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1. Giriþ
Bütün ülkelerde vatandaþlar, ödedikleri vergilerin karþýlýðý olarak devletten
çeþitli hizmetler beklerler. Devlet de vatandaþlarýnýn beklediði bu hizmetleri
sunabilmek için vergi toplar ve topladýðý bu vergilerle, kamu kurumlarý eliyle
birtakým harcamalar yapar. Bu makalenin konusu olan ve dolayýsýyla bu çalýþmayý
ilgilendiren kýsým ise, devletin vatandaþlardan topladýðý bu vergileri, bir baþka
deyiþle kamu kaynaklarýný hukuka uygun bir þekilde, düzenli ve verimli kullanýp
kullanmadýðýnýn denetlenmesidir.
Denetim kavramý, hesap verme yükümlülüðü ile doðrudan iliþkili bir
kavramdýr. Kamu kaynaklarýnýn kullanýmýnda söz sahibi olan seçilmiþ ya da
atanmýþ bütün yöneticilerin hesap vermesi, demokratik bir sistemin en temel
unsurlarýndan birisi olarak görülmektedir. Bu sebeple, dünyadaki demokratik
ülkelerin tümünde kamu kaynaðý kullanan kuruluþlar ile bu kaynaklarýn
kullanýmýndan sorumlu olan yöneticiler denetime tabidir. Gerek denetim
organlarý gerekse denetleme usul ve esaslarý açýsýndan ülkeden ülkeye farklýlýklar
olsa da genel kural, denetim sonuçlarýnýn parlamentoya sunulmasý, bir baþka
deyiþle kamu kaynaklarýnýn parlamentonun denetim ve gözetimi altýnda
bulunmasýdýr.
Parlamenter sistemlerde, halk adýna egemenlik yetkisini kullanan
parlamentolarýn kanun yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul
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etmek gibi üç temel görev ve yetkisi vardýr. Bu makalede, parlamentonun denetim yetkisi çerçevesinde, kamu kaynaðý kullanan kuruluþlardan olan kamu iktisadi teþebbüsleri (KÝTler)nin denetim süreci ele alýnacak, parlamento denetimi
veya parlamenter denetim olarak adlandýrýlan bu sürecin ülkemizdeki iþleyiþi
ve temel olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)nin KÝTleri denetleme
prosedürü incelenerek bu denetimin sonuçlarý deðerlendirilecek, son yasal
düzenlemeler ýþýðýnda kamu idarelerinin denetimi ile ilgili hukuki tartýþmalara
deðinilerek, bu çerçevede önümüzdeki dönemde KÝTlerin denetimi ve TBMM
KÝT Komisyonunun durumu deðerlendirilecek ve önerilere yer verilecektir.

2. Dünyada ve Türkiyede KÝTleri Ortaya Çýkaran
Etkenler ve KÝTlerin Ýþlevleri
KÝT sistemi hem ülkemizde hem de dünyada baþlý baþýna pek çok çalýþma
ve incelemeye konu olacak kadar geniþtir. Biz burada sadece, KÝT olarak
adlandýrýlan kuruluþlar hakkýnda okuyucuya bir fikir vermek amacýyla, dünyada
ve ülkemizde KÝTleri ortaya çýkaran koþullara, bunlarýn ekonomideki rollerine,
bu kuruluþlarýn yapýlarýna ve nihayet özelleþtirme konusuna kýsaca deðinmekle
yetineceðiz.
KÝTlerle ilgili, çeþitli açýlardan pek çok taným yapýlmýþsa da, KÝTler, genel
olarak,
... sermayesinin tamamý veya yarýsýndan fazlasý doðrudan ya da dolaylý
olarak devlete ait olan, sadece kâr amacýyla deðil, kamu hizmeti ve sosyal
amaçlar için de kurulmuþ, tüzel kiþiliðe sahip, endüstriyel ve ticari nitelik
taþýyan kuruluþlar

olarak tanýmlanabilir.
Hem geliþmiþ hem de geliþmekte olan pek çok ülkede yaygýn þekilde görülen
KÝTler, bütün dünyada, devletin ekonomik yaþama müdahale etme gereðinin
sonucu olarak ortaya çýkmýþ ve özellikle 20. yüzyýlda büyük önem kazanmýþ
kuruluþlardýr.
Genel olarak bakýldýðýnda, bütün dünyada devletin ekonomik yaþama
müdahale etmesinin ve ekonomik giriþimlerde bulunmasýnýn farklý nedenlere
dayandýðý görülmüþtür. Ülkelerin sistemlerine, geliþmiþlik düzeylerine ve varmak
istedikleri hedef ve amaçlara göre devletin ekonomik yaþama müdahalesinin
boyutu ve þekli deðiþik olmuþ, dolayýsýyla da KÝTler farklý þekillerde ortaya
çýkmýþ ve geniþ bir alana yayýlmýþlardýr.
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1929 yýlýnda bütün dünyayý etkileyen Büyük Kriz, bütün ülkelerde KÝT
olarak adlandýrýlan kuruluþlarýn ortaya çýkmasýnda baþlýca etkenlerden birisini
oluþturmuþtur. Zira, Büyük Kriz sonrasýnda, piyasa mekanizmasý uygun kaynak
tahsisini saðlamada yetersiz kalmýþ, bu da kamu sektörünün ekonomiye daha
fazla müdahale etmeye baþlamasýna neden olmuþtur. Kaynak tahsisinde etkinliðin
saðlanmasý amacý dýþýnda, adil gelir daðýlýmý, tam istihdam, fiyat istikrarý ve hýzlý
bir ekonomik büyüme gibi sosyoekonomik hedeflere eriþimde de kamu sektörünün
öncü bir rol üstlenmesi gerekli hale gelmiþ, sonuçta bu gereklilik kamu sektörünün
ekonomi içindeki payýnýn giderek artmasýna yol açmýþtýr.
KÝTlerin ortaya çýkýþýndaki bir baþka etken de, sömürge ve yarý sömürge
durumunda olan ülkelerin baðýmsýzlýklarýný elde etmesinden sonra, daha önce
yabancý firmalarýn elinde bulunan þirketlerin millileþtirilmesi sonucunda, bu
þirketlerin kamu mülkiyetine geçmesi olmuþtur. Ülkemizde de Kurtuluþ Savaþýnýn
zaferle sonuçlanmasýyla birlikte bir millileþtirme hareketinin baþladýðý gözlenmiþtir.
Kalkýnma stratejileri içinde önemli bir yeri olan ancak özel sektörün yüksek
risk, düþük getiri veya sermaye yoðunluðu gerektirmesi nedeniyle yatýrým
yapmakta zorlandýðý ya da kaçýndýðý alanlarda devletin þirketler kurarak bu
alanlara yatýrým yapmasý da, KÝTlerin ortaya çýkmasýnda bir baþka önemli
nedendir. Özellikle azgeliþmiþ ya da geliþmekte olan ülkelerdeki modern sanayi
kuruluþlarýnýn pek çoðunun kamu mülkiyetinde kurulmuþ olduðu görülmektedir.
KÝTler sermaye birikiminin yetersiz olduðu ve müteþebbis sýkýntýsý çekilen
azgeliþmiþ ülkelerde ve geçiþ ekonomilerinde hýzlý sanayileþebilmek amacýyla
oluþturulurken, geliþmiþ ülkelerde, daha çok kamu niteliði aðýr basan alanlarda
KÝTlerden yararlanýldýðý görülmüþtür.
Özetle söylemek gerekirse, Birinci Dünya Savaþý, 1929 Krizi, Ýkinci Dünya
Savaþý ve çeþitli dönemlerde meydana gelen ekonomik krizler, devletlerin
ekonomiye müdahale sýnýrlarýný geniþletmiþtir. Öyle ki devletler ekonomiye
yalnýzca müdahale etmekle kalmamýþ, kendileri birtakým þirketler kurarak
ekonomide doðrudan doðruya aktif bir rol oynamak gereðini duymuþlar ve
iktisadi kuruluþlar yoluyla ekonomide bir denge unsuru olmaya çalýþmýþlardýr.
Devlet, özellikle geliþmekte olan ülkelerde, kalkýnmayý saðlamak, tekelleri
devletçe iþletmek, özel sektörün giremediði veya baþaramayacaðý iþleri yapmak,
ekonomiye yön vermek ve gelir daðýlýmýný düzenlemek gibi ekonomik nedenlerle
hareket etmiþ ve bunun sonucunda da birtakým þirketler kurmuþtur.
Ülkemiz de, ekonomik kalkýnmanýn gerçekleþmesinde devletin, yoðun bir
biçimde, giriþimci olarak görev üstlendiði ülkelerden birisidir. Türkiyede KÝTlerin
ortaya çýkýþý, özel sektörün geliþebilmesi için gerekli olan altyapýnýn kamu
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sektörü tarafýndan hazýrlanmasý, özel sektörün ara malý ve hammadde ihtiyacýnýn
kamu kuruluþlarýnca karþýlanmasý ve geniþleyen iç pazarda talebin karþýlanamamasý
üzerine devreye kamu teþebbüslerinin sokulmasý gibi nedenlerle söz konusu
olmuþtur. Cumhuriyetin ilanýndan hemen sonra toplanan Ýzmir Ýktisat
Kongresinde, Türkiyenin karma bir ekonomik sistemi benimsemesi, özel sektör
yanýnda, devletin de ekonomik sistemde yer almasý yönünde karar alýnmýþ,
ancak 1930lu yýllara gelindiðinde, özel sektörden beklenen atýlýmýn
gerçekleþmediði ve ülkede yeterli sermaye birikiminin oluþmadýðý görülmüþtür.
1929 Dünya Ekonomik Krizinin de etkisiyle, devletin özel sektöre önderlik
yapmasý bir zorunluluk olarak ortaya çýkmýþ ve 1930 yýlýndan itibaren, devlet
giriþimci olarak ekonomide yer almaya baþlamýþtýr. Ülkemizdeki KÝTlerin
çoðunluðu bu yýllarda kurulmuþ, ayrýca, devletleþtirme çalýþmalarýnýn hýzlý bir
þekilde gerçekleþtirilmesiyle birlikte de, devlet ekonomiye hakim duruma
gelmiþtir. Özel sektöre öncülük etmek ve ülke ekonomisinin lokomotifi olarak,
ithal edilen ürünleri ülke içinde üreterek dýþa baðýmlýlýðý en aza indirmek gibi
bir misyon üstlenen KÝTler, uzun yýllar bu misyonu iyi bir þekilde yerine
getirmiþlerdir.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda kurulan KÝTlerin, ülke ekonomisindeki öncü
ve lokomotif konumu, özellikle sermaye yoðun sektörlerde uzun yýllar devam
etmiþtir. Kuruluþlarýndan 1960'lara kadar KÝT'ler, ekonomik kalkýnmayý
gerçekleþtirme, özel sektör iþletmelerine yol gösterme ve özel giriþimcilerin
verimli ve kârlý iþletmeler kurmalarýný teþvik etme yönünde önemli bir rol
oynamýþtýr. 1960lardan itibaren, özel giriþimcilerin yeterli sermaye birikimi ve
tecrübeye ulaþarak yatýrým yapmaya, evvelce yalnýzca KÝTlerin üretim yaptýðý
alanlarda faaliyet göstermeye ve üretim yapmaya baþlamalarý, liberal ekonomi
politikalarýna aðýrlýk verilmesi, Türkiye ekonomisinin konjonktürel olarak
yaþadýðý zorluklar ve kamu iþletmeciliðinin beraberinde getirdiði sorunlar KÝTleri
olumsuz etkilemiþ ve özellikle 1980li yýllardan itibaren mali yapýlarýnda bozulmalar
meydana gelmeye baþlamýþtýr.
1980li yýllara gelindiðinde, dünyadaki ülkelerin çoðunda olduðu gibi,
ülkemizde de devletin ekonomideki aðýrlýðýnýn azaltýlmasý yönünde genel bir
yaklaþýmýn benimsenmeye baþladýðý gözlenmektedir. Bu yaklaþýmýn ortaya
çýkmasýyla, KÝTlerin mali yapýlarýndaki bozulmanýn iyice belirginleþmeye
baþlamasý ayný zamanlara rastlamaktadýr. KÝTlerin deðiþen ekonomik ve mali
geliþmelere ayak uyduracak yapýsal esnekliklerinin olmamasý, siyasi müdahaleler
nedeniyle bilimsel ve rasyonel iþletme yöntemlerini uygulayamamalarý, uluslararasý
enerji krizleri ve birtakým sosyal politikalarýn uygulanmasýnda bir araç olarak
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kullanýlmasý gibi nedenlerle, KÝTlerin mali bünyelerinde belirgin þekilde yapýsal
bozulmalar ortaya çýkmýþtýr. Bunun soncunda da, sürekli zarar eder hale gelen
KÝTler, 1980li yýllardan itibaren ülkemizdeki tartýþma odaklarýndan birisi haline
gelmiþtir. Bu dönemde gündeme gelen dýþa açýk büyüme ve serbest piyasa
ekonomisi uygulamalarýyla birlikte, devleti küçültme ve KÝTleri özelleþtirme
politikalarý da aðýr basmaya baþlamýþ ve özelleþtirme, 1980 sonrasýnda ülkemizin
gündemindeki en önemli konulardan birisini oluþturmuþtur.
Özelleþtirme, devletin ekonomik yaþamdaki aðýrlýðýnýn azaltýlmasý, kamu
kesiminde verimliliðin arttýrýlmasý, sermayenin tabana yayýlmasýnýn saðlanmasý
gibi çok yönlü amaçlarý bünyesinde barýndýran bir yöntem olarak düþünülmesine
raðmen, özelleþtirmeden istenen sonuçlarýn elde edilip edilmediði konusu uzun
yýllar boyunca yoðun tartýþmalara neden olmuþtur ve halen de bu tartýþmalar
sona ermemiþtir.
Ülkemizde özelleþtirmeye iliþkin olarak yaþanan 23 yýllýk süreçte bir takým
temel yasal düzenlemeler gerçekleþtirilmiþtir. Özelleþtirme konusundaki ilk
düzenleme 1984 yýlýnda çýkarýlan 2983 sayýlý Kanunla1 yapýlmýþtýr. Daha sonra
1986 yýlýnda kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirme kapsamýna alýnmasý ve
uygulamalarýn yürütülmesi hakkýndaki esaslarýn belirlenmesi amacýyla 3291
sayýlý Kanun2 kabul edilmiþtir.
Özelleþtirme programýndan beklenen hedeflere ulaþýlmasýnda karþýlaþýlan
güçlüklerin giderilmesi, özelleþtirmeye iliþkin esaslarýn bir yasa çerçevesinde
yeniden düzenlenmesi amacýyla, son olarak, 24 Kasým 1994 tarihinde 4046
sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine ve Bazý Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun çýkarýlmýþtýr. 4046 sayýlý
Kanun ile Özelleþtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðý (ÖÝB) kurulmuþ, ayrýca Özelleþtirme Fonu oluþturulmuþtur. Bugün
özelleþtirme mevzuatýnýn esasýný 4046 sayýlý Kanun oluþtursa da, 1980li yýllardan
2000li yýllara kadar geçen süre içinde, sunduklarý hizmetin özelliklerinden
kaynaklanan yasal nedenlerle, enerji ve telekomünikasyon alanlarýnda ayrý yasal
düzenlemeler yapýlmýþ, ayrýca ekonominin liberalleþmesi doðrultusunda, çay,
1 29/02/1984 tarihinde kabul edilen 2983 sayýlý Tasarruflarýn Teþviki ve Kamu Yatýrýmlarýnýn Hýzlandýrýlmasý
Hakkýnda Kanun.
2 28/05/1986 tarihinde kabul edilen 3291 sayýlý 1211 sayýlý T.C. Merkez Bankasý Kanunu, 3182 sayýlý
Bankalar Kanunu, 2983 sayýlý Tasarruflarýn Teþviki ve Kamu Yatýrýmlarýnýn Hýzlandýrýlmasý Hakkýnda
Kanun, 2985 sayýlý Toplu Konut Kanunu, 07/11/2985 tarihli ve 3238 sayýlý Kanun, 2499 sayýlý Sermaye
Piyasasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý ve 1177 sayýlý Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazý
maddelerinin Yürürlükten kaldýrýlmasý ve Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin Özelleþtirilmesi Hakkýnda
Kanun.
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tütün gibi tekel niteliðine sahip bazý kamusal üretim alanlarýnda özel sektörün
de faaliyet göstermesine olanak saðlanmýþtýr.
4046 sayýlý Kanunda belirtilen kuruluþlarýn özelleþtirme kapsamýna
alýnmasýna, ÖÝBnin teklifi üzerine, ÖYKca karar verilmektedir. Kapsama
alýnmaya iliþkin ÖYK kararýnda, bu kuruluþlardan hangilerinin mali ve hukuki
yönden özelleþtirmeye hazýrlýk iþlemine tabi tutulacaðý, hangilerinin özelleþtirilmek
üzere doðrudan özelleþtirme programýna alýnacaðý, özelleþtirmenin hangi yöntemle
ve hangi süre içinde gerçekleþtirileceði de belirtilmektedir. Yine bu Kanun
çerçevesinde, özelleþtirmeye hazýrlýk iþlemi tamamlanan kuruluþlar ÖYKnýn
vereceði yeni bir kararla özelleþtirme programýna alýnmakta, özelleþtirme
programýna alýnan KÝTlerin, bunlarýn müessese, baðlý ortaklýk gibi birimleri ve
varlýklarýnýn, mülkiyetin devri dýþýndaki yöntemlerle yapýlacak özelleþtirme
iþlemleri, ÖÝB tarafýndan yürütülmektedir.
Ülkemizde yapýlan özelleþtirme uygulamalarýnýn, uzun yýllar boyunca
belirlenen hedeflere ulaþamadýðý gözlenmiþtir. Birçok kuruluþ 8-10 yýl gibi çok
uzun yýllar boyunca özelleþtirilmeyi bekler durumda býrakýlmýþtýr. Özelleþtirme
kapsam ve programýna alýnmýþ olan kuruluþlarýn belirlenen sürede
özelleþtirilememeleri, bu kuruluþlara yeni yatýrýmlarýn yapýlamamasý, çalýþanlarda
motivasyon eksikliði ve sonuçta kuruluþlarýn kaynak üretir deðil, kaynak tüketir
hale gelmesi gibi sorunlarý gündeme getirmiþtir.
Son yýllarda özelleþtirme uygulamalarýnýn ivme kazanmasý ve özellikle
önemli KÝTlerin kamu paylarýnýn % 50nin altýna düþecek þekilde satýlmalarý
söz konusu olmuþtur. 2005 yýlýnda yapýlan özelleþtirmeyle, ülkemizin en büyük
KÝTlerinden olan TÜRK TELEKOMun % 55 hissesi 6.55 milyar Dolara,
ülkemizin en büyük sanayi kuruluþu olan TÜPRAÞýn % 51 hissesi 4.14 milyar
Dolara satýlmýþtýr. 15 yýldan bu yana, özelleþtirme kapsamýnda bulunan THYnin
ise, 2006 Mayýs ayýnda yapýlan halka arzlarla birlikte kamu payý % 50nin altýna
düþmüþtür. Þu anda THYnin % 53.57lik hissesi ise Ýstanbul Menkul Kýymetler
Borsasýnda iþlem görmektedir. Yýllar itibariyle özelleþtirme gelirlerine baktýðýmýzda,
özelleþtirmenin baþladýðý 1985 yýlýndan 2002 yýlý sonuna kadar 7.996 milyar
Dolar, 59 uncu Hükümet dönemini kapsayan 2003-2007 yýllarý arasýnda da
21.879 milyar Dolar olmak üzere toplam 30 milyar Dolar civarýnda özelleþtirme
geliri elde edilmiþ olduðu görülmektedir.3
Son olarak, KÝTlerin diðer kamu idareleriyle olan faklarýný da birkaç
cümleyle özetlersek: KÝTler ayrý tüzel kiþiliklere sahiptir ve kendi organlarý
3 Kaynak: Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Web Sayfasý www.oib.gov.tr, Eriþim tarihi: 23/09/2007.
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tarafýndan yönetilirler. Kendilerine ait mal varlýklarý vardýr ve bu mal varlýklarý
açýsýndan özerktirler. KÝTler ticari kuruluþlardýr ancak KÝTlerin tek amacý kar
olmayýp, genellikle kamu hizmeti ve sosyal amaçlar aðýr basmaktadýr. KÝTler
devlet bütçesi dýþýnda yönetilirler. Ancak, devlet bütçesi dýþýnda yönetilmeleri
devlet bütçesi ile hiçbir iliþkisinin olmadýðý anlamýna gelmez. Bütçeden yardým
görebilecekleri gibi, kârlarý kýsmen veya tamamen bütçeye aktarýlabilir. Devletle
olan iliþkileri kamu hukukuna, üçüncü kiþilerle olan iliþkileri özel hukuka tabidir.

