!
BAŞKAN – Sayın Öztaylan, lütfen…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kimseye bağırmıyorum, sesimi de yükseltmedim.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Yeter ya!
BAŞKAN – Sayın Öztaylan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sesimi de yükseltmedim. Dinlemek istemiyorsan çıkarsın! Çıkarsın dışarı!
BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ne olacak lan yükseltirsem!
BAŞKAN – Sayın Öztaylan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Dışarı çıkarsın!
ADNAN YILMAZ (Erzurum) – Haydar Bey…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ya susturursunuz ya dışarı çıkar.
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TURGAY DEVELİ (Adana) – Arkadaşlar, ne oluyor…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Yeter be! Ders mi veriyorsun!
BAŞKAN – Sayın Öztaylan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ayıp, ayıp!
TURGAY DEVELİ (Adana) – “ Lan” diyor yani böyle bir terbiyesizlik olur mu ya!
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Yeter be!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Terbiyesizsin! Çık dışarı!
BAŞKAN – Lütfen…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Sensin terbiyesiz lan!
ADNAN YILMAZ (Erzurum) – Bir dakika ya…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Terbiyesizlik yapma! Hiç sesimi çıkartmıyorum, çok efendi konuşuyorum, çok efendi!
BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Çok efendi, maşallah!
BAŞKAN – Sayın Öztaylan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Çok efendi konuşuyorum. Niye alındın? Niye sıkıntıya düşüyorsun?
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Kim sıkıntıya düşüyor?
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Niye sıkıntıya düşüyorsun?
BAŞKAN – Sayın Öztaylan…
TURGAY DEVELİ (Adana) – Ayıptır, ayıp.
BAŞKAN – Arkadaşlar…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Niye sıkıntıya düşüyorsun?
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Komisyonu bitirelim, gidelim be kardeşim ya!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bitmez Komisyon, bitmez. Bu Komisyon hırsızları bulmak için, bu Komisyon yolsuzlukları
bulmak için.
BAŞKAN – Tamam, arkadaşlar...
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Sensin lan hırsız! Sen kimsin! Sen kimsin lan!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bağırma, bağırma! Sen kimsin be!
TURGAY DEVELİ (Adana) – Haydar, tamam…
BAŞKAN – Sayın Akar, lütfen… Bir dakika, lütfen… Arkadaşlar… Sayın Öztaylan…
Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.16
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İ Kİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.25
BAŞKAN: Hasan Fehmi Kİ NAY (Kütahya)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Ziver ÖZDEM İ R (Batman)
SÖZCÜ: Şenol GÜRŞAN (Kırklareli)
KATİ P: Faruk SEPTİ OĞLU (Elâzığ)
-----0----BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Dördüncü Yasama Yılı İkinci Oturumunu açıyorum.
Biraz evvel, maalesef, arkadaşlarımızın, Komisyondaki arkadaşlarımızın ilk toplantı olması hasebiyle yapmış olduğu son
derece güzel temennilerinin dışında tatsız, arzu etmediğimiz birtakım tartışmalar tekrar burada yaşandı. Öyle zannediyorum, hiçbir
Komisyon üyesi arkadaşımızın da tasvip etmediği sataşmalar burada yaşandı. Bu nedenle özellikle sizlerden istirhamımız -karşılıklı
münazarada, müzakerede- hakarete yönelik bu tür duygulara kendimizi kaptırmadan, teslim olmadan metanetle çalışmalarımızı,
Komisyon çalışmalarımızı sürdürmektir. Bu temenniye sizler de icabet ederseniz arzu ettiğimiz KİT Komisyonu çalışmaları fevkalade
başarılı bir şekilde sürecektir. Milletimizin bizden beklediği de zaten budur.
Şimdi, sözleri yarım kaldığı için Sayın Akar’ a tekrar söz vereceğim. Daha sonra bir bilgilendirmemiz olacak.
Buyurun.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, Sayın Başkan, biraz evvel tatsız bir durum yaşadık. Bir kez daha yineliyorum: KİT
Komisyonu bu Meclisin en önemli komisyonlarından biri çünkü millet adına denetim yapıyor. Eğer biz bu denetim görevimizi yerine
getirmez isek kul hakkı yemiş sayılırız -böyle düşünüyorum- onun için de birbirimize sabretmek zorundayız, birbirimizi dinlemek ve
anlamak zorundayız. Bunu yaparken de belli bir saygı çerçevesinde, birbirimize hakaret etmeden, kişiliklerimizle uğraşmadan bu süreci
tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Biz eleştirilerimizi ve gördüğümüz yanlışlıkları hiç çekinmeden, hiçbir sıkıntı duymadan dile
getirmeye devam edeceğiz, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Karşımızda oturan arkadaşları bir hükûmetin mensubu olarak, iktidar
partisinin mensubu olarak değil, KİT Komisyonunda vatandaşın vergisini denetleyen arkadaşlar olarak görüyoruz, aynı işi yaptığımızı
düşünüyorum ve bu bakışla baktığımız zaman da süreci başarılı bir şekilde ve denetleyerek getireceğimizi düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
Turgay Bey de bir şey söyleyecek.