3. Türkiyede KÝTlerin Tabi Olduðu Mevzuat
Ülkemizde KÝTler, 233 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname4 ile KÝTlerde çalýþan personelle ilgili düzenlemeleri
içeren 399 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi
ve 233 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazý Maddelerinin Yürürlükten
Kaldýrýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname5 hükümleri uyarýnca
faaliyetlerini yürütmektedir. KÝTlerin denetimi ise Anayasanýn 165 inci maddesi
uyarýnca 02/04/1987 tarihinde çýkarýlan 3346 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri
ile Fonlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunla düzenlenmiþtir. KÝTlerin denetimi ile görevli olan
Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulunun (YDK) kuruluþ ve görevleri ile ilgili
esaslarý düzenleyen 72 sayýlý Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname6 de, yine KÝTlerle ilgili mevzuat kapsamý
içindedir.
KÝTlerin hangi ilkelerle çalýþacaklarý, KÝTler ile bunlarýn müessese, iþtirak
ve baðlý ortaklýk gibi birimlerinin nasýl kurulacaðý; KÝTler ve bunlarla baðlantýlý
birimlerin organlarý, bu organlarýn yetkileri ile çalýþma esas ve usulleri; yatýrým
ve finansman programlarý, yatýrým projeleri ve bütçelerinin hazýrlanmasý; uymalarý
gereken muhasebe sistemleri; bilançolarý, netice hesaplarý ve faaliyet raporlarý
ile fiyat ve tarifelerinin saptanmasý gibi konular 233 sayýlý KHK ile düzenlenmiþtir.
233 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname (KHK), KÝTlerin faaliyetlerini
gerçekleþtirirken gözetecekleri temel ilkeyi, kendilerine verilen görev ve kamu
hizmetlerini, ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak, verimlilik ilkesi
doðrultusunda yürütmeleri olarak belirlemiþtir.
4 17/06/1982 tarihinde kabul edilen 2860 sayýlý Yetki Kanununa dayanarak, 08/06/1984 tarihinde çýkarýlmýþtýr.
5 12/03/1986 tarihli ve 3268 sayýlý, 09/04/1987 tarihli ve 3347 sayýlý, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayýlý ve
01/06/1989 tarihli ve 3569 sayýlý Yetki Kanunlarýna dayanarak 22/01/1990 tarihinde çýkarýlmýþtýr.
6 17/06/1982 tarihinde kabul edilen 2680 sayýlý Yetki Kanununa dayanarak, 24/06/1983 tarihinde çýkarýlmýþtýr.
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KÝTler ve KÝTlerle baðlantýlý diðer birimler ise, yine 233 sayýlý KHKnýn
2 nci maddesinde aþaðýdaki gibi sýnýflandýrýlmýþ ve tanýmlanmýþtýr:
 Kamu Ýktisadi Teþebbüsü: Ýktisadi devlet teþekkülü ile kamu iktisadi
kuruluþunun ortak adýdýr.
 Ýktisadi Devlet Teþekkülü: Sermayesinin tamamý devlete ait, iktisadi
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi
teþebbüsüdür.
 Kamu Ýktisadi Kuruluþu: Sermayesinin tamamý devlete ait olan ve
tekel niteliðindeki mal ve hizmetleri kamu yararý gözeterek üretmek ve pazarlamak
üzere kurulan ve gördüðü bu kamu hizmeti dolayýsýyla ürettiði mal ve hizmetler
imtiyaz sayýlan kamu iktisadi teþebbüsüdür.
 Müessese: Sermayesinin tamamý bir iktisadi devlet teþekkülüne veya
kamu iktisadi kuruluþuna ait olup, ona baðlý iþletme veya iþletmeler topluluðudur.
 Baðlý Ortaklýk: Sermayesinin %50sinden fazlasý iktisadi devlet
teþekkülüne veya kamu iktisadi kuruluþuna ait iþletme veya iþletmeler
topluluðundan oluþan anonim þirkettir.
 Ýþtirak: Ýktisadi devlet teþekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluþlarýnýn
veya baðlý ortaklýklarýnýn, sermayelerinin en az %15, en çok %50sine sahip
bulunduklarý anonim þirkettir.
 Ýþletme: Müesseselerin ve baðlý ortaklýklarýn mal ve hizmet üreten
fabrika ve diðer birimlerdir.
399 sayýlý KHK, 233 sayýlý KHKya tabi KÝTler ve baðlý ortaklýklarýnda
görev yapacak personelin hizmete alýnmalarýný, görev ve yetkilerini, niteliklerini,
atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diðer özlük haklarýný
düzenlemektedir.
3346 sayýlý Kanun ise, KÝTlerin TBMMce denetlenmesinin usul ve esaslarýný
düzenlemektedir ki, bu Kanunda yer alan düzenlemeler ile 72 sayýlý KHKda
yer alan düzenlemeler makalemizin sonraki bölümlerinde ayrýntýlý olarak
incelenecektir.

4. Yüksek Denetim Kavramý ve Türkiyede Kamu
Ýdarelerinin Yüksek Denetimi
Modern anlamda denetim, olasýlýk ve görelilik esaslarýyla belirlenmiþ hedef
ve standartlar doðrultusunda ortaya çýkan sonuçlarýn verimlilik, etkinlik ve
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ekonomiklik derecelerini ölçmek, karþýlaþtýrmak ve deðerlendirmek, diðer bir
anlatýmla, bir kuruluþun ekonomik faaliyetlerine ve olaylarýna iliþkin açýklanan
bilgilerin, önceden belirlenmiþ kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve
raporlamak amacýyla, bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara iliþkin bilgilerle ilgili
kanýtlarýn tarafsýzca toplanmasý, deðerlendirilmesi ve sonucun bilgi kullanýcýlarýna
raporlanmasý þeklinde tanýmlanabilir.7 Baþka bir tanýma göre ise denetim,
kurumlarýn; faaliyetlerini hukuk düzenine uygun yürütüp yürütmediðini
incelemek, açýkladýklarý bilgilerin ve iddialarýnýn doðru ve güvenilir olup
olmadýðýný araþtýrmak ve kurum yöneticilerinin kurumla çýkar iliþkisi içinde
bulunan kiþilere/kurumlara, topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini
yerine getirmelerini saðlamak üzere, tarafsýz ve baðýmsýz kiþi veya kurumlar
tarafýndan yapýlan faaliyet olarak tanýmlanabilir.8
Denetim esas itibariyle hesap verme yükümlülüðü ile yakýndan iliþkili bir
kavramdýr. Hesap verme yükümlülüðü, çok basit bir tanýmla, kendisine emanet
edilen para veya mallarý yöneten bir kiþinin, baþkalarýna, bu para veya mallarý
yönetme veya bu görevleri yerine getirme tarzý hakkýnda açýkça cevap vermesi
görevidir.9 Uluslararasý Yüksek Denetim Kurumlarý Örgütü (INTOSAI) Denetim
Standartlarýnda yer alan tanýma göre de hesap verme yükümlülüðü,
... kamu teþebbüsleri ve þirketleri de dahil olmak üzere, kendilerine kamu
kaynaklarý emanet edilen kiþi ve idarelerin mali, idari ve program
görevlerinden ötürü açýklama yapma ve bu görevleri kendilerine verenlere
durumu bildirme mecburiyetleridir.10

Yüksek denetim ise,
... anayasal dayanaðý ve meslek mensuplarýnýn yasal güvenceleri olan,
bazý ülkelerde yargýsal yetkilerle donatýlmýþ, baðýmsýz ve özerk denetim
kuruluþlarý tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tamamý üzerinde
parlamentolar adýna yapýlan denetim,11

olarak tanýmlanmaktadýr.
Bu tanýmdan yola çýkarak, yüksek denetimden bahsedebilmek için, üç
temel koþulun gerekli olduðu söylenebilir: Birincisi anayasalarda düzenlenmiþ
7 Erdal Kenger, Kamu Denetiminde Standardizasyon. Devlet Denetim Elemanlarý Derneði Denetim
Haftasýnda Sunulan Teblið, 30 Nisan-6 Mayýs 2003, s. 2.
8 Türk Kamu Denetim Organlarýnýn Yapýsý ve Çalýþma Sistemi. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü
Web Sayfasý www.bumko.gov.tr, Eriþim tarihi: 16/08/2007.
9 Ýhsan Gören, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Denetim. 23/Kasým/1999 Tarihinde
Ýstanbulda Düzenlenen, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi Baðlamýnda Sayýþtay konulu
seminer, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfý, Ýstanbul, s.28.
10 a.g.m., s. 27.
11 Erdal Kenger, Türkiyede Yüksek Denetimin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. II. Kamu Mali Yönetim Reformu
Arenasýnda Sunulan Teblið, 02-03 Nisan 2003, Ankara, s. 7.
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olmasý, ikincisi denetim organlarýnýn baðýmsýz ve özerkliðinin saðlanmýþ olmasý,
üçüncüsü ise bu denetimin parlamento adýna yapýlýyor ve sonuçlarýnýn
parlamentoya sunuluyor olmasýdýr. Bu baðlamda, ülkemizde kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yüksek denetimi Anayasanýn 160 ve 165 inci maddelerinde
düzenlenerek, bu denetimin anayasal dayanaðý oluþturulmuþtur.
Anayasanýn Sayýþtay baþlýklý 160 ýncý maddesi, Sayýþtayýn görev ve
yetkilerini belirlemiþtir. Buna göre Sayýþtay, merkezi yönetim bütçesi kapsamýndaki
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarýnýn bütün gelir ve giderleri ile
mallarýný TBMM adýna denetlemek ve sorumlularýn hesap verme iþlemlerini
kesin hükme baðlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme
baðlama iþlerini yapmakla görevlidir. Mahalli idarelerin hesap ve iþlemlerinin
denetimi ve kesin hükme baðlanmasý da, yine Anayasanýn 160 ýncý maddesi
uyarýnca Sayýþtay tarafýndan yerine getirilmektedir. Sayýþtay, görevleri Anayasada
tanýmlanmýþ olan ve devletin saðlýklý, düzenli ve verimli olarak iþlemesine
katkýda bulunan Anayasal bir kurumdur. Yargýlama yönüyle Sayýþtay, gelir, gider
ve mal iþlemlerini ve bu iþlemlere ait sayman hesaplarýný bütün kayýt ve
belgeleriyle birlikte incelemekte ve sonuçta bütün bu iþlem ve hesaplarý yargýlama
yoluyla kesin hükme baðlamakta, baþka bir deyiþle, yürütmenin uygulamalarýnýn
nihai olarak parasal iþleme dönüþtürüldüðü tahakkuk birimi ile saymanlýklarýn
hatalý iþlemlerinden doðan zararlarýn sorumlulardan tahsili edilmesini
saðlamaktadýr. TBMM adýna denetim açýsýndan ise, Sayýþtay, denetim
kapsamýndaki kurumlarýn gelir ve giderleri ile mallarýný denetlemek ve denetim
sonuçlarýný TBMMye sunmakla yükümlüdür. Sayýþtay 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu
uyarýnca Genel Uygunluk Bildirimleri ve ekinde, o yýlýn bütçe uygulamasý
sonucu harcamalarla ve gelirlerle ilgili ayrýntýlý verileri içeren ve tahminlerle
gerçekleþmeler arasýnda oluþan sapmalarý gösteren Bütçe Uygulama Sonuçlarý
Raporunu hazýrlayarak TBMMye sunmaktadýr.
Anayasanýn Kamu iktisadi teþebbüsleri baþlýklý 165 inci maddesi ise
sermayesinin yarýsýndan fazlasý doðrudan doðruya veya dolaylý olarak devlete
ait olan kamu kuruluþ ve ortaklýklarýnýn TBMMce denetlenmesini öngörerek,
bu denetimin esaslarýnýn kanunla düzenleneceðini hükme baðlamýþtýr. Her ne
kadar Anayasanýn 165 inci maddesi, madde metninde bu denetimi
gerçekleþtirecek organýn adýna yer vermemiþse de, maddenin gerekçesinde,
TBMMnin KÝTleri denetlerken YDK raporlarý üzerinden bu denetimi
gerçekleþtireceði ifade edilmiþtir. Anayasa Mahkemesi de, verdiði bir kararda12
bunu açýkça belirtmiþ ve Anayasanýn 165 inci maddesinde öngörülen TBMM
12 1988/3 sayýlý Anayasa Mahkemesi Kararý.
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denetiminin, YDK raporlarý esas alýnarak yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu ifade
etmiþtir. Böylece, Anayasanýn 165 inci maddesinde adý zikredilmeyip madde
gerekçesinde belirtilse de, YDKnýn anayasal bir denetim organý niteliði kazandýðý
söylenebilir.
Görüldüðü gibi, Anayasa kamu idarelerinin denetimini iki ayrý maddede
düzenleyerek, KÝTler ile diðer kamu idarelerini birbirinden ayýrmýþtýr. Buna
göre, Anayasa, bütün kamu kurum ve kuruluþlarý üzerinde parlamento adýna
denetim yapma görev ve yetkisini, Sayýþtay ile YDKya vermiþtir. Dolayýsýyla,
þu anda ülkemizde kamu idarelerinin TBMM adýna denetimi iki yüksek denetim
organý olan Sayýþtay ve YDK tarafýndan yerine getirilmektedir.
Bu iki yüksek denetim organý, gerek yapýsý, gerek çalýþma esaslarý, gerekse
yetkileri açýsýndan birbirinden farklýdýr. Daha sonra üzerinde ayrýntýlý durulacak
olsa da, yeri gelmiþken, yüksek denetimin tanýmýnda yer alan yüksek denetim
organlarýnýn baðýmsýz ve özerk olmasý koþulunun ülkemizdeki yapýya ne derece
uyduðu, konusunun, özellikle YDK açýsýndan, tartýþmalý olduðunu belirtmekte
fayda vardýr. Zira, icra organýný denetleyen bir kurumun yine icra organýna baðlý
olarak görev yapmasý, bu kurumun baðýmsýzlýðý ve özerkliðini tartýþmalý bir
konuma getirmektedir.
Ülkemizde, devletin gelir, gider ve mallarýnýn parlamento adýna denetlenmesi
amacýyla böyle bir ikili yapý kurulmasý ve KÝTlerin Sayýþtaydan ayrý bir yüksek
denetim organýnca denetlenmesi, 1938 yýlýnda Atatürkün direktifi ile
oluþturulmuþ bir yapýdýr. Atatürk, o dönemde ülke ekonomisinin temeli olan
KÝTlerin farklý yapýlanmalarýndan dolayý denetiminin de farklý olmasý gerektiði
düþüncesinden hareketle, KÝTleri denetlemek üzere, daha sonra (1960 yýlýnda)
Yüksek Denetleme Kurulu adýný alacak olan Umumi Murakabe Heyetinin
kurulmasýný saðlayarak, günümüze kadar süregelen bu ikili yapýnýn oluþmasýna
temel hazýrlamýþtýr.
Yukarýda da deðinildiði gibi, dünyadaki hemen tüm ülkelerde kamu kaynaðý
kullanan kurum ve kuruluþlarýn parlamenter denetime tabi olmasý genel bir
kuraldýr. Her ülkedeki uygulamalar çeþitli açýlardan farklýlýklar içerse de, bu
denetimin ortak özelliði, denetim sonuçlarýnýn parlamentoya sunulmasý ve kamu
kaynaklarýnýn parlamentonun denetim ve gözetimi altýnda bulunmasýdýr. Anayasa
Mahkemesi de, verdiði bir kararda13,
geliri bütçeden saðlanan, bütçe içi ya da bütçe dýþý kamu kaynaklarýndan
oluþan, tüzel kiþiliðe sahip ve bir kamu hizmeti yapmak üzere kurulan
13 2002/58 sayýlý Anayasa Mahkemesi Kararý.
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tüm kamu kuruluþlarýnýn Meclis tarafýndan denetlenmesi parlamenter
sistemin en belirgin özelliklerinden birisidir,

diyerek, bu kurala vurgu yapmýþtýr. Bu çerçevede, anayasal açýdan, ülkemizde
de kamu kaynaðý kullanan hiçbir kurum ve kuruluþun parlamento denetimi
dýþýnda kalmadýðý görülmektedir.
Özetle ifade etmek gerekirse, Türk hukuku, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
parlamenter denetimi için, Anayasanýn 160 ve 165 inci maddelerinde düzenlenmiþ
olan ikili bir yapý kurmuþ ve tüm kamu idarelerini, iki yüksek denetim organý
eliyle, parlamento denetimine tabi kýlmýþtýr.
Yüksek denetim organlarýnýn denetleme sonuçlarýný bir raporla parlamentoya
sunmasý genel kuralý uygulamada ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterebilmektedir.
Sayýþtay gibi yargýsal yetkileri olan yüksek denetim organlarý, denetimleri
sýrasýnda saptadýklarý herhangi bir usulsüzlüðü yargýlama yoluyla sonuçlandýrýrken,
YDK gibi yargýsal yetkileri olmayan yüksek denetim organlarýnýn denetim
sonuçlarý ise parlamentoda karara baðlanmaktadýr. Örneðin Fransada ve
Türkiyede Sayýþtaylarýn yargýsal yetkileri bulunmakta ve denetim sýrasýnda elde
ettikleri bulgularý ve sorumlularýn hesap verme iþlemlerini yargýlama yoluyla
kendi içlerinde sonuçlandýrmakta ve denetim sonuçlarýný uygunluk bildirimi
þeklinde parlamentoya sunmaktadýr. Ýngilteredeki Ulusal Denetim Ofisi ve
Türkiyede YDK gibi denetim organlarýnýn denetim sonuçlarýna iliþkin raporlarý
ise parlamentolarda sonuçlandýrýlmaktadýr.14
Sayýþtay denetimi bu makalenin konusu dýþýnda olmakla birlikte, 5018
sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen ve 22 nci Yasama
Döneminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlanan Sayýþtay
Kanunu Teklifi ile getirilmesi düþünülen birtakým hükümler TBMM KÝT
Komisyonunu da yakýndan ilgilendirdiðinden, bu yeni düzenlemelere ve bu
düzenlemelerle öngörülen yeni yapýlanmaya da sonraki bölümlerde temas
edilecektir.

5. Türkiyede KÝTlerin Denetlenmesi Süreci
5.1. Tarihsel Arkaplan
KÝTlerin TBMM tarafýndan denetlenmesi konusu ile ilgili ilk anayasal
düzenleme 1961 Anayasasý ile yapýlmýþtýr. 1961 Anayasasýnýn 127 nci maddesinin
14 Dokuzuncu Kalkýnma Planý (2007-2013) Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin Ýyileþtirilmesi, Kamu
Ýhaleleri Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu, ÖÝK No: 7, Ankara 2006, s. 22.
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son fýkrasý, Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince
denetlenmesi kanunla düzenlenir diyerek, KÝTlerin TBMM tarafýndan
denetleneceðini, bu denetimin esaslarýnýn ise kanunla düzenleneceðini hükme
baðlamýþtýr. 1961 Anayasasýnýn 127 nci maddesinin gerekçesinde,
KÝTlerin iktisadi denetimini yapmakla yükümlü olan denetim kurulunun
anayasa ile belirlenmesine ihtiyaç duyulmadýðý, bu görevin Sayýþtaya
veya gene yasama organýna baðlý bir diðer kurula verilip verilmemesinin
ilerideki ihtiyaçlara göre anlaþýlacaðý15

belirtilerek, YDK doðrudan anayasadaki madde metninde yer almamýþtýr.
1961 Anayasasýndaki bu düzenlemeden sonra, Anayasanýn 127 nci
maddesinin emrettiði kanun çýkarýlmadan, 27/12/1963 tarihinde kabul edilen
Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünün 92 nci ve 93 üncü maddelerinde KÝTlerin
TBMMce yapýlacak olan denetimi ile ilgili usullere yer verilmiþtir. Senato
Ýçtüzüðünün Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin denetlenmesi baþlýklý sekizinci
bölümünün, Görüþmelere baðlama ve süre baþlýklý 92 nci maddesinde:
Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Karma Komisyonu raporlarý baþkanlýða tevdi
edildikten sonra basýlýp üyelere daðýtýlýr. Daðýtýmdan iki tam gün geçtikten
sonra Genel Kurulda görüþmelere baþlanýr. Görüþmeler Kamu Ýktisadi
Teþebbüsleri Karma Komisyonu raporlarý ve bu teþebbüslerin bilançolarý
ile kar ve zarar hesaplarýný gösterir ekler üzerinden yapýlýr. Görüþme süresi
15 gündür.

hükmü yer almýþ; Görüþme usulü baþlýklý 93 üncü maddesinde ise:
Tümü üzerindeki görüþmelerden sonra, her Kamu Ýktisadi Teþebbüsünün
bilançosu ile kar ve zarar hesabý üzerinde görüþme açýlýr. Komisyon
raporunun onanmamasýný veya geri çevrilmesini isteyen önerge veya
önergeler verilmiþse, deðiþik önergelerden her birinin sahiplerinden birine,
Hükümet ve komisyona onar dakikalýk konuþma hakký verilir, önergeler
oya konur. Önergeler kabul edilmezse, Karma Komisyon raporu oylanýr,
dikkate alýnmasý kabul edilen önergeler üzerinde yukarýdaki usule göre
yeniden görüþme açýlýr; neticede tekrar oya baþvurulur. Önerge kabul
edilirse, Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Karma Komisyon raporu reddedilmiþ
sayýlýr,

denilmiþtir.
Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde yapýlan bu düzenlemeler ile, 1961
Anayasasýyla getirilen iki meclisli yapýda, KÝTlerin denetimiyle, Millet Meclisi
ve Senato üyelerinden oluþan bir Karma Komisyon görevlendirilmiþ ve bu Karma
15 Hasan Baþ ve Hüseyin Özer, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulunun Mutasavvýr Durumu Hakkýndaki
Düþünceler, Sayýþtay Dergisi, Sayý 23 (Ekim-Aralýk 1996), s. 42.
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Komisyonun raporlarýnýn Millet Meclisi ve Senato Genel Kurullarýnda ayrý ayrý
görüþülmesi esasý benimsenmiþtir.
1961 Anayasasýnýn 127 nci maddesindeki hükme dayanarak, 12/05/1964
tarihinde 468 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun çýkarýlmýþ ve bu
Kanun ile TBMMde ilk kez bir KÝT Komisyonu oluþturulmuþtur.
468 sayýlý Kanun, KÝTlerin TBMMce denetlenmesini saðlamak üzere,
her toplantý yýlý baþýnda16, Cumhuriyet Senatosunca seçilecek 15 üye ile Millet
Meclisince seçilecek 35 üyeden oluþan bir Karma Komisyon kurulduðunu
belirtmiþ ve böylece, yasama organýnýn her iki meclisi de bu denetim sürecine
dahil edilmiþtir.
468 sayýlý Kanun, Karma Komisyonun YDK raporlarý ile Baþbakanlýðýn sevk
edeceði diðer raporlarý inceleyeceðini ve bu incelemenin 90 gün içinde
tamamlanacaðýný hüküm altýna almýþtýr. Yine 468 sayýlý Kanunla getirilen usul
uyarýnca, Karma Komisyonun bütün KÝTleri kapsayan raporu Cumhuriyet
Senatosuna sevk edilecek, Cumhuriyet Senatosu bu rapor hakkýnda 15 gün
içinde sonuçlandýrýlmak zorunda olan bir genel görüþme açacak, bu genel
görüþme sonunda bilançolar ve netice hesaplarýnýn tasvip edilip edilmediði
hakkýndaki görüþünü Millet Meclisine bildirecektir. Daha sonraki süreçte ise,
Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon raporu ve Cumhuriyet
Senatosunun bu raporla ilgili görüþü üzerine, 20 gün içinde sonuçlandýrýlacak
bir genel görüþme açacak, genel görüþme sonucunda Millet Meclisi Genel
Kurulu, bilançolar ve netice hesaplarýný tasvip etmek suretiyle KÝT yönetim
kurullarýnýn ibra edilmesini veya bilançolarla netice hesaplarýný tasvip etmemek
suretiyle KÝT yönetim kurullarýnýn ibra edilmemesine karar verecektir.
Görüldüðü gibi, o dönemde Cumhuriyet Senatosunun, denetim sürecinde,
yalnýzca ibra etme ya da etmeme konusunda görüþ bildirmesi, KÝT yönetim
kurullarýnýn ibra edilip edilmemesi ile ilgili nihai kararý ise Millet Meclisi Genel
Kurulunun vermesi þeklinde bir usulün benimsendiði gözlenmektedir. Ne var
ki bu usul KÝTlerin TBMMce denetimini zorlaþtýrmýþ, aðýr iþleyen bu yöntemle,
TBMM, 1961-1975 yýllarý arasýnda KÝTlerin bilanço ve netice hesaplarýnýn
ibrasý ile ilgili sadece 4 kez karar alabilmiþtir. 1977 yýlýnda, bu iþleyiþin deðiþtirilmesi
ihtiyacý hissedilerek 468 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapýlmýþ17 ve KÝTlerin
16 468 sayýlý Kanunda 15/08/1977 tarihli ve 2102 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklik ile Karma Komisyon
üyelerinin, her toplantý yýlý baþýnda seçilmesi yerine, 2 yasama yýlý için seçilmesi hükmü getirilmiþtir.
17 Bu deðiþiklik 15/08/1977 tarihli ve 2102 sayýlý Kanunla yapýlmýþtýr.
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hesaplarý hakkýnda tasvip etme ya da etmeme kararýnýn doðrudan KÝT Karma
Komisyonunda alýnmasý yöntemi benimsenmiþtir. Bu yöntemin benimsenmesi
ile denetim usulünde de temel deðiþiklikler söz konusu olmuþ ve bugünkü
uygulamaya benzer þekilde, Karma Komisyonun raporlarýnýn basýlýp TBMM
üyelerine daðýtýlmasýndan sonraki 30 gün içinde rapora itiraz edilebilmesi hükme
baðlanmýþtýr. Buna göre, hangi KÝT(ler)in bilanço ve netice hesaplarýna itiraz
edildiði gerekçeli olarak Karma Komisyona bildirilecek, itiraz olunan raporlar
30 gün içinde Karma Komisyonda yeniden karara baðlanacak, Komisyonun
görüþü Cumhuriyet Senatosunda görüþülecek, Senato görüþünü Millet Meclisine
bildirecek ve nihai karar Millet Meclisinde verilecektir. Millet Meclisi Genel
Kurulunun ibra etmeme kararý almasý halinde ise, hesaplarý ibra edilmeyen
KÝTlerin sorumlularý hakkýnda genel hükümlere göre kanuni kovuþturma ve
iþlem yapýlacaktýr.
468 sayýlý Kanun, 1977 yýlýnda yapýlan bu deðiþikliklerle birlikte, 1987 yýlýna
kadar yürürlükte kalmýþ ve TBMM KÝT Komisyonu, 1987 yýlýna kadar bu Kanun
hükümleri çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürmüþtür.
Daha sonra 1982 Anayasasýnýn 165 inci maddesiyle yine, KÝTlerin TBMM
tarafýndan denetleneceði hükmü getirilmiþ ve bu denetimin usul ve esaslarýnýn
kanunla düzenleneceði belirtilmiþtir. 1982 Anayasasýnda da, 1961 Anayasasýnda
olduðu gibi, KÝTlerin denetimiyle ilgili madde metninde YDKya yer verilmemiþtir.
165 inci maddenin gerekçesinde, KÝTlerin TBMM tarafýndan denetlenmesi
usul ve esaslarýnýn kanunla düzenlenmesi gerektiði belirtilmiþ, bu denetimin
þekil ve usulünün Anayasada açýkça gösterilmesinin sakýncalý bulunduðu, kanun
koyucuya bu konuda serbestlik tanýndýðý ifade edilmiþtir. Milli Güvenlik Konseyi
Anayasa Komisyonu ise, payýnýn yarýsýndan fazlasýna devletin sahip olduðu
kamu kuruluþ ve ortaklýklarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisince, Yüksek
Denetleme Kurulu raporlarý ve düzenlenecek diðer raporlar da esas alýnarak
denetlenmesine imkan verecek þekilde maddenin yeniden düzenlendiðini
belirterek, Anayasanýn madde metninde yer almasa bile, maddenin gerekçesinde,
TBMMnin bu denetimi YDK raporlarýný esas alarak gerçekleþtireceði belirtilerek,
YDKya TBMM adýna denetim görevi verilmiþtir.
1982 Anayasasýnýn 165 inci maddesine dayanarak, 02/04/1987 tarihinde
3346 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ile Fonlarýn Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun çýkarýlmýþtýr. Bu
Kanun halen yürürlüktedir ve TBMM KÝT Komisyonu çalýþmalarýný bu Kanun
çerçevesinde yürütmektedir.
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5.2. KÝTlerin Denetimi ile Görevli Yüksek Denetim Organý
Olarak Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulunun Yapýsý
ve Çalýþma Usulleri
KÝTleri denetleyerek, hazýrladýðý denetim raporlarýný TBMMye sunmakla
görevli olan YDK, Baþbakanlýða baðlý, tüzel kiþiliðe sahip yüksek bir denetleme
organýdýr. Kurulun görevleri ve çalýþma usulleri, 24/06/1983 tarihli ve 72 sayýlý
Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname ile belirlenmiþtir. Bu KHKnýn 2 nci maddesi, Kurulun denetim
kapsamýný,
(a) Kamu iktisadi teþebbüsleri,
(b) Özel kanunlarýnda YDKnýn denetimine tabi olduðu belirtilen kurum
ve kuruluþlar ile
(c) Sosyal güvenlik kuruluþlarý
olarak belirlemiþtir.
Ancak, Anayasanýn 160 ýncý maddesinde yapýlan deðiþiklik18 ve Türk kamu
mali yönetim ve kontrol sisteminin uluslararasý standartlar ve Avrupa Birliði
müktesebatýna uyumunu saðlamak üzere çýkarýlan 5018 sayýlý Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu19 ile sosyal güvenlik kurumlarý, özel bütçeli
idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn denetimi Sayýþtaya verilmiþtir.
Böylece, 72 sayýlý KHKnin 2 nci maddesinin (b) bendinde sayýlan özel
kanunlarýnda YDK denetimine tabi olduðu belirtilen kuruluþlardan olan özel
bütçeli kuruluþlar ve üst kurullar YDK denetiminden çýkmýþ ve Sayýþtayýn
denetim kapsamýna alýnmýþtýr.
YDK, Baþkan, Üyeler Kurulu, denetim ve inceleme gruplarý, genel sekreterlik
ve ona baðlý idari birimler ile Hukuk Müþavirliðinden oluþmaktadýr. Kurul
Baþkaný, Baþbakan veya ilgili devlet bakaný ve baþbakan yardýmcýsý veya devlet
bakanýnýn önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca atanmaktadýr. Kurul üyelerinin
ise yarýsý, Baþbakan veya ilgili devlet bakaný ve baþbakan yardýmcýsý veya devlet
bakanýnýn önerisi üzerine, diðer yarýsý da Üyeler Kurulunca, baþdenetçiler
arasýndan, her boþ üyelik için gösterilecek iki aday arasýndan yine Bakanlar
Kurulunca atanmaktadýr.
Denetim ve inceleme gruplarý, bir üyenin baþkanlýðýnda, baþdenetçi, denetçi
ve denetçi yardýmcýlarýndan oluþmakta ve yýllýk çalýþma programlarýna göre
18 29/10/2005 tarihli ve 5428 sayýlý Kanunla yapýlmýþtýr.
19 5018 sayýlý Kanun, 10/12/2003 tarihinde kabul edilmiþtir.
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denetim kapsamýna giren kuruluþlarýn denetimlerini yaparak raporlarýný
hazýrlamaktadýr.
YDK, denetim kapsamýna giren kuruluþlarý iktisadi, mali, idari, hukuki ve
teknik yönden sürekli olarak gözetim ve denetim altýnda bulundurmakla
görevlidir. YDK, denetimleri sýrasýnda, kuruluþlarýn,
 Kanun ve statülerinde belirtilen amaç ve esaslara, uzun vadeli kalkýnma
planý ile programlara, verimlilik ve karlýlýk ilkelerine ve çaðdaþ iþletmecilik
esaslarýna uyup uymadýklarýný,
 Hukuka uygun iþlem yapýp yapmadýklarýný ve iþletmenin zarara uðratýlýp
uðratýlmadýðýný,
 Ýþletme bütçelerinin faaliyetin gereklerine uygun olup olmadýðýný;
bütçeleriyle uyumlu iþlem yapýp yapmadýklarýný; maliyet, bilanço ve
netice hesaplarýnýn da dönem faaliyetleriyle örtüþüp örtüþmediðini
incelemektedir.
YDK, bu denetimleri sonucunda, yýllýk denetim raporu, ivedi durum raporu,
genel rapor ve özel inceleme raporu adý verilen raporlar hazýrlamaktadýr.
Yýllýk denetim raporu, denetlenen kuruluþlarýn iþlem, bilanço ve netice
hesaplarýnýn aklanmasý veya aklanmamasýna iliþkin görüþleri içeren, gerekçeli
ve karþýlaþtýrmalý olarak hazýrlanan, kuruluþun bilançosunun da yer aldýðý
rapordur. Bu rapor, en geç ertesi yýlýn Ekim ayý sonuna kadar Baþbakanlýða
sunulur.
Ývedi durum raporu, denetlemeler sýrasýnda karþýlaþýlan ve ivedi olarak
incelenmesi, teftiþi ve tahkiki gereken konular ile alýnmasý gereken önlemleri
içeren rapordur.
Genel rapor, denetlenen kuruluþlarýn yýllýk faaliyetlerinin sonuçlarýný,
sektör esasýna baðlý olarak, topluca belirten rapordur. Genel raporda, Türkiye
ekonomisi içindeki yeri, istihdam durumu, mali durum, iþtirakler, iþletme
çalýþmalarý, yatýrýmlar, denetlenen kuruluþlarýn genel ve ortak sorunlarý ve
öneriler yer alýr.
Özel inceleme raporu, Baþbakanýn görevlendirmesi veya Üyeler Kurulunun
istemi üzerine, kuruluþlarda, denetim ve inceleme gruplarýnca yapýlan inceleme
sonuçlarýný gösteren rapordur.
Bu raporlardan, yýllýk denetim raporlarý, ivedi durum raporlarý ve özel
inceleme raporlarý hizmete özeldir ve sadece ilgililer görebilmektedir. Genel
raporlar ise herkese açýktýr ve yayýmlanýr.
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Denetime tabi kuruluþlar, YDKnýn yýllýk denetim raporlarýnda yer alan
hususlarla ilgili olarak hazýrlayacaklarý cevaplarýný, varsa yönetim kurullarýndan
yoksa yetkili organlarýndan geçirmek kaydýyla, raporu aldýklarý tarihten
baþlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlýða ve birer örneðini YDKya göndermek
zorundadýr. Ýlgili Bakanlýklar bu cevaplarý, kendi görüþleri ile birlikte, en geç
15 gün içinde Baþbakanlýða sunarlar. Bakanlýklar görüþlerinin bir örneðini de
ayný zamanda YDKya iletirler.
YDK raporlarýnda, inceleme, teftiþ veya tahkiki istenen durumlar varsa,
Baþbakanlýk bunlarý yetkili mercilere iletir, YDK tarafýndan özellikle bakanlýklarca
incelenmesi, teftiþi ve tahkiki istenen konular, bakanlýklarca sonuçlandýrýlýr ve
sonuçtan Baþbakanlýk ve YDKya bilgi verilir. YDK görüþünü ayrýca Baþbakanlýða
bildirir. Raporlar ile bunlara verilen cevaplarýn birer örneði Baþbakanlýkça,
Maliye Bakanlýðý ile Devlet Planlama Teþkilatýna gönderilir. Teknik konularda
ortaya çýkabilecek görüþ ayrýlýklarý ise Baþbakanlýkça kesin sonuca baðlanmaktadýr.
YDK Baþkaný ve üyeleri ile baþdenetçiler, denetçiler ve denetçi yardýmcýlarý,
denetim ve inceleme görevlisi sýfat ve yetkisine haizdirler. Bu sýfatla, denetime
tabi kuruluþlarýn her türlü gizli ve açýk evrak, belge, defter ve kayýtlarýný
incelemeye, bunlarýn onaylý örneklerini almaya görevlilerden ve ilgililerden
sözlü veya yazýlý açýklamalarda bulunmalarýný istemeye ve iþyerlerinde incelemeler
yapmaya ve denetimin ve incelemenin gerektirdiði bilgi ve belgeleri ilgili
kuruluþlardan istemeye yetkilidirler. Denetlenen ve ilgili kuruluþlarýn görevlileri
de, istenilen bilgi ve belgeleri incelemeye sunmak, hazýrlayýp vermek ve her
türlü kolaylýðý göstermekle yükümlüdürler.
YDK baðlamýnda üzerinde durulmasý gereken en önemli nokta, yüksek bir
denetim organý olarak YDKnýn baðýmsýzlýðýnýn tartýþmalý olmasýdýr. Baðýmsýzlýk,
denetimin olmazsa olmaz koþuludur. Denetim usul yönünden ülkeden ülkeye
farklýlýk ve çeþitlilik gösterse de, denetim bulgu, sonuç ve tavsiyelerinin tarafsýz
olmasýný saðlamak bakýmýndan denetçinin ve denetim birim, organ ve kurumunun
baðýmsýz olmasý noktasýnda dünyada genel bir kural oluþmuþtur. Baðýmsýzlýk,
bir anlamda hem denetlenenden baðýmsýz olmayý, hem de her türlü dýþ
müdahaleden uzak olmayý içermektedir. Baðýmsýzlýðýn kurallarla güçlendirilip
güvence altýna alýnmasý kadar, uygulamada da iþlerlik ve iþlevsellik kazanmasý
gereklidir. Denetim literatüründe, baðýmsýzlýðýn, denetlenen kurum veya birim
karþýsýndaki durumu; görevin yerine getirilmesine elverecek bütçe imkanlarýnýn
saðlanmasý; personelin sayý ve uzmanlýklar yönünden yeterliliði; personelin
göreve alýnmasý ve görevden ayrýlmasý; terfi, ücret ve diðer istihdam koþullarýnýn
mesleðe yakýþýr düzeyde olmasý; denetimin kapsamýna, içeriðine ve zamanlamasýna
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karar verme; veri, bilgi ve belgelere eriþimde kýsýtlama olmamasý; denetim bulgu,
sonuç ve tavsiyelerinin bir sýnýrlama olmaksýzýn raporlanmasý baðýmsýz bir
denetimin esaslarýdýr.20
Bu baðlamda, yüksek denetimin de etkin ve verimli olabilmesinin en temel
koþulu, parlamento adýna bu denetimi gerçekleþtirecek organlarýn yürütmeden
baðýmsýz olmalarýdýr. 72 sayýlý KHKda, yasama organýnýn denetimine esas olacak
bilgileri içeren raporlar düzenlemekle görevli YDKnýn baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk
ve özerkliðinin saðlanmasý yönünde herhangi bir kaygý güdülmemiþ olduðu
görülmektedir. Yürütmeyi denetleyen bir denetim organýnýn yürütme organýna
baðlý olmasý, bir baþka deyiþle, yasama erki tarafýndan yürütülen bir denetimin,
yürütme erkine baðlý bir denetim organýnca sunulan verilere dayandýrýlmasý,
üyelerinin yürütme organý tarafýndan atanmasý ve hazýrlanan denetim raporlarýnýn
yine öncelikle yürütmeye sunuluyor olmasý, bu denetimin baðýmsýzlýðýný kuþkulu
hale getirmektedir. Yasama organý adýna yapýlacak denetimin Baþbakanlýða baðlý
bir kuruluþ tarafýndan gerçekleþtirilmesi, denetimin etkinliðini azaltmasý bir
yana, konunun bir baþka boyutu da, bu yapýlanmanýn kuvvetler ayrýlýðý ilkesine
aykýrý olmasýdýr. Zira, kuvvetler ayrýlýðý ilkesini benimsemiþ bulunan 1982
Anayasasýnýn ve parlamenter demokratik düzenin gereði olarak, yasama organýnýn
yapacaðý denetimin yürütmeden baðýmsýz ve özerk bir biçimde yapýlandýrýlmýþ
kurumlar aracýlýðýyla gerçekleþtirilmesi gerekmektedir.
1938 yýlýnda 3460 sayýlý Kanunla Baþbakanlýða baðlý olarak kurulmuþ olan
YDK, Milli Birlik Komitesi döneminde, 1960 yýlýnda çýkarýlan 23 sayýlý Kanunla
TBMM Baþkanlýðýna baðlanmýþ ve 1964 yýlýna kadar TBMMye baðlý olarak
görev yapmýþtýr. 1964 yýlýnda çýkarýlan 468 sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlemesinin Düzenlenmesi Hakkýnda
Kanun ile YDK tekrar Baþbakanlýða baðlanmýþtýr. Bu tarihten sonra, YDKnýn
yeniden TBMMye baðlý bir yüksek denetim organý olmasý çeþitli zamanlarda
gündeme gelmiþ ve bu amaçla 57 nci ve 59 uncu Hükümetler döneminde yasa
taslaklarý hazýrlanmýþsa da, bunun gerçekleþmesi olanaklý olmamýþtýr. YDKnýn
TBMMye baðlanmasý konusunu burada daha fazla ele almak bir anlam ifade
etmeyecektir. Zira, makalemizin daha sonraki bölümlerinde de deðineceðimiz
gibi, kamu idarelerinin parlamenter denetiminde bugün mevcut olan SayýþtayYDK ikili yapýsýnýn önümüzdeki dönemde ortadan kalkmasý ve bütün kamu