BAŞKAN – Buyurun.
TURGAY DEVELİ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; iki yıl boyunca, üçüncü yıla girdiğimiz bu
KİT Komisyonu denetim çalışmalarında çok verimli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum ben burada.
Israrla ve inatla KİT’ lerdeki denetimlerin açık olması, şeffaf olması, yönetimlerin, idarenin KİT Komisyonuna yardımcı
olmasını isterken aslında devletin, sistemin de arınmasına dönüktü bu çabalarımız ama ne yazık ki bu çalışmalar, bu çabalar istediğimiz
karşılığı bulmadı. Bir sürü dosya, bir sürü soruşturma dosyası, bir sürü rapor yazılı taleplerimize, sözlü taleplerimize, Meclis
Başkanlığına verdiğimiz yazılı taleplere rağmen ısrarla, inatla kaçırıldı. Sonuç olarak, bugün, Hükûmetin de sıkıntıyla karşılaştığı
yolsuzluk soruşturmalarıyla, usulsüzlük soruşturmalarıyla günümüze geldik.
Geçtiğimiz dönemlerde, iki dönem üst üste, özellikle elektrik dağıtım ihalelerindeki çalışmalarla ilgili burada taleplerimiz
karşılanmamıştı, ısrarla ve inatla sorduğumuz sorulara cevap verilmemişti. İhalelerdeki sıkıntılara dikkat çekmiştik, “ yok” denmişti,
inkâr edilmişti, reddedilmişti. Ama geldiğimiz noktada sizlerin de kabul ettiğiniz, AK PARTİ’ li milletvekili arkadaşlarımızın da kabul
ettiği, hatta idarenin de kabul ederek ihale şartnamelerini değiştirmelerine tanıklık ettik. Yani neymiş? Biz kötü niyetli ol arak burada
“ AK PARTİ bir bütün olarak suçludur, yaptığı her iş yanlıştır.” demiyoruz. Yaptıkları yanlışların, yapılan yanlışlıkların üzerine giderek
sistemin arınmasını, yanlış yapılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bizim varlık sebebimiz, mekanizma da bu zaten. Diliyorum ki bu
dönemde daha açık, daha şeffaf, birbirimize daha katlanabilir noktada kalarak çalışmaları sürdürürüz. Bu bir bütün olarak Komisyonun
çalışmalarına destek verecektir, güç verecektir.
Önümüzdeki dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
Şimdi, toplantıyı sona erdirmeden önce, muhalefete mensup milletvekillerimizin imzasını taşıyan bir dilekçe
Komisyonumuza intikal etti, önce 11, daha sonra da 12 imzaya tamamlandı. Önemli olan burada imza meselesi değil, burada bir niyet.
Özdal Bey’ in de ifade ettiği gibi, biz eğer ilişkilerimizi esas itibarıyla samimiyet üzerine inşa edeceksek ve burada yapılan faaliyetleri de
şeklî unsurların dışında, esasa müteallik konulara, amaçlara hasredeceksek o zaman biz burada imzadan ziyade bunu, burada arzu edileni
nasıl sonuçlandırabiliriz ona bakıyoruz.
Daha önce de 2 imzayla verilmiş bir dilekçe vardı. Türkiye Halk Bankasının 2011 yılı raporunun ivedilikle görüşülmesi
yönünde bir talep var. Bu talebin Halk Bankasına yönelik ortaya çıkan iddialar adalet mercileri tarafından, mahkemeler tarafından
yürütülen kovuşturma ve buna ilişkin birtakım işlemlerin arifesinde olması nedeniyle tabii ki -Halk Bankası Genel Müdürü de şu anda
tutuklanmış durumda- doğrudan Yönetim Kurulu Başkanını arayarak “ Biz alt komisyon çalışmalarını başlatacağız belli bir takvim
dâhilinde. Halk Bankası bize, Komisyon üyelerimize en kapsamlı ve arzu edilen nitelikte sunumu ne zaman yapabilir, görüşmeyi ne
zaman yapabiliriz?” dediğimde, yaklaşık bir on beş gün içerisinde, iç denetim yollarında da şu anda görev verdikleri 4 müfettişin
yürüttüğü çalışmaların da sonuçlanacağını ve bu savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yöneltilen soruların bu çerçevede
cevaplanabileceğini ifade ettiler. Eğer şeklî düşünmeyecek isek ben bu alt komisyon çalışmasının hemen bu ay içerisinde yapılmasını ve
onun akabinde de ilk üst komisyon çalışmasına yine ivedilikle Halk Bankasıyla başlatılacağını burada beyan etmek istiyorum. Komisyon
Başkanı olarak almış olduğumuz dilekçenin gereğini bu şekilde yapmaya çalıştım ama “ 2011 yılı üst komisyonu bir an evvel toplansın.”