20 Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (2001-2005), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve
Mali Saydamlýk Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu, ÖÝK No:535, Mart 2000, s. 87.
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idarelerinin denetiminin TBMM adýna tek bir yüksek denetim organý tarafýndan
ki bu Sayýþtay olacaktýryapýlmasý yönünde birçok taahhüt ve öngörü bulunmaktadýr.

5.3. TBMM KÝT Komisyonu
5.3.1. Komisyonun Amacý ve Denetim Kapsamý
TBMM KÝT Komisyonunun kuruluþ amacý, kamuya ait kuruluþlarý, ulusal
ekonomiye faydalý olabilmeleri için, özerk bir biçimde, ekonominin kurallarý ve
ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlýlýk ilkeleri doðrultusunda
yönetilerek, kuruluþ amaçlarýna ulaþýp ulaþmadýðý ve faaliyetlerinin mevzuata,
uzun vadeli kalkýnma planýna ve planýn uygulama programlarýna uygunluðu
yönlerinden denetlemektir.
KÝT Komisyonu, Anayasanýn 165 inci maddesine dayanýlarak çýkarýlan
3346 sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca, denetim kapsamýna giren kuruluþlarý
denetlemektedir. 3346 sayýlý Kanunun 2 nci maddesine göre KÝT Komisyonunun
denetimine tabi kuruluþlar þunlardýr:
 Ödenmiþ sermayesinin yarýsýndan fazlasý kamu tüzel kiþilerince saðlanmýþ
kurumlar ile bu kurumlarýn ödenmiþ sermayesinin yarýsýndan fazlasýný
saðlamýþ olduklarý diðer kurumlar,
 Bu kurumlardan olmamakla beraber, kendilerine bazý kamu yetki ve
görevleri verilmiþ olup galip vasýflarý bu kamu hizmetlerini yürütmek
olan ve kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýndan olmayan
özel kanunlara tabi kurumlar ve
 Ýller Bankasýdýr.
Görüldüðü gibi, kamu sermayeli kuruluþlar, Komisyonun baþlýca denetim
kapsamýný oluþtururken, kendi kanunlarýnda denetimlerinin YDK tarafýndan
yapýlacaðý hükmü bulunan kimi özel bütçeli kuruluþlar ve üst kurullar 2005 yýlý
sonuna kadar YDKnýn ve dolayýsýyla da KÝT Komisyonunun denetim kapsamýnda
olmuþlardýr. Ancak, daha önce de belirtildiði gibi, Anayasanýn 160 ýncý maddesinde
yapýlan deðiþiklik ve 5018 sayýlý Kanunla Sayýþtay denetimine tabi kýlýnan sosyal
güvenlik kurumlarý, özel bütçeli kuruluþlar ve üst kurullar21, 3346 sayýlý Kanun
ve dolayýsýyla da YDKnýn denetim kapsamýndan çýkarýlmýþ ve KÝT Komisyonunun
21 Emekli Sandýðý, BAÐ-KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlükleri (Bu üç sosyal güvenlik
kurumu, 13/04/2006 tarihinde çýkarýlan 5487 sayýlý Kanunla birleþtirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu adýný
almýþtýr) Anayasanýn 160 ýncý maddesinde yapýlan deðiþiklikle; Kredi ve Yurtlar Kurumu, Elektrik Ýþleri
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denetim kapsamýnda büyük ölçüde KÝT olarak tanýmlanan kuruluþlar kalmýþtýr.
5018 sayýlý Kanunun geçici 10 uncu maddesinde, ilk kez bu Kanunla denetim
kapsamýna girecek düzenleyici ve denetleyici kuruluþlar ile özel bütçeli idarelerin
31/12/2005 tarihine kadar olan iþlemlerinin dýþ denetiminin ilgili kanunlarýndaki
hükümlere göre yapýlacaðý belirtilmiþ olduðundan, Sayýþtayýn denetimine giren
bu kuruluþlarýn hesaplarý, anýlan tarihe kadar yine YDK ve KÝT Komisyonunca,
01/01/2006 tarihinden itibaren, yani 2006 yýlý hesap ve iþlemleri itibariyle de
Sayýþtay tarafýndan denetlenecektir.
Anýlan kuruluþlarýn Sayýþtay denetimine girmesi ve bir kýsým KÝTlerin de
sermayelerindeki kamu payý % 50nin altýna düþecek þekilde özelleþtirilmesi
sonucunda, 2006 yýlý hesaplarý itibariyle, KÝT Komisyonunun denetim
kapsamýndaki kuruluþ sayýsý 94e inmiþtir. Bunun 53 adedi ana kuruluþ, 41 adedi
de baðlý ortaklýk ve müessesedir.
Türkiyede kamu idarelerinin parlamenter denetimi için iki yüksek denetim
organýnýn görevlendirilmiþ olmasý, birtakým kuruluþlarla ilgili olarak YDK ve
Sayýþtay arasýnda kapsam açýsýndan tartýþmalý bazý durumlarýn ortaya çýkmasýna
yol açmýþtýr. Öyle ki, kimi kuruluþlar hem YDK hem de Sayýþtay tarafýndan
sahiplenilirken, kimi kuruluþlar da ne YDK ne de Sayýþtay tarafýndan denetim
kapsamýnda görülmüþ ve tamamen denetim dýþý kalmýþlardýr. Bu durum, 3346
sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesinden sonra, KÝT Komisyonun denetim dýþý
kalmýþ bazý kuruluþlar olduðunu belirleyerek, bu kuruluþlarýn Komisyonun
denetim kapsamýna alýnmasý yönünde çeþitli zamanlarda kararlar almasýna yol
açmýþtýr. KÝT Komisyonunun bu tür kararlar alma konusunda yetkili olup
olmadýðý tartýþmalý olsa da, Komisyon bu kararlarý almýþ ve uygulamaya geçirmiþtir.
Bu kararlardan ilki iþtirakler açýsýndan söz konusu olmuþtur. KÝTlerin
sermayelerinin yarýsýndan fazlasýný saðladýðý iþtiraklerin denetim dýþý kaldýðýnýn
saptanmasý üzerine, Komisyonca 25/11/1992 tarihli birleþimde,
sermayesinin yarýsýndan fazlasý kamuya ait olan kuruluþlarýn son beþ yýllýk
hesaplarý ile daha sonradan bu kapsama girecek olan kuruluþlarýn,
Anayasanýn 165 inci maddesi ile 3346 sayýlý Kanunun 2 nci maddesi
gereðince TBMMce denetlenmesine ve bu denetimlerin TBMM adýna
YDK tarafýndan yapýlmasýna
Etüd Ýdaresi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlükleri, Özelleþtirme Ýdaresi, Türk Patent Enstitüsü
Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi
(KOSGEB), Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi (TÝKA), Özel Çevre Koruma Kurumu ile GAP Bölge
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýklarý; Milli Prodüktivite Merkezi ile Ýhracatý Geliþtirme Etüd Merkezi Genel
Sekreterlikleri; Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü, Ýþsizlik Sigortasý Fonu, Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþmayý Teþvik Fonu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baþkanlýðý da 5018 sayýlý Kanunla Sayýþtayýn
denetim kapsamýna alýnmýþtýr.

26

 Sayý: 6  Temmuz-Aðustos-Eylül 2007

karar verilmiþtir. Böylece, Komisyon, aldýðý bu kararla, birden fazla KÝT ve baðlý
ortaklýðýn sermayesine iþtirak ettiði ve böylece kamu payý % 50nin üstüne çýktýðý
halde 3346 sayýlý Kanunla konulan denetimin dýþýnda kalan þirketleri denetim
kapsamýna dahil etmiþtir.
406 sayýlý Telgraf ve Telefon Kanununa, 16/06/2004 tarihli ve 5189 sayýlý
Kanunla eklenen ek 33 üncü madde ile kurulmuþ olan Türksat Uydu Haberleþme
ve Ýþletme Anonim Þirketi (TURKSAT A.Þ.), Komisyonun aldýðý bir kararla
denetim kapsamýna alýnan kuruluþlardan birisi olmuþtur. Türk Ticaret Kanunu
ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim þirket olarak kurulan TURKSAT
A.Þ.nin denetimi ile ilgili olarak anýlan ek 33 üncü maddede þirketin, kamu
payý oraný ne oranda olursa olsun 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu hükümlerine tabi
olmayacaðý ancak, TBMM denetimine iliþkin olarak 3346 sayýlý Kanunun 9
uncu maddesi hükümlerinin uygulanacaðý belirtilmiþtir. Þirket, sonradan 3346
sayýlý Kanunun 2 nci ve 72 sayýlý KHKnin 1 inci maddesi kapsamýnda yer
almadýðýný iddia etmiþse de, Komisyon 01/03/2005 tarihinde yaptýðý toplantýda,
TURKSATýn Kuruluþ Kanununda denetimin 3346 sayýlý Kanuna göre yapýlacaðý
hükmü ve Anayasanýn 165 inci maddesi uyarýnca, açýkça KÝT ibaresi kullanýlmasa
da, sermayesinin yarýsýndan fazlasýnýn doðrudan ya da dolaylý olarak devlete ait
olan her türlü kurum ve kuruluþun TBMM denetimine tabi olmasý gerektiðinden
hareketle, TURKSAT A.Þ.nin KÝT Komisyonu denetimine alýnmasý yönünde
karar almýþtýr.
Komisyonun denetim kapsamýnda bulunan kuruluþlarýn bir kýsmýnýn,
sermayelerinin yarýsýndan fazlasýný saðladýklarý ve yurtdýþýnda faaliyet gösteren
iþtiraklerinin denetim dýþý kaldýðýnýn saptanmasý ve idare merkezleri yurtdýþýnda
bulunan bu iþtiraklerin yerinde denetiminin yapýlmasý yönünde de 06/06/2006
tarihinde Komisyonca bir karar alýnmýþtýr. Alýnan bu karar, TBMM Baþkanlýðýna
gönderilerek kararla ilgili görüþ sorulmuþ, gelen cevabi yazýda; 3346 sayýlý
Kanunun Komisyonun Ýnceleme Usulleri baþlýklý 7 nci maddesinin yedinci
fýkrasýnda geçen Merkezleri Baþkentten baþka bir yerde bulunan kamu iktisadi
teþebbüsleri ve Ankara dýþý ibarelerinin yurtdýþýný da kapsayýp kapsamadýðý
konusunda, maddenin gerekçesinde, Komisyon raporunda ve Genel Kuruldaki
görüþme tutanaklarýnda herhangi bir açýklamaya rastlanmadýðý, Parlamento
uygulamasýnda da doðrudan konuyla ilgili bir örnek bulunmadýðý, 3346 sayýlý
Kanunun 7 nci maddesindeki Merkezleri Baþkentten baþka bir yerde bulunan
kamu iktisadi teþebbüsleri ve Ankara dýþý ibarelerinden kastedilenin esas
itibariyle yurt içi olduðu ifade edilmiþ ve 3346 sayýlý Kanunda yurt dýþýnda
denetim yapýlmasýna imkan veren, böyle bir denetimi amaçlayan bir hüküm
bulunmadýðýndan, mevcut düzenlemeleri buna imkan verecek þekilde yorumlamak
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yerine, Kanunda yapýlacak bir deðiþiklikle konunun düzenlenmesinin uygun
olacaðý deðerlendirilmektedir denilmiþtir. Bunun üzerine, Komisyon
Baþkanlýðýnca, 3346 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin 7 nci fýkrasýna yurtdýþý
ibaresi eklenerek, Komisyonun yurtdýþýnda görevlendirilmesine imkan tanýyacak
bir deðiþiklik taslaðý hazýrlandýysa da, 22 nci Dönemde kanun teklifi olarak
verilmesi mümkün olmamýþtýr.
Bu konuda bir baþka örnek de Türk Ýhracat Kredi Bankasý A.Þ., kýsa adýyla
EXIMBANKýn denetim kapsamýna alýnmasý ile ilgili KÝT Komisyonu kararýdýr.
EXÝMBANK, sermayesinin tamamý devlete ait olarak 1964 yýlýnda Devlet
Yatýrým Bankasý adýyla kurulmuþ olan bankanýn 1987 yýlýnda çýkarýlan 3332
sayýlý Kanunla EXIMBANK olarak yeniden düzenlenmesiyle faaliyete baþlamýþ
bir ihracat kredi bankasýdýr. Devlet Yatýrým Bankasý, 1987 yýlýnda EXIMBANK
olarak yeniden düzenleninceye kadar YDK ve KÝT Komisyonunun denetiminde
iken, bu tarihten sonra denetlenmemiþ ve bu kuruluþa ait herhangi bir denetim
raporu KÝT Komisyonuna ulaþmamýþtýr. Bunun nedeni araþtýrýldýðýnda, þöyle
bir durum ortaya çýkmýþtýr: Devlet Yatýrým Bankasýný EXIMBANKa dönüþtüren
3332 sayýlý Kanunla, Bankanýn denetlenmesi ile ilgili hususlarý düzenleme yetkisi
Bakanlar Kuruluna verilmiþtir. O zamanki ana muhalefet partisi Sosyaldemokrat
Halkçý Parti de, getirilen bu madde ile Bankanýn hiçbir biçimde denetlenmeyeceði
ve Bankanýn denetim dýþý tutulduðunu öne sürerek, bu maddenin Anayasanýn
165 inci maddesine aykýrýlýðý iddiasýyla Anayasa Mahkemesine dava açmýþtýr.
Anayasa Mahkemesi ise verdiði kararda Anayasaya aykýrýlýk görmemiþ ve
gerekçesini de þöyle açýklamýþtýr:
Dava konusu fýkrada sözü edilen ve esaslarýnýn Bakanlar Kurulu tarafýndan
belirlenmesi istenen denetim, Bankanýn iç denetimi olup, Anayasanýn
165inci maddesinde yer alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapýlmasý
öngörülen denetimle bir ilgisi yoktur. Bu nedenle de yasayla düzenlenmesi
gerekmez. Nitekim, Bakanlar Kurulu, bu fýkranýn verdiði yetkiye dayanarak,
17/06/1987 tarihinde belirlediði Esaslarýn 22 nci maddesinde Denetim
Kurulunun oluþum þeklini, 23 üncü maddesinde Denetim Kurulunun
görev ve yetkilerini belirlemiþ ve 27 nci maddesinde de özel denetime
yer vermiþtir. Bu düzenlemeden de açýkça görüleceði üzere, dava konusu
fýkrada yer alan denetim sözcüðü, Bankalar Kanununa göre her bankanýn
sahip olmasý gereken iç denetim anlamýndadýr. Anayasanýn 165 inci
maddesi gereði Türkiye Büyük Millet Meclisince yapýlmasý gereken
denetim ise, 24/04/1987 günlü ve 3346 sayýlý Kanunda yer almýþtýr. Bu
nedenle, dava konusu ikinci fýkranýn adý geçen Bankanýn denetim
esaslarýnýn Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenmesini öngören
düzenlemesinde Anayasaya aykýrý bir yön yoktur.
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Özetle ifade etmek gerekirse, Anayasa Mahkemesi, iptali istenen maddeyi
bankanýn iç denetimiyle ilgili görerek Anayasaya aykýrý bulmamýþ, TBMMce
yapýlacak denetimin ise Anayasanýn 165 inci maddesi ve 3346 sayýlý Kanun
hükümleri gereði olduðunu belirtmiþtir. Anayasa Mahkemesinin bu kararýna
raðmen, Bankanýn o dönemde neden denetim dýþýnda kaldýðý konusunda yeterli
bilgiye ulaþýlamamýþtýr. Sonuç olarak, bu durumu tespit eden KÝT Komisyonu,
sermayesinin tamamý devlete ait bir anonim þirket olmasý dolayýsýyla, Anayasanýn
165 inci maddesi uyarýnca Komisyonun denetim kapsamýna girmesi gerektiðinden,
geriye doðru 10 yýllýk hesaplarý da incelenmek üzere, 07/11/2006 tarihinde
EXIMBANKýn KÝT Komisyonunun denetim kapsamýna alýnmasýna karar
vermiþtir.
Komisyonun en son denetim kapsamýna aldýðý kuruluþlar ise Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) ve Ýstanbul Altýn Borsasý olmuþtur. Bu iki
kuruluþun sermaye yapýlarý incelendiðinde, sermayelerinin yarýdan fazlasýnýn
kamuya ait olduðu saptanmýþ ve bunun üzerine Komisyon, 17/04/2007 tarihli
toplantýsýnda, ÝMKB ile Ýstanbul Altýn Borsasýnýn hesap ve iþlemlerinin, son
10 yýllýk dönemi de kapsayacak þekilde, YDK tarafýndan incelenmesi ve
düzenlenecek olan raporlarýn Komisyona gönderilmesi hususunda karar almýþtýr.
5 Nisan 2001 tarihli ve 4636 sayýlý Kanunla kurulan Milli Savunma Bakanlýðý
Akaryakýt Ýkmal ve NATO POL Tesisleri Ýþletme Baþkanlýðý (NATO POL
Tesisleri) ise kapsam açýsýndan tartýþmalý bir kuruluþ olarak karþýmýza çýkmýþtýr.
Türk Silahlý Kuvvetlerinin akaryakýt ihtiyacýný karþýlayacak þekilde akaryakýt
tesislerini ve boru hatlarýný iþletmek amacýyla kurulmuþ olan NATO POL
Tesisleri, özel bütçeli bir kuruluþ olmasýna raðmen, 5018 sayýlý Kanunun özel
bütçeli idarelerin yer aldýðý II sayýlý ekli listesinde yer almamýþtýr. Özel bütçeli
kuruluþlardan olup da bu listede yer almayan Milli Piyango Ýdaresi ve Toplu
Konut Ýdaresinin KÝT Komisyonu denetiminde olmasý, yine listede olmayan
NATO POL Tesislerinin de ayný þekilde Komisyonun denetiminde olmasý
gerektiðini düþündürmüþ ve 22 nci Yasama Döneminde KÝT Komisyonu Baþkanlýðý
bu konuyu açýklýða kavuþturmak amacýyla Baþbakanlýktan görüþ istemiþtir. Gelen
görüþ, 5018 sayýlý Kanunun ekli listesinde yer almasa ve 4636 sayýlý kuruluþ
Kanununda açýkça Sayýþtay denetiminde olduðu belirtilmese de, Kanunun 8
inci maddesindeki Bu Kanun hükümlerine göre yapýlacak her türlü iþlemlerde
832 sayýlý Sayýþtay Kanununun tescil ile ilgili hükümleri uygulanmaz hükmüne
istinaden, kuruluþun Sayýþtay tarafýndan denetlenmesi gerektiði þeklinde olmuþtur.
Halihazýrda, Sayýþtay veya YDK tarafýndan denetlenmeyen, kýsaca
parlamenter denetim dýþýnda kalan Þeker Kurumunun durumu da belirsizliðini
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korumaktadýr. Þeker Kurumu da, 5018 sayýlý Kanunun eki listelerde yer almamýþ,
ancak YDK tarafýndan da denetlenmemiþtir. 2001 yýlýnda 4634 Sayýlý Þeker
Kanunu ile Þeker Kurumu ve Kurumun karar organý olarak görev yapacak olan
Þeker Kurulu oluþturulmuþtur. Bakanlar Kurulu, Þeker Kanunu uyarýnca 2004
yýlý sonunda görev süresi dolan Þeker Kurumunun kapanmasýna karar vermiþ,
bunun üzerine Þeker-Ýþ Sendikasý, Kurumun görev süresinin 31 Aralýk 2004
itibariyle sona erdirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararý ile buna dayanak
gösterilen Sanayi Bakanlýðý iþleminin iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle
Danýþtayda dava açmýþtýr. Danýþtay ise yürütmenin durdurulmasýna karar vererek,
dava konusu iþlemlerin dayanaðý olan Þeker Kanununun geçici 8 inci maddesinin
iptali ve yürürlüðünün durdurulmasý için Anayasa Mahkemesine baþvurmuþtur.
Kurumun akýbeti Anayasa Mahkemesinin vereceði kararla belirlenecektir.

5.3.2. Komisyonun Oluþumu, Toplantý ve Karar Yeter Sayýsý
TBMM KÝT Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasýndan
seçilen 35 milletvekilinden oluþmaktadýr.
TBMM Ýçtüzüðü ve 3346 sayýlý Kanun uyarýnca, TBMMnin diðer tüm
komisyonlarýnda olduðu gibi, Komisyon üyelikleri için bir yasama döneminde
iki seçim yapýlmaktadýr. ilk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi üç yýldýr. TBMM KÝT Komisyonu, dönem baþýnda iki
yasama yýlý için bir Baþkan, bir Baþkanvekili, bir Sözcü ve bir de Katip seçmekte,
bu görevlere ikinci devre için tekrar seçim yapýlmakta ve ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi de üç yýl olmaktadýr.
TBMMde mevcut siyasi parti gruplarý ve siyasi parti grubu mensubu
olmayanlar, Meclisteki sayýlarýnýn, boþ üyelikler hariç, üye tamsayýsýna
oranlanmasýyla bulunacak yüzde oranýna uygun olarak Komisyonda temsil
edilmektedir. Siyasi parti grubu mensubu olmayanlarýn Komisyonda temsil
edilmesinin siyasi parti gruplarýnýn temsilini engellemesi halinde, kendilerine
düþen sayýlarý aþmamak koþuluyla, siyasi parti gruplarýnýn tercih edilmesi esastýr.
3346 sayýlý Kanunun 5 inci maddesi, Komisyon Baþkanýnýn, Komisyonun
onayýný almak suretiyle KÝTlerin durumunu incelemek üzere raportörler
seçebileceðini ve alt komisyonlar kurabileceðini belirtmektedir. Alt komisyonlar
da, ilk devre için iki, ikinci devre için üç yýl görev yapmaktadýr.
Komisyon, üye tamsayýsýnýn en az üçte biri ile toplanmakta ve toplantýya
katýlanlarýn salt çoðunluðu ile karar vermektedir. Ancak 3346 sayýlý Kanunun
6 ncý maddesi, karar yeter sayýsýnýn hiç bir þekilde üye tam sayýsýnýn dörtte
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birinin bir fazlasýndan az olamayacaðýný belirtmektedir. Buna göre, Komisyonun
toplanabilmesi için en az 12 üyenin toplantýda hazýr bulunmasý, karar alabilmesi
için de en az 10 üyenin oyu gereklidir.

5.3.3. Komisyonun Denetim Prosedürü
TBMM KÝT Komisyonunun kuruluþlarla ilgili inceleme ve deðerlendirmesi,
esas olarak dosya üzerinde yapýlmaktadýr. 3346 sayýlý kanunun 7 nci maddesi
uyarýnca, Komisyon, YDK raporlarýyla Baþbakanlýðýn sevk edeceði diðer raporlarý
ve varsa kendisince tespit edilen konularý incelemekle görevli ve yetkilidir.
KÝT Komisyonu, denetleyeceði kuruluþlarýn durumunu, ulusal ekonomiye
faydalý olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kurallarý ve ekonomik
gerekler dahilinde, verimlilik ve karlýlýk ilkeleri doðrultusunda yönetilerek,
kuruluþ amaçlarýna ulaþmalarýný teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli
kalkýnma planýna ve planýn uygulama programlarýna uygunluðu yönlerinden
incelemektedir.
KÝT Komisyonunun, kuruluþlarýn belli bir yýla iliþkin faaliyetlerinin denetimi
ile ilgili çalýþmalarý, TBMM Baþkanlýðýnca Komisyona sevk edilmiþ olan YDK
raporlarýnýn Komisyon üyelerine daðýtýlmasýyla baþlar. YDK tarafýndan hazýrlanan
ve her kuruluþun bilançosu ile netice hesaplarýnýn da yer aldýðý bu raporlar;
ilgili bakanlýklarýn görüþleri ve denetlenen kuruluþlarýn cevaplarý ile birlikte,
en geç ertesi yýlýn Aralýk ayý sonuna kadar Baþbakanlýkça, TBMM Baþkanlýðýna
sunulur. TBMM Baþkanlýðýna sunulan raporlar, üç gün içinde Baþkanlýkça
Komisyona havale edilir. 3346 sayýlý Kanunun 7 nci maddesine göre, Komisyon,
incelemelerini, raporun kendisine havale edilmesinden itibaren 90 gün içinde
tamamlamak zorundadýr. Ancak uygulamada bu süre koþuluna çok fazla
uyulamadýðý gözlenmektedir. Zira, kuruluþlarýn yerinde denetimini gerçekleþtiren
alt komisyonlarýn çalýþmalarýný tamamlanmasý ve ardýndan KÝT Komisyonu
denetimlerine baþlanmasý üç aylýk bir süreyi alabilmektedir.
3346 sayýlý Kanun, TBMMnin denetimine tabi kamu KÝTler ile bunlarýn
iþtirakiyle kurulmuþ olan diðer kamu kuruluþlarýnýn denetiminin üst teþebbüs
ile birlikte yapýlacaðýný, birden çok deðiþik kamu kuruluþunun iþtirakiyle kurulmuþ
olan teþebbüslerin ise hangi üst teþebbüsle bir arada denetime tabi tutulacaðýnýn
belirlenmesi için ödenmiþ iþtirak miktarýna bakýlacaðýný ve hangi teþebbüsün
katkýsý daha fazlaysa, o üst teþebbüsle birlikte denetleneceðini belirtmekte;
sermayeye katýlým miktarlarý eþitse, bu hususun Komisyonca karara baðlanacaðýný
hükme baðlamaktadýr.
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5.3.3.1. Alt Komisyon Denetimleri
3346 sayýlý Kanunun 5 inci maddesi, kuruluþlarýn durumunu yerinde
incelemek için, Komisyon Baþkanýnca, Komisyonun onayýný da alarak, raportörler
seçebileceðini ve alt komisyonlar kurabileceðini amirdir. Ancak alt komisyonlarýn
kurulmasý zorunlu deðildir. Kuruluþlarýn hesap ve iþlemleri, Alt komisyon
denetimi yapýlmadan doðrudan KÝT Komisyonunda ele alýnabilir. Alt komisyonlar
da, ilk devre için 2, ikinci devre için 3 yýl görev yapmak üzere oluþturulurlar.
Baþkan, Baþkanvekili, Sözcü ve Katip alt komisyonlarda lüzumu halinde görev
alabilirler. Bugüne kadar baþkanvekili, sözcü ve katip üyelerin alt komisyonlarda
görev almýþ olduklarý, ancak Komisyon baþkanlarýnýn alt komisyonlarda görev
almadýklarý gözlenmiþtir.
YDK raporlarýnýn üyelere daðýtýlmasýndan sonra, Komisyon çalýþmalarýnýn
ilk aþamasý, alt komisyonlarýn oluþturulmasýdýr. Denetim kapsamýndaki kuruluþlar
için kaç adet alt komisyon kurulacaðý Komisyon Baþkaný tarafýndan
saptanmaktadýr. Bu iþlemden sonra, tüm komisyon üyelerine, alt komisyonlardan
hangilerinde görev almak istedikleri sorulmakta, üyelerden gelen talep formlarý
deðerlendirilerek, alt komisyon üyelikleri belirlenmektedir. Alt komisyonlar
oluþturulduktan sonra, her bir alt komisyon kendisine bir baþkan ve bir
baþkanvekili seçmektedir.
Alt komisyon çalýþmalarýnýn ilk aþamasý ise, alt komisyon baþkanlarýnýn bir
toplantý yaparak, alt komisyonlarýn toplantý tarihlerini belirlemektir. Bu belirleme
esnasýnda, toplantý tarihlerinin çakýþmamasýna özen gösterilir ve inceleme yerleri
ve tarihleri koordineli bir þekilde saptanýr. Zira, bir komisyon üyesinin birden
fazla alt komisyonda görev aldýðý göz önüne alýnýrsa, tarihlerin çakýþmamasý
önemlidir.
3346 sayýlý Kanunun 7 nci maddesi, merkezleri Baþkentten baþka bir yerde
bulunan KÝTlerin yerinde denetimi için alt komisyonlarýn en fazla 15 gün
süreyle Ankara dýþýna gitmelerine Komisyonca karar verilebileceðini ve gerekli
yolluðun tahakkuku için kararýn TBMM Baþkanlýðýna bildirileceðini hükme
baðlamýþtýr. Bu hüküm uyarýnca, toplantý tarihleri ve yerleri ile alt komisyon
üyeleri, bir yazýyla TBMM Baþkanlýðýna bildirilir. Bu bildirimin bir nedeni,
Ankara dýþýnda denetim yapacak alt komisyon üyelerine yolluklarýnýn ödenmesi
ise diðer bir nedeni de, alt komisyon çalýþmalarýna katýlan üyelerin o tarihlerdeki
TBMM Genel Kurulu çalýþmalarýndan izinli sayýlmalarýnýn saðlanmasýdýr.
Alt komisyonlarýn çalýþmalarý sýrasýnda, denetlenen kuruluþlarýn yöneticileri,
ilgili bulunduklarý bakanlýk temsilcileri, Devlet Planlama Teþkilatý ve Hazine
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Müsteþarlýðý temsilcileri, kuruluþ özelleþtirme kapsamýndaysa ÖÝB temsilcileri
ile YDK yetkilileri bulunur ve gerekirse dinlenir.
Alt komisyon denetimleri sýrasýnda, YDKnýn kuruluþlarla ilgili yýlýk denetim
raporu ve bu rapordaki öneriler ele alýnarak tek tek görüþülür. Bu önerilerden
hangilerinin KÝT Komisyonuna getirileceði, hangilerinin gündemden çýkarýlacaðý
ve hangilerinin de izlemede býrakýlacaðýna karar verilir. Ayrýca, gerekli görülürse,
KÝT Komisyonunda görüþülmek üzere yeni önerilere de yer verilebilir.
Alt komisyonlar, YDK raporu, bu rapora kuruluþlar tarafýndan verilen
cevaplar ve alt komisyon üyeleri tarafýndan tespit edilen diðer hususlarý da
dikkate alarak, YDKnýn sunduðu sekreterya hizmetlerinin yardýmýyla, alt
komisyon raporlarýný hazýrlarlar. Kuruluþlarýn genel durumlarýný, mali ve idari
bünyelerini, iþletme çalýþmalarýný, kuruluþlarýn yaþadýklarý sorunlarýn giderilmesine
katký saðlayacak önerileri, kuruluþun bilançolarýný ve gelir-gider tablolarýný
içeren bu raporlar, alt komisyon üyeleri tarafýndan imzalanarak Komisyon
Baþkanlýðýna sunulur.