yönünde bir ısrar söz konusu ise bunu ayrıca tabii ki değerlendireceğiz. Maksat, bir 2011 yılı görüşmesi, Halk Bankasının bu
yaşadığımız süreç içerisinde durumundan bir siyasi sonuç elde etmek ise bunu zaten siz her ortamda yapabilirsiniz. Zaten, Genel
Kurulda yapılabiliyor, diğer basın toplantılarında, siyasi faaliyetlerinizde bunu zaten dile getiriyorsunuz ama maksat, gerçekleri
öğrenmekse bununla ilgili süreç banka yönetimi tarafından neticelendirilsin, bu ay içerisinde alt komisyonu yapalım, 2012 yıl ı alt
komisyonu yapalım, daha sonra da ivedilikle Halk Bankası üst komisyonu yapalım. Her gün bir şey çıkabiliyor, diğer kurumlarımız da
en az bu kadar önemli, Devlet Demiryollarından bahsedildi, şu anda birçok KİT var, birtakım soruşturmalarla itham altında bulunan
KİT’ ler de var burada bugün gündeme getirilmeyen, bunları da tabii ki Komisyonumuz denetim faaliyetlerinde olabildiğince iyi birtakım
çalışmalarla kendisine tevdi edilen görevi yerine getirecektir. Ben o nedenle, eğer müsaade ederseniz, alt komisyon çalışmasının bu ay
içerisinde yapılması yönünde sizlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Bunun oylanmasına da gerek yok, anlayışınızı istirham ediyorum.
Daha sonra da birlikte üst komisyon çalışmalarını gerçekleştirelim.
Teşekkür ediyorum.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, Halk Bankası gündem. Halk Bankası gündem değil aslında, Halk Bankası Genel
Müdürü gündem. Halk Bankasıyla ilgili bir soruşturma yok ama takdir ederseniz ki Halk Bankasının 2011 yılı alt komisyon ve Sayıştay
raporlarının denetimini üst komisyon yapamadı. Biz Halk Bankasının, herkesin malı olan Halk Bankasının… Ki bunun yüzde 48’ i dışarı
açık, çoğu hisseler yabancılara ait, bahsedildiği gibi yüzde 100’ ü devletin bankası değil, bahsedildiği gibi, bugün Türkiye’ yi Halk
Bankası konuşulduğunda, denetlendiğinde ekonomik büyük sıkıntılara sokacak boyutta değil ama bir gerçek var, Halk Bankası 2011’de
KİT Komisyonu tarafından denetlenemedi ve bugün Halk Bankası Genel Müdürüne ilişkilendirilerek ve İran’ la yapılan ticaretle
ilişkilendirilerek görsel ve yazılı medyada sürekli konuşulmakta. Biz, Halk Bankasını sıkıntılı bir ortama sokacak bir adım içerisinde
değiliz, siyasi bir sonuç elde etmek amacında da değiliz ama Halk Bankasının 2011 denetiminin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz
çünkü verilen bazı kredilerde sıkıntılar olduğunu o dönem gelince konuşacağız, sıkıntılar olduğunu gördük raporları incelediğimizde ve
bu Genel Müdürle başlayan Halk Bankasındaki sıkıntıların tavan yaptığına da şahit olduk yine Sayıştay raporlarında. Onun için, biz
talebimizi yeniliyoruz, 2011 denetiminin, üst komisyon denetiminin derhâl yapılması ve 2012 alt komisyonunda zaten süreç başladı, o
süreç normal süreci içerisinde gider diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Başkanlık Divanı olarak biz dilekçe ile ilgili ayrıca bir değerlendirme yapıp size yazılı olarak bildireceğiz.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tamam.
BAŞKAN – Bir önerge var, bu önergeyi okutup işleme alacağım.
Kamu İktisadı Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına
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Denetimimiz kapsamında olan kuruluşlardan 2011 yılı üst komisyon denetim çalışmaları tamamlananların üst komisyon
denetim görüşmelerinin, 2012 yılı alt komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından birlikte gerçekleştirilmesi hususunu arz ve
teklif ederim. 09.01.2014
Mehmet Ali Okur
Kocaeli
BAŞKAN – Önergeyi işleme alıyorum: Kabul edenler…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Pardon, tam anlayamadım.
BAŞKAN – 2011 ve 2012 yılının…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Denetlendiğinden birleştiriyorsunuz.
BAŞKAN – 2011 yılı denetimleri yapılanlarla 2012’nin yapılacak olanlarını birleştirerek üst komisyonunun bu şekilde
yapılmasını temin eden…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz destekliyoruz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz.
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Toplantımız burada sona ermiştir.
Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.

Kapanma Saati: 17.39
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