5.3.3.2. KÝT Komisyonu Denetimleri
Alt komisyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan ve tüm alt komisyon
raporlarýnýn Komisyon Baþkanlýðýna ulaþmasýndan sonraki ikinci aþama, KÝT
Komisyonu denetimlerine baþlanmasýdýr. Takriben üç ay kadar bir süreyi kapsayan
Komisyon denetimleri, Komisyon Baþkanýnýn belirleyeceði bir program dahilinde
gerçekleþtirilir.
Yoðun denetim programýnýn tamamlanmasý için, Komisyon, TBMM
Ýçtüzüðünün 35 inci maddesi uyarýnca, TBMM Baþkanlýk Divanýndan alýnan
uygun görüþ kararý çerçevesinde, Genel Kurulun çalýþma saatlerinde de
çalýþmalarýný sürdürmekte ve bu süre boyunca KÝT Komisyonu üyeleri TBMM
Genel Kurul çalýþmalarýndan izinli sayýlmaktadýr.
Komisyonda yapýlan denetim çalýþmalarýna, Komisyon üyelerinin yaný sýra,
YDKnýn ilgili üye ve denetçileri, denetlenen kuruluþlarýn yöneticileri, Hazine
Müsteþarlýðýnýn, ilgili Bakanlýðýn, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýnýn ve
özelleþtirme kapsamýnda olan kuruluþlar için de ÖÝB temsilcileri katýlmaktadýr.
Komisyonun denetim toplantýlarý, alt komisyonlar tarafýndan hazýrlanan
raporlar esas alýnarak yapýlmaktadýr. Komisyon, ayrýca, YDK raporlarý, kuruluþlar
tarafýndan alt komisyon raporlarýna verilen cevaplar, üyelerin ayrýca yaptýklarý
tespitlere ve dile getirdikleri sorulara verilen cevaplar ve varsa özel inceleme
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veya soruþturma raporlarýný da dikkate alarak, kuruluþlarýn durumlarýný yeniden
incelemektedir.
Petrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, petrol sektöründe yer alan kuruluþlar
(TPAO ve BOTAÞ) hariç, diðer kuruluþlarýn denetimi basýna açýk yapýlmakta,
tüm görüþmeler tam tutanakla kayýt altýna alýnarak, çözümü yapýlan görüþmeler
Komisyon arþivinde saklanmaktadýr.
Komisyon, kuruluþlarýn durumunu, ulusal ekonomiye faydalý olabilmeleri
için özerk bir tarzda, ekonominin kurallarý ve ekonomik gerekler dahilinde,
verimlilik ve karlýlýk ilkeleri doðrultusunda yönetilerek, kuruluþ amaçlarýna
ulaþmalarýný teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkýnma planýna
ve planýn uygulama programlarýna uygunluðu yönlerinden incelemekte, bu
çerçevede alt komisyon raporlarýnda yer alan öneriler deðerlendirilmektedir.
Söz konusu önerileri tek tek inceleyen Komisyon, bunlarýn bir kýsmýnýn
gündemden çýkarýlmasýný, bir kýsmýnýn YDK tarafýndan izlenmeye devam
edilmesini ve bir kýsmýnýn da gündemde kalmasýný kararlaþtýrmaktadýr. Gereði
tamamen yerine getirilen, getirilmesi yönünde önemli mesafe alýnan veya çözümü
tamamlanmak üzere olan önerilerle, Komisyonun, yapýlan görüþmeler sonucunda,
talep edilmesini yararlý görmediði öneriler gündemden çýkarýlmaktadýr. Denetim
görüþmeleri sýrasýnda, öneride yer alan hususun çözümü yönünde geliþmeler
kaydedilmiþse, gerektiðinde bir sonraki dönemde yeniden Komisyon huzuruna
gelebilmeleri için, bu önerilerin, sonuçlarýyla birlikte YDK tarafýndan izlenmeye
devam edilmelerine karar verilmektedir. Teftiþ ve soruþturmalar baþta olmak
üzere, önemlerine binaen, bir sonraki dönemde yeniden görüþülmeleri ve
sonuçlarýnýn talep edilmesi uygun görülen öneriler ise gündemde býrakýlmaktadýr.
Gelecek dönemde zorunlu olarak görüþülecek olan ve kuruluþlarca ayrýca
cevaplandýrýlmalarý beklenen bu önerilerle, izlemede býrakýlan önerilere, Komisyon
Raporunun ilgili bölümlerinde yer verilmektedir.
Komisyon, denetim görüþmeleri sýrasýnda, gerekli görmesi halinde, zaman
zaman tavsiye kararlarý, inceleme ve soruþturma kararlarý gibi bazý kararlar
alabilmektedir. Ýlgili mevzuatta Komisyonun bu tür kararlarý alabilmesine yönelik
açýk bir düzenleme bulunmasa da, bu teamül olarak yerleþmiþ bir uygulamadýr.
Aþaðýda ayrýntýlý olarak incelenmiþtir.

5.3.3.2.1. Tavsiye Kararlarý
Komisyon, kuruluþlarýn denetimini gerçekleþtirirken, birtakým tavsiye
kararlarý alarak, bu kararlarý Baþbakanlýk, bakanlýklar ve diðer ilgili kamu kurum
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ve kuruluþlarýna iletmektedir. Bu tür kararlarýn alýnmasýnýn temel nedeni,
kuruluþun, faaliyetlerini yürütürken, gerek mevzuattan kaynaklanan sorunlarýnýn
çözümüne, gerekse kamu kurumlarýndaki iþlemlerin yavaþlýðý nedeniyle geciken
birtakým konularýn biran önce çözüme kavuþturulmasýna, diðer kamu kurum
ve kuruluþlarýyla iliþkilerinde ortaya çýkan sorunlarýn giderilmesine, bürokratik
týkanmalarýn önlenmesine, kýsaca kuruluþun çeþitli yönlerden desteklenmesine
yardýmcý olmak, dolayýsýyla da denetlenen kuruluþun daha karlý ve verimli
iþlemesine Komisyonca katký saðlamaktýr.
Komisyonca alýnan tavsiye kararlarý, esas itibariyle, kuruluþlarýn çeþitli
giriþimlerde bulunmasýna karþýn çözemediði, çok sayýda kamu kurumunu ilgilendiren,
ancak eþgüdüm eksikliði nedeniyle bir araya gelinemediði için veya kurumlar
arasýndaki yetki kargaþasý nedeniyle uzun süren, bundan dolayý da ülke kaynaklarýnýn
verimli kullanýlmasýnýn önünde engel teþkil eden birtakým sorunlarýn çözümü22
veya ülkenin gelecekte karþýlaþabileceði sýkýntýlara þimdiden dikkat çekip icra
organýnýn önlem almasýný zorlamak23 yönünde, bazen de yapýlmasý gerekenleri
de içerecek þekilde24, çeþitli hususlarýn ilgililere tavsiye edilmesidir. Bu tür kararlarýn
alýnmasý ve konunun tarafý olan kamu kurumlarýna iletilmesi, bir anlamda sorunun
TBMMce sahiplenildiðini ve çözüm bulununcaya kadar da takip edileceðinin bir
ifadesi olmaktadýr. Zira, alýnan tavsiye kararlarý, kuruluþun bir sonraki yýl yapýlan
denetim görüþmelerinde gündeme getirilmekte ve sonuçlarý Komisyonca
22 Bu tür kararlara örnek olarak: Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðünün 2004 yýlýna ait
denetim görüþmelerinin yapýldýðý 08/06/2006 tarihli Komisyon toplantýsýnda, Atatürk Havaalaný 18/36
Paralel Pistinin, artan hava trafiði de göz önüne alýnarak, biran önce tam olarak faaliyete geçebilmesi
için, pistin kullanýmýna engel teþkil eden yapýlaþmalarýn bertaraf edilmesi için ilgili kurum ve kuruluþlarca
gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý yönünde Komisyonca bir tavsiye kararý alýnmýþ ve baþta Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Baþkanlýðý olmak üzere ilgili diðer kurumlara iletilmiþtir.
23 Komisyonun 10/05/2006 tarihli toplantýsýnda, Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ.nin 2002, 2003 ve 2004
yýllarýna ait hesaplarýnýn denetim görüþmeleri yapýlmýþ ve bu toplantýda; Geliþmekte olan ülkemizde,
önümüzdeki dönemde imalat ve hizmetler sektörünün Gayrý Safi Yurtiçi Hasýla içindeki payýnýn artacaðý
ve özellikle bu sektörlerden giderek artan oranda enerji talebinin gelmesinin beklendiði; Türkiyede
elektrik enerjisi tüketiminin, 2004 yýlýnda 2003e göre % 6.3; 2005 yýlýnda ise 2004e göre % 7.2 oranýnda
artmýþ olduðu; 2015 yýlýna yapýlan projeksiyonlarýn, önümüzdeki dönemde elektrik enerjisi talebinde yýllýk
ortalama % 6.3lük bir artýþ olacaðýný gösterdiði, bunun yanýnda, elektrik sistem iþletmeciliðinde, talebin
beklenenden daha fazla gerçekleþmesi, hidroelektrik santralara gelen su miktarýnýn tahmin edildiði gibi
olmamasý, yakýt arzýnda ve kalitesinde sýkýntýlarla karþýlaþýlabileceði ve tesis halindeki ve lisans almýþ
santrallerin öngörülen tarihlerde iþletmeye giremeyebileceði gibi parametreler de dikkate alýndýðýnda,
ülkemizde orta ve uzun vadede enerji arz güvenliði konusunda bir sýkýntý yaþanabileceði, böyle bir sýkýntýnýn
yaþanmamasýný teminen, Bakanlýk ve diðer ilgili kuruluþlarýmýzca gerekli önlemlerin bugünden alýnmasý
yönünde bir tavsiye kararý alýnmýþ ve bu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ve diðer ilgili bakanlýk
ve kurumlara iletilmiþtir.
24 Bu yöndeki tavsiye kararýna örnek olarak, Türkiye Kömür Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünün 2004 yýlýna
ait denetim görüþmelerinin yapýldýðý 14/06/2006 tarihli Komisyon toplantýsýnda, Türkiye Kömür Ýþletmeleri
bünyesindeki Garp Linyitleri Ýþletmesinde, kendi yerli kömür kaynaðýmýz olan yer altý sahalarýna yönelik
olarak (Ömerler-B) ve derin sahalardaki kömür üretimiyle ilgili ek yatýrým yapýlmasýnýn, Türkiye Kömür
Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýna ve Devlet Planlama Teþkilatýna
tavsiye edilmesine yönelik karar gösterilebilir.
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izlenmektedir. TBMM burada adeta bir koordinatör veya bir hakem rolü üstlenmekte
ve konumunun kendisine verdiði gücü kullanarak sorunlarýn çözümünü
hýzlandýrmak veya kolaylaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Komisyonun aldýðý bu kararlarda yer alan taleplerin, ilgili kurumlarca
mutlaka yerine getirilmesi gerekmemektedir. Aslýnda bu tür kararlarýn iletildiði
kurumlarýn yapmalarý gereken þudur: Ýlgili bakanlýklar veya kamu kurumlarý
Komisyondan gelen bu tavsiyeleri inceleyecek, talebin yasalara ve diðer mevzuata
uygunluðunu denetleyerek, bu talebin yerine getirilmesinin yararlý olup olmayacaðý
yönünde bir karara varacak, sonuçta yerinde görmesi halinde Komisyon kararýnda
istenileni yerine getirecektir.
Tavsiye kararlarý ile ilgili olarak üzerinde önemle durulmasý gereken husus
þudur: Denetim görüþmeleri esnasýnda, denetlenen kuruluþlar sýklýkla karþýlaþtýklarý
sorunlarý Komisyona anlatmakta, bazý yetkileri baþka kurumlardan kendilerine
almak veya birtakým mevzuattan muaf tutulmak istemekte ve bunun için de
Komisyonun aracý olmasýný talep etmektedir. Kuruluþlarýn bu taleplerinin
Komisyon üyelerince haklý görülmesi sonucunda da bu tür kararlar alýnmaktadýr.
Tavsiye yönündeki bu kararlarýn alýnmasý aslýnda iyi niyetli bir uygulama olsa
da, bazen sýkýntýlý sonuçlar doðurabildiði gözlenmiþtir. Çünkü, çok sýk olmasa
da, yeterli araþtýrmayý yapmadan, ilgili tüm taraflarý dinlemeden, sadece bir
kuruluþtan gelen tek taraflý bilgiye dayanarak alýnan kararlarda, kamu kurumlarý
arasýndaki sorunlarýn çözülmesi bir yana, kurumlarýn birbirleriyle daha da ihtilaflý
hale gelmeleri bile söz konusu olabilmekte, son dönemde yaþanan bir örnekte
olduðu gibi, kurumlarýn birbirleriyle mahkemelik olmasýna25 yol açabilmektedir.
Bu nedenle, tavsiye kararý alýrken aceleci davranmamak, kuruluþun gündeme
getirdiði husus hakkýnda yeterli araþtýrmayý yaptýktan ve ilgili tüm taraflardan
bilgiler toplandýktan sonra karar almak daha yerinde olacaktýr.

5.3.3.2.2. Ýnceleme ve Soruþturma Kararlarý
TBMM KÝT Komisyonu, denetim kapsamýndaki kuruluþlarý denetlerken,
tavsiye kararlarý gibi, inceleme ve soruþturma kararlarý da almaktadýr.
25 T.C. Devlet Demiryollarýnýn (TCDD) 2004 yýlýna ait faaliyetlerinin denetim görüþmelerinin yapýldýðý
08.06.2006 tarihli Komisyon toplantýsýnda, TCDDnin hurda, ray, travers ve diðer metal hurdalarýnýn
satýþýnýn, bu malzemelerin MKEye satýlmasýný zorunlu tutan Bakanlar Kurulunun 20.03.1971 ve 7/2156
sayýlý Kararý kapsamý dýþýna çýkarýlmasý ve metal hurdalarýn satýþ ve deðerlendirme iþleminin TCDDnin
kendisi tarafýndan yapýlmasý hususunun Baþbakanlýða iletilmek üzere Ulaþtýrma Bakanlýðýna tavsiye
edilmesi yönünde bir karar alýnmýþ, Baþbakanlýk Komisyonun bu kararýný yerine getirerek, TCDDyi anýlan
Bakanlar Kurulu kararý kapsamý dýþýna çýkarmýþ, daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
tarafýndan bu husus Danýþtaya götürülmüþ ve Danýþtay MKEyi haklý bularak iþlemin durdurulmasýna
karar vermiþtir.
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Komisyon denetim görüþmeleri sýrasýnda, denetimini gerçekleþtirdiði
kuruluþun faaliyetlerinde herhangi bir zaaf, bir usulsüzlük, yöneticilerle ilgili
görevi ihmal, görevi kötüye kullanma veya yasalara aykýrý sair uygulamalar
olduðuna dair bulgulara rastlamasý, bu yönde öne sürülen birtakým güçlü
iddialarýn bulunmasý, denetim görüþmeleri sýrasýnda kuruluþun yöneticileri
tarafýndan verilen bilgilerin ve sorulara verilen cevaplarýn tatmin edici
bulunmamasý gibi durumlarda, bunlarýn daha derinlemesine incelenmesi ve bu
incelemeler sonucunda ciddi kanýtlar elde edilmesi halinde soruþturulmasý
yönünde, Baþbakanlýk ve bakanlýklarýn teftiþ kurullarýný harekete geçirmeye
karar verebilmektedir. Komisyonun, denetimini yaptýðý kuruluþla ilgili birtakým
hususlarda nihai karar verebilmesi veya varsa yasalara aykýrý uygulamalarýn
sorumlularýnýn tespiti ve konunun yargýya intikal ettirilebilmesi için bu tür
incelemeler gerekli görülmektedir. Komisyonun harekete geçirebileceði kendisine
ait bir teftiþ mekanizmasýnýn bulunmamasý nedeniyle diðer teftiþ kurullarý devreye
sokulmaktadýr ki Anayasanýn 165 inci maddesinin TBMMye dolayýsýyla KÝT
Komisyonuna verdiði görevin yerine getirilebilmesi için bu zorunlu bir uygulama
olarak düþünülmektedir.
Esas itibariyle, Komisyonun denetim görevini yerine getirirken, diðer kamu
kurumlarýna yönelik olarak ne tür yetkiler kullanabileceði veya diðer kamu
kurumlarýndan ne tür taleplerde bulunabileceði, daha somut bir ifadeyle,
Baþbakanlýk ve bakanlýklarýn teftiþ kurullarýndan inceleme ve soruþturma talep
edip edemeyeceði hususlarýyla ilgili olarak, gerek TBMM Ýçtüzüðünde, gerekse
3346 sayýlý Kanunda herhangi bir doðrudan hüküm bulunmamaktadýr. Bununla
birlikte, TBMM Ýçtüzüðünün 41 inci maddesinde yer alan,
komisyonlar bütün bakanlýklarla doðrudan yazýþabilirler ve kendilerine
havale edilen iþlerin sonuçlandýrýlmasý için gerekli bilgileri bakanlýklardan
isteyebilirler

yönündeki düzenleme ile yine Ýçtüzüðün 30 uncu maddesinde yer alan
komisyonlar fikirlerini almak üzere uzmanlar çaðýrma yetkisine sahiptir
þeklindeki düzenlemeler, TBMM komisyonlarýna yürütme organý ile doðrudan
iliþki kurma ve ellerindeki iþlerin sonuçlandýrýlmasý amacýyla bakanlýklardan
gerekli bilgi, belge ve insangücünü talep etme yetkisi vermiþtir. KÝT Komisyonunca
bakanlýklarýn teftiþ kurullarýndan inceleme-soruþturma talep edilmesinin de,
Komisyonun elindeki iþin sonuçlandýrýlmasý açýsýndan bu kapsamda
deðerlendirilmesi gerektiði düþünülmektedir.
Belli bir konunun incelenmesi ve soruþturulmasý için bakanlýk teftiþ
kurullarýnýn görevlendirilmesinin talep edilmesi, KÝT Komisyonunun Anayasa
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ve 3346 sayýlý Kanunla kendisine verilen denetim görevinin bir parçasý ve
TBMM Ýçtüzüðünün anýlan maddeleri kapsamýnda, bu görevi sonuçlandýrmaya
yönelik ve Ýçtüzüðün kendisine tanýdýðý bir yetki olarak deðerlendirilmelidir.
TBMMnin, gerek yasama gerekse denetim faaliyetlerini gerçekleþtirirken,
devlet aygýtýnýn her türlü biriminden yararlanabilmesini saðlamak amacýyla
Ýçtüzüðe konulmuþ olan bu hükümler temelinde bakýldýðýnda, KÝT Komisyonunun
yaptýðý bu türden talepler, görevinin niteliði gereði devlet mekanizmasýndan ve
Ýçtüzüðün komisyonlara tanýdýðý bu olanaktan yararlanmanýn farklý bir biçimi
ve Komisyonun elindeki iþi sonuçlandýrmasý için ihtiyaç duyulan bir bilginin
talep edilmesi olarak düþünülmelidir. Ancak, Komisyonun inceleme ve soruþturma
talep edebilmesi yönünde yasayla kendisine verilmiþ bir yetkisi olsa dahi, sonuçta
istenen inceleme ve soruþturmalar yine yürütme organýnýn teftiþ mekanizmasý
tarafýndan yapýlacaðýndan, bu inceleme ve soruþturmalarýn ne derece saðlýklý
sonuçlara ulaþacaðý kuþkuludur. Zira, bugüne kadar, gerek Komisyonca talep
edilen, gerekse YDKnýn kendi denetimleri sýrasýnda karþýlaþtýðý hukuka
aykýrýlýklarla ilgili olarak talep ettiði inceleme ve soruþturmalarýn, ilgili
bakanlýklarca gereði gibi yerine getirilmediði, geciktirilildiði veya zamanýnda
sonuçlandýrýlmadýðý, sonuçlandýrýlsa bile genellikle hukuka aykýrýlýk tespit
edilmediði ya da zamanaþýmý nedeniyle yapýlacak bir iþlem olmadýðý sonucuna
varýldýðý, Komisyona ulaþan teftiþ raporlarý incelendiðinde rahatlýkla
görülebilmektedir. Hatta öyle ki, Komisyon toplantýlarý sýrasýnda ele alýnan kimi
teftiþ raporlarý, Komisyon üyelerinin isyan etmesine varacak kadar ciddiyetsiz
olabilmektedir. Sonuç olarak ifade etmek gerekir ki, bu uygulama yürütme
organýný yine yürütme organýna denetlettirmekten farklý biþey deðildir ve denetim
yapan kurullarýn baðýmsýzlýðý saðlanmadan, hiçbir denetimden saðlýklý sonuçlar
alýnmayacaðý açýktýr.

5.3.3.2.3. KÝT Komisyonunun, TCKnýn 279 uncu Maddesine
Göre Ýhbar Makamý Sayýlmasý
26/09/2004 tarihinde kabul edilen 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun
(TCK) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi baþlýklý 279 uncu maddesinin
birinci fýkrasý,
Kamu adýna soruþturma ve kovuþturmayý gerektiren bir suçun iþlendiðini
göreviyle baðlantýlý olarak öðrenip de yetkili makamlara bildirimde
bulunmayý ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisinin,
altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlacaðýný

hükme baðlamýþtýr.
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TCKnýn bu maddesi kapsamýnda KÝT Komisyonunun, ihbarýn yapýlacaðý
yetkili makam sayýlýp sayýlmayacaðý konusu, 22 nci Yasama Döneminde, Komisyonun bir kuruluþun denetim görüþmelerini yaptýðý sýrada karþýlaþýlan bir durumun
sonucunda gündeme gelmiþtir. Þöyle ki; Komisyonun, T.C. Ziraat Bankasý A.Þ.nin
2004 yýlýna iliþkin hesap ve iþlemlerinin görüþüldüðü 06/06/2006 tarihli toplantýsýnda,
Komisyon üyesi olmayan ancak toplantýda hazýr bulunan bir milletvekili, Bankaca
yapýlan bazý iþlemlerle ilgili birtakým usulsüzlük iddialarýný dile getirerek, bu
usulsüzükleri TCKnýn 279 uncu maddesi uyarýnca Komisyona ihbar ettiðini
ifade etmiþtir. Ortaya çýkan bu durum karþýsýnda, Komisyon Baþkanlýðý, TCKnýn
anýlan maddesi kapsamýnda Komisyonun ihbarýn yapýlacaðý yetkili makam olup
olmadýðý yönünde yaptýðý inceleme sonucunda bir karara varamamýþ ve Adalet
Bakanlýðýndan görüþ sormuþtur. Bakanlýktan gelen görüþ yazýsýnda, milletvekillerinin
kamu görevlisi sayýldýklarý ve kamu adýna soruþturma ve kovuþturmayý gerektiren
bir suçun iþlendiðini görevleriyle baðlantýlý olarak öðrendiklerinde, keyfiyeti,
yetkili makam olarak Komisyon Baþkanlýðýna bildirebilecekleri, Komisyon
Baþkanlýðýnýn da bu ihbarý ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna iletmesi gerektiði
belirtilmiþtir. Bunun üzerine, anýlan milletvekilinin gündeme getirdiði usulsüzlük
iddialarý bir yazý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bildirilmiþtir.
Burada dikkat çekilmesi gereken husus, kanýmýzca, yaygýnlaþmasý halinde,
bu uygulamanýn savcýlýklarýn iþ yükünü belki de gereksiz yere artýracak bir
mekanizmaya dönüþme tehlikesidir. Çünkü, Adalet Bakanlýðýndan Komisyona
iletilen yazýda, Komisyonun aldýðý ihbarý sevcýlýða bildirme ya da bildirmeme
yönünde bir takdir yetkisinin bulunmadýðý alaþýlmaktadýr. Bu durumda, her
milletvekilinin, yeterli derecede güçlü kanýtlar olsun olmasýn, kendisine ulaþan
her duyumda Komisyonu ihbar makamý olarak kullanmasý durumunda, bu
ihbarlar Komisyon Baþkanlýðý tarafýndan Cumhuriyet Savcýlýðýna bildirilecektir.
Ancak, bu uygulamanýn, özellikle muhalefet açýsýndan bir avantaj olduðu
söylenebilir. Zira, Komisyonun iktidar partisine mensup üyelerinin, denetlenen
kendi iktidarlarý dönemi ise, gündeme getirilen birtakým usulsüzlük ve hukuka
aykýrýlýklar konusunda korumacý olduklarý ve muhalefetten gelen inceleme ve
soruþturma isteklerini çoðunluk oyuyla reddettikleri bilinen bir gerçektir. Bu
durumda, muhalefet partilerine mensup Komisyon üyelerinin, böyle bir talepte
bulunmak yerine, doðrudan ihbarda bulunduklarýný söylemeleri, amaçlarýna
ulaþmada daha kestirme bir yol olacaktýr.

5.3.4. KÝT Komisyonu Denetiminin Sonuçlarý
Komisyonun yaptýðý denetimlerin sonucu, ibraya tabi kuruluþlar açýsýndan,
hesaplarýnýn aklanmasý veya aklanmamasý yönünde olmaktadýr. KÝT Komisyonu,
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yaptýðý denetim toplantýlarý sonucunda, kuruluþlarýn bilanço ve netice hesaplarýný
onaylayarak yönetim kurullarýnýn ibra edilmesine veya bilanço ve netice
hesaplarýný onaylamayarak yönetim kurullarýnýn ibra edilmemesine gerekçeli
olarak karar vermektedir. 3346 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesi uyarýnca, genel
görüþmeye tabi olan kuruluþlarla ilgili olarak ise Komisyonda herhangi bir oylama
yapýlmamakta, bu kuruluþlarýn bilanço ve netice hesaplarý yalnýzca Komisyonun
genel görüþüne sunulmaktadýr.
Ýbraya tabi olan kuruluþlarýn, denetlenen yýla ait bilanço ve netice hesaplarý
ile ilgili olarak, denetim görüþmeleri tamamlandýktan sonra Komisyonda oylama
yapýlmaktadýr. Bu oylamanýn sonucunda, Komisyon ya ibra ya ibra etmeme veya
þartlý ibra etme þeklinde üç tür karar almaktadýr. Ýbra kararý, denetlenen kuruluþun
hesap ve iþlemlerinde herhangi bir hukuka aykýrýlýk saptanmadýðý; ibra etmeme
kararý ise yöneticilerin sorumluluðunu gerektirecek düzeyde hukuka aykýrýlýklar
saptandýðý anlamýna gelmektedir. Þartlý ibra kararý ise, o kuruluþun birtakým
iþlemleri ile ilgili olarak açýlmýþ veya sonradan açýlacak soruþturma sonuçlarý
saklý kalmak ve bu soruþturmalarýn sonucuna göre yeniden karar vermek üzere
hesaplarýnýn ibra edildiði anlamýný taþýmaktadýr.
Son dört yasama dönemini inceleyecek olursak: 1991-1995 yýllarýný kapsayan
19 uncu Yasama Döneminde, 1988-1992 yýllarýna ait 510 adet ibraya tâbi hesap
döneminden 284ü ibra ve 145i þartlý ibra edilmiþ, 81i ise ibra edilmemiþtir.
Ýbra edilmeyen hesap dönemlerinin 21i 1988, 30u 1989, 30u 1990, 10u 1991,
9u 1992 yýllarýna aittir. 1995-1999 yýllarýný kapsayan 20 nci Yasama Döneminde
1993-1996 yýllarýna ait 477 ibraya tâbi hesap döneminden 315i ibra edilmiþ,
51i þartlý ibra edilmiþ ve 81i ise ibra edilmemiþtir. Ýbra edilmeyen hesap
dönemlerinin 76sý 199326, 3ü 1994, 1i 1995 ve 1 tanesi de 1996 yýlýna aittir.
1999-2002 yýllarýný kapsayan 21 inci Yasama Döneminde, 1997 yýlýna ait 58
ibraya tabi hesap döneminin 54ü ibra, 3ü þartlý ibra edilmiþ ve 1i ise ibra
edilmemiþtir. 2002-2007 yýllarýný kapsayan 22 nci Yasama Döneminde, 19972005 yýllarýna ait 642 adet ibraya tâbi hesap döneminden, 283 adet hesap
dönemi ibra edilmiþ, 274 adet hesap dönemi þartlý ibra edilmiþ, 85 adet hesap
dönemi ibra edilmemiþtir. Ýbra edilmeyen hesap dönemlerinden 15i 1998, 14ü
1999, 29u 2000, 24ü 2001, 4ü 2002 yýllarýna aittir. 2003, 2004 ve 2005 yýllarýna
ait hesap dönemleri hakkýnda ibra etmeme kararý verilmemiþtir.
Ýbra ve ibra etmeme kararlarý için, verilen bu rakamlardan, her iktidarýn
kendi dönemini ibra ettiði, verilen ibra etmeme kararlarýnýn çoðunlukla kendi
dönemi dýþýndaki yýllara ait olduðu rahatlýkla görülebilmektedir.
26 1993 yýlýna ait ibra etmeme kararlarýnýn 73ü Türkiye Elektrik Daðýtýmý A.Þ.nin Türkiye genelindeki
müesseselerine aittir.
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Yasama yýllarý itibariyle denetlenen kuruluþ sayýlarýndaki farklýlýklar, hesap
dönemlerine iliþkin denetimlerin bir sonraki yasama yýlýna sarkmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Ýbra etmeme kararlarýnýn sonucu, bu kararlarýn Komisyon
tarafýndan TBMM Baþkanlýðýna bildirilmesi ve TBMM Baþkanlýðýnca da,
sorumlular hakkýnda gerekli hukuki iþlemlerin yapýlabilmesi için, kararlarýn
Cumhuriyet Savcýlýðýna iletilmesidir. Denetim sürecindeki aksamalar raporlarýn
güncelliðini kaybetmesine ve ibra etmeme kararý verilen yöneticiler hakkýnda
ceza yargýlamasý sürecinin aksamasýna, zamanaþýmýna uðramasýna neden
olmaktadýr.
Denetim kapsamýndaki kuruluþlarýn belli bir yýla ait tüm denetimleri
tamamlandýktan sonra, Komisyonun, bütün kamu iktisadi teþebbüslerini kapsayan
tasvibe ve genel görüþmeye sunulan raporlarý basýlýp TBMM üyelerine daðýtýlmakta
ve bu raporlar daðýtým tarihindeki tutanaða eklenmekte ve Hükümete
iletilmektedir.
Daðýtýlan Komisyon raporuna; siyasi parti gruplarý, 20 milletvekili veya
Hükümet, daðýtým tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilmekte, bu süre
içinde itirazda bulunulmazsa, Komisyon raporu kesinleþmektedir. Ýtiraz, olmasý
halinde, incelenen kuruluþlardan hangilerinin bilanço ve netice hesaplarýna
itiraz edildiði, gerekçe gösterilerek ve yazýlý olarak Komisyon Baþkanlýðýna
bildirilmek zorundadýr. Ýtiraz olunan raporlar, Komisyonda yeniden ele alýnmakta,
itiraz süresinin bitiminden itibaren en çok 30 gün içinde, itiraz olunan hususlara
dair Komisyonun görüþü ile birlikte TBMM Baþkanlýðýna sunulmaktadýr. TBMM
Baþkanlýðýna sunulan raporun, TBMM Genel Kurul gündemine öncelikle
alýnmasý ve 20 gün içerisinde bu rapor üzerinde genel görüþme açýlmasý
gerekmektedir. Bu rapor üzerinde açýlacak genel görüþme 15 gün içinde
sonuçlandýrýlmalýdýr. Genel görüþme sonunda TBMM Genel Kurulu, bilançolarla
netice hesaplarýný tasvip etmek suretiyle KÝTlerin yönetim kurullarýnýn ibra
edilmesine karar vermekte veya bilançolarla netice hesaplarýný tasvip etmemek
suretiyle KÝTlerin yönetim kurullarýnýn ibra edilmesini reddetmektedir. Genel
Kurul kararý ile ibra edilmeyen kuruluþlarýn sorumlularý hakkýnda genel hükümlere
göre adli kovuþturma veya iþlem yapýlabilmesi için karar, TBMM Baþkanlýðýnca,
Baþbakanlýða ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bildirilmektedir.
Genel kurullarý Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlarýna tabi þirket
ve kurumlarýn (genel görüþmeye tabi kurumlar) bilanço ve netice hesaplarýyla
ilgili olarak Komisyonda, yine bilanço ve netice hesaplarý ile bunlar hakkýnda
Komisyonca, hazýrlanan raporlarla ilgili olarak TBMM Genel Kurulunda
herhangi bir oylama yapýlamamakta ve bunlarýn yönetim kurullarýnýn ibra
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edilmesi veya edilmemesi hususunda karar verilememekte, bu raporlar, sadece
genel görüþme konusu olmaktadýr.
KÝTlerin TBMM tarafýndan yapýlan denetiminin son aþamasý, Komisyonca
karara baðlanýp süresi içinde kesinleþen veya itiraz üzerine Genel Kurulca tasvip
edilen veya edilmeyen bilançolar ile netice hesaplarý veya mali durumlarý
gösteren tablolarýn, ibra edilme veya edilmeme kararý ile birlikte Resmi Gazetede
yayýmlanmasýdýr.

6. Yeni Anayasa Taslaðý, Sayýþtay Kanunu Teklifi ve
TBMM Ýçtüzüðü Deðiþiklik Teklifi Çerçevesinde
KÝTlerin ve Diðer Kamu Ýdarelerinin Denetimi ile
Ýlgili Tartýþmalar ve KÝT Komisyonunun Durumu:
Sonuç, Deðerlendirme ve Öneriler
1938 yýlýnda, KÝTlerin diðer kamu idarelerinden ayrýlarak, Sayýþtay dýþýnda
farklý bir denetim organýnca denetlenmesi üzerine kurulan ikili yapý, gerek 1961
gerekse 1982 Anayasalarý tarafýndan da benimsenerek günümüze kadar
sürdürülmüþ ve Türkiyede kamu kaynaðý kullanan tüm kurum ve kuruluþlarýn
dýþ denetimi Sayýþtay ve YDK arasýnda paylaþtýrýlmýþtýr. Özellikle Avrupa
Birliðine (AB) tam üyelik sürecinde, AB müktesebatýna uyum çerçevesinde
sunulan Ulusal Programda ve diðer baþka.belgelerde yer alan hedefler ve
taahhütler incelendiðinde, bu yapýnýn önümüzdeki dönemde devam etmeyeceði
ve Türkiyedeki tüm kamu idareleri üzerindeki TBMM denetiminin yeniden
yapýlandýrýlmasý yönünde birtakým adýmlar atýlacaðý anlaþýlmaktadýr. Kuþkusuz,
bu yeni yapýlanmadan, KÝTlerin denetimi ve KÝT Komisyonunun konumu da
etkilenecektir. Bu baðlamda, çeþitli belgeler ve bu belgelerde yer alan hedef ve
öngörüler ýþýðýnda, kamu idarelerinin parlamenter denetiminin gelecekte alacaðý
yeni þeklin nasýl olacaðý konusunda ve bu yeni yapýlanmaya paralel olarak
TBMM Ýçtüzüðünde yapýlmasý gereken olasý deðiþikliklerle ilgili olarak bir
deðerlendirme yapmak faydalý olacaktýr.
Öncelikle, yukarýda anýlan belgelerde ortaya konulan hedeflerin neler
olduðuna, kronolojik bir sýrayla bakmakta yarar vardýr;
Uluslararasý Yüksek Denetim Kurumlarý Örgütü (INTOSAI) tarafýndan
1977 yýlýnda Perunun baþkenti Limada düzenlenen 9. Kongrede kabul edilen
ve bugün yüksek denetimin anayasasý olarak kabul edilen Lima Deklarasyonunda
27 The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts, adopted in Lima (Peru) at the IX. Congress
of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) in October 1977.
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tüm ülkelerde tek bir yüksek denetim kurumu olmasý ve bu tek yüksek
denetim kurumunun da istisnasýz tüm kamu fonlarýný denetlemesi

öngörülmektedir.
Kamu idarelerinin denetimi ile ilgili hedeflere, ülkemizde, ilk kez, 2000
yýlýnýn Mart ayýnda yayýmlanan Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (2001-2005)
Kamu Yönetiminin Ýyileþtirilmesi ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý Özel Ýhtisas
Komisyonu Raporunda yer verilmiþtir. Bu Raporda,
dünya örnekleri göz önüne alýndýðýnda, çok parçaya bölünmüþ mevcut
mali yapýnýn denetiminde verimlilik ve etkinliðin saðlanabilmesi, yetki
ve görevler arsýndaki kýsmi belirsizliklerin giderilebilmesi amacýyla ve
özelleþtirme uygulamalarý sonucu oluþabilecek fonksiyon kayýplarýnýn
telafisi bakýmýndan, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayýþtayýn
birleþtirilmesi ve Sayýþtay çatýsý altýnda örgütlenmeye gidilmesi

gerektiði belirtilmiþtir.
Bakanlar Kurulunca 19/03/2001 tarihinde kararlaþtýrýlarak, 24/03/2001
tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Avrupa Birliði Müktesebatýnýn Üstlenilmesine
Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýnýn Mali Kontrol baþlýklý 28 inci bölümünde,
Dýþ denetim alanýnýn uluslararasý standartlara uygun þekilde geliþtirilmesi
öncelik olarak yer almýþ,
dýþ denetim birimlerinin bir çatý altýnda toplanmasýnýn, özellikle
koordinasyon probleminin çözülmesi ve dýþ denetimde etkinliðin saðlanmasý
amacýyla önem taþýdýðý

ifade edilmiþ ve
dýþ denetim organý olarak Sayýþtay Baþkanlýðýnýn harcama öncesi kontrol
fonksiyonunu býrakarak, harcama sonrasý dýþ denetim üzerinde
yoðunlaþmasý saðlanacak ve denetim kapsamý geniþletilecektir

denilmiþtir. Dýþ denetim alanýnýn uluslararasý standartlara uygun þekilde
geliþtirilmesi ifadesinden anlaþýlmasý gereken, tüm kamu kaynaklarýnýn
denetiminin Sayýþtay çatýsý altýnda birleþtirilmesi yönünde bir taahhütte
bulunulmuþ olmasýdýr.
Dünya Bankasý tarafýndan hazýrlanan ve Aðustos 2001 tarihinde sunulan
Etkin Devlet Ýçin Kamu Harcama Yönetimi Reformu: Türkiye Kamu Harcamalarý
ve Kurumsal Yapýnýn Deðerlendirilmesi Raporunda28,
28 10 Mart 2000 günlü Ekonomik Reform Kredisi alma amaçlý Hükümet Mektubu Dünya Bankasýna
gönderilmiþ, bu mektupta PEIR (Public Expenditure and Institutional Review - Kamu Harcamalarýnýn
ve Kurumsal Yapýnýn Gözden Geçirilmesi) adlý bir çalýþma yapýlacaðý belirtilmiþti. PEIR Çalýþmasý 2001
yýlýnýn sonuna kadar tamamlanmýþ, çalýþmanýn bittiði, bir uluslararasý toplantý ile kamuoyuna duyurulmuþtur.
Toplantýnýn adý Etkin Devlet Ýçin Kamu Harcama Yönetimi Reformu Uluslararasý Konferansýdýr ve 10
Aralýk 2001 tarihinde Ankarada ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapýlmýþtýr. Çalýþma Dünya
Bankasý ile ortaklaþa yürütülmüþ, ama çalýþmanýn sonuçlarý Dünya Bankasý uzmanlarý tarafýndan Hükümete
sunulmuþtur.
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Sayýþtayýn TBMM adýna etkili bir yüksek denetim kurumu haline gelmesi
için, gerekirse hukuki deðiþiklikler yapýlarak, bütün dýþ denetim
kuruluþlarýnýn en yükseðinde bir pozisyon verilmesi ve parçalanmýþ
durumda olan dýþ denetimin tek çatý altýnda toplanmasýnýn gerekli olduðu

belirtilmiþtir.
18/11/2002-14/03/2003 tarihleri arasýnda görev yapan 58 inci Hükümet
ile 14/03/2003-05/19/2007 tarihleri arasýnda görev yapan 59 uncu Hükümetin
uyguladýðý Acil Eylem Planýnda,
TBMM adýna denetim yapan Sayýþtayýn denetim yetkisinin kapsamýnýnýn,
Cumhurbaþkanlýðý, TBMM ve Üst Kurullar dahil olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn hesaplarýný içine alacak þekilde geniþletileceði,
Sayýþtayýn da bu denetimi yapabilecek þekilde güçlendirileceði

ifade edilmiþtir.
22 nci Yasama Döneminde, Adalet ve Kalkýnma Partisi Grup Baþkanvekili
Salih Kapusuz ve bazý milletvekillerince 25/02/2005 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna
sunulan Sayýþtay Kanunu Teklifinin gerekçesinde,
Tüm dünyada kamu mali yönetimi anlayýþý ve bu baðlamda anayasal
yüksek denetim kurumlarýnýn iþlevleri ve organizasyon yapýsýndaki
deðiþimlere paralel olarak Türk Sayýþtayýnda da yasal temelde deðiþikliklere
gidilmesinin zorunlu olduðu, dünyada kabul gören temel yaklaþýmýn tüm
kamu fonlarýnýn, kaynaklarýnýn ve faaliyetlerinin parlamento adýna dýþ
denetim görevi yapan sayýþtaylar tarafýndan yerine getirilmesi olduðu,
yüksek bir denetim organý olan Sayýþtayýn düzenlediði raporlarýn güvenilir
olmasý ve kamu mali yönetiminin iyileþtirilmesine katký saðlayabilmesinin,
tüm kamu yönetimini kapsamasýna baðlý olduðu, INTOSAInin Denetim
Standartlarýnda da bütün denetim faaliyetlerinin Sayýþtayýn denetim
görev ve yetki alaný içinde olmasýnýn belirlendiði, Lima Bildirgesinde de
devlet faaliyetlerinin, ekonomik ve sosyal sektörleri de kapsayacak þekilde
Sayýþtay denetimine tabi olmasý gerektiðinin vurgulandýðý

belirtilerek, hazýrlanan bu teklifle,
uluslararasý denetim standartlarýna uygun, çaðdaþ demokrasimizin
geliþimine katký saðlayacak ve toplumumuzun beklentilerini karþýlayacak,
belge denetiminden ziyade içeriði ön plana çýkaracak, teknolojik
olanaklardan yararlanan ve bunlarýn yanýnda yargý yetkisine iþlerlik
kazandýrýlmýþ bir Sayýþtay oluþturularak, tüm kamu fonlarýný, kaynaklarýný
ve faaliyetlerine denetlemek için yasal yetkiye sahip olmasýnýn amaçlandýðý

ifade edilmiþtir.
Son olarak, bir grup akademisyenin hazýrladýðý ve kamuoyuna açýklanan
yeni Anayasa Taslaðýnda, tüm kamu idarelerini Sayýþtayýn denetim kapsamýna
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alacak þekilde bir düzenleme yapýlmýþ olduðu görülmektedir. Anayasa Taslaðýnda
Sayýþtay baþlýðý altýnda 123 üncü madde olarak getirilen düzenlemeye göre,
Sayýþtay, genel ve özel bütçeli idarelerin, düzenleyici ve denetleyici
kurumlarýn, sosyal güvenlik kurumlarýnýn, mahallî idarelerin, kanunlarla
anonim ortaklýk þeklinde kurulmuþ olanlar da dahil olmak üzere diðer
kamu idarelerinin ve siyasî partilerin bütün gelir ve giderleri ile mallarýný,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna denetlemek ve sorumlularýn hesap
ve iþlemlerini kesin hükme baðlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme baðlama iþlerini yapmakla görevli

kýlýnmýþ olup, hiçbir kamu idaresinin Sayýþtay denetimi dýþýnda býrakýlmamasý
öngörülmüþtür.
Görüldüðü gibi, tek yüksek denetim kurumu yapýlanmasý, hem AB
müktesebatýna uyum, hem de uluslararasý standartlar açýsýndan gerekli görülmekte
ve ülkemiz de birçok belgede bunu taahhüt etmektedir. Sonuç olarak, önümüzdeki
dönemde, istisnasýz, tüm kamu idarelerinin Sayýþtay denetimi kapsamýna alýnacaðý
ve bugüne kadar uygulanagelen ikili yapýnýn terkedileceði kolaylýkla söylenebilir.
Bu aþamadan sonra konunun bizi esas ilgilendiren kýsmý ise, bu yeni
yapýlanmadan sonraki süreç olan TBMMdeki denetimin nasýl olacaðýdýr. Bu
amaçla, Sayýþtay denetiminin sonucunda hazýrlanan raporlarýn TBMMde hangi
komisyonda ve hangi usulle ele alýnacaðý, bu alanda TBMMde nasýl bir yapýlanmaya gidileceði, Ýçtüzükte yapýlmasý gereken deðiþiklik ve kamu idarelerinin
parlamenter denetiminin esas ve usullerinin nasýl düzenleneceði konularýnda
aþaðýda bazý deðerlendirme ve önerilere yer verilecektir.
Bugüne kadarki uygulamada, yüksek denetim organlarýnýn TBMMye
sunduðu raporlardan Sayýþtay raporlarý Plan ve Bütçe Komisyonunda, YDK
raporlarý da KÝT Komisyonunda ele alýnmaktadýr. Bu iki yüksek denetim
organýnýn gelenekleri, uygulamalarý, denetim usulleri, kurumsal yapýlarý, denetim
süreci ve denetim sürecinin sonunda TBMM ile olan iliþkileri birbirinden farklý
olduðundan, her iki komisyonun çalýþma biçimleri de doðal olarak birbirinden
farklý olmuþtur. Halihazýrda, denetim faaliyetleri, Sayýþtayda kendi süreçleri
içinde, YDKda ise TBMMde sonuçlandýrýlmaktadýr. Sayýþtayýn denetim
faaliyetleri uygunluk denetimi temelinde yürütülmekte, YDKnýn denetimleri
ise finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerinin birlikte yürütüldüðü
ve raporlandýðý bir denetim türü olan ekonomik denetim bazýnda
gerçekleþtirilmektedir. Ekonomik denetim kapsamýnda, kuruluþun faaliyetlerinin
yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðý, finansal tablolarýnýn
yürürlükteki mali mevzuat ve genel kabul görmüþ muhasebe standartlarýna
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uygunluðu ayrýntýlý olarak incelenmekte, diðer yandan kuruluþa tahsis edilen
kaynaklarýn, etkinlik, verimlilik, ve tutumluluk ilkeleri doðrultusunda kullanýlýp
kullanýlmadýðý ölçülmekte ve bu doðrultuda öneriler getirilmektedir. Önüzdeki
dönemde, Sayýþtaya bu tür bir ekonomik denetim görevi verileceði ve þimdiye
kadar YDK tarafýndan yapýlan performans denetiminin, tüm kamu idareleri
açýsýndan artýk Sayýþtayca yerine getirileceði görülmektedir.
22 nci Yasama Döneminde sunulan Sayýþtay Kanunu Teklifinin 36 ncý
maddesinde, Sayýþtay denetiminin, düzenlilik denetimi ve performans denetimini
kapsayacaðý, düzenlilik denetiminin;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile diðer hesap ve iþlemlerinin
kanunlara ve diðer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadýðýnýn
tespiti,
b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarýnýn deðerlendirilerek bunlarýn
güvenilirliði ve doðruluðu hakkýnda görüþ bildirilmesi,
c) Kamu idarelerince alýnan mali karar ve yapýlan iþlemler ile program ve
faaliyetlerin hukuka uygunluðunun deðerlendirilmesi,
d) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin deðerlendirilmesi suretiyle
gerçekleþtirileceði;
Performans denetiminin de; kamu idarelerinin faaliyetlerini ve kamu
kaynaklarýný etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açýsýndan deðerlendirmek
suretiyle gerçekleþtirileceði öngörülmektedir.
TBMM komisyonlarý açýsýndan konuya bakarsak, KÝT Komisyonu, 1964
yýlýndan bu yana, bu tür raporlarýn görüþüldüðü, performans denetimi konusunda
uzmanlaþmýþ, sadece denetim görevi yapan ve denetim alanýnda deneyimli ve
birikimli bir komisyondur. Plan ve Bütçe Komisyonu ise, en önemli görevi bütçe
kanunu tasarýlarýný, kesin hesap kanunu tasarýlarýný ve kalkýnma planlarýný
görüþmek, bunun yaný sýra, TBMM Baþkanlýðýnca kendisine havale edilen diðer
kanun tasarý ve tekliflerini görüþerek sonuçlandýrmak olan, esas itibariyle bir
yasama komisyonudur. Plan ve Bütçe Komisyonu, görev alanýnýn geniþliðine
baðlý olarakki hemen bütün kanunlarýn mali bir boyut taþýdýðý düþünülürse
görev alanýnýn geniþliði daha iyi anlaþýlabiliryasa yapma sürecinde etkin bir
komisyondur. Öyle ki bir yasama döneminde TBMM Baþkanlýðýna sunulan yasa
tasarý ve teklifleri sayý itibariyle incelendiðinde, uluslararasý anlaþmalar hariç,
diðer tüm tasarý ve tekliflerinin yaklaþýk % 50-60 kadarýnýn Plan ve Bütçe
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Komisyonuna havale edildiði gözlenmektedir.29 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu
uyarýnca TBMMye sunulmasý öngörülen çeþitli konulara iliþkin Sayýþtay
raporlarýný görüþmek de Komisyonun görevleri arasýndaysa da bugüne kadar,
yoðun gündem nedeniyle, bu raporlara gereken önem verilememiþtir.30
Sayýþtay Kanunu Teklifinin geçici 1 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulan Sayýþtay raporlarýnýn ve bu Kanunun 80 inci maddesi uyarýnca
hazýrlanan denetim sonuçlarýnýn Mecliste görüþülme esas ve usulleri Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde belirtilir. Ancak bu deðiþiklik yapýlýncaya
kadar Sayýþtay Kanununun çeþitli maddelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulacaðý belirtilen raporlar ile 80 inci madde uyarýnca hazýrlanan denetim
sonuçlarý, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülerek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda genel görüþme konusu olur
þeklinde bir düzenleme getirmiþtir.
22 nci Yasama döneminde hazýrlanarak TBMM Baþkanlýðýna sunulan
TBMM Ýçtüzüðünde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Ýçtüzük Teklifinde,
Sayýþtay raporlarýnýn görüþülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde
Kesinhesap Alt Komisyonu kurulmasý öngörülmüþ, ayrýca, yine bu Teklifte,
Komisyonlar sayýlýrken, KÝT Komisyonunun korunduðu, sadece KÝTlere ait
faaliyet raporlarýnýn KÝT Komisyonunda görüþülmesi, diðer kamu idarelerine
ait olan raporlarýn Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesindeki Kesinhesap Alt
Komisyonunda incelenmesi, gerekli hallerde ilgili diðer komisyonlarda da
görüþülerek görüþlerinin alýnmasý ve görüþlerin Plan ve Bütçe Komisyonuna
sunulmasý þeklinde bir yöntem kurgulanmýþtýr.
Plan ve Bütçe Komisyonunun, yoðun gündemi ve iþ yükü dikkate alýndýðýnda,
bu yeni yapýlanmada kendisine verilen denetim görevini gereði gibi yerine
getirmesininn ne derecede olanaklý olduðu tartýþmalýdýr. Ýçtüzük Deðiþiklik
Teklifinde, birden çok komisyona denetim görevi verilmesi ve sonuçta bütün
komisyonlardan gelen görüþlerin Plan ve Bütçe Komisyonunda sonuçlandýrýlmasý
þeklindeki bir sistemin iþlerliði kuþkuludur ve böyle bir uygulamanýn denetimi
yavaþlatacaðý, zamanýnda ve gereðince bir denetim yapmayý zorlaþtýracaðý ve
denetimin etkinliðini azaltacaðý yönünde endiþelerimiz bulunmaktadýr.
Yargýsal yetkilere sahip bir hesap mahkemesi olarak Sayýþtayýn iki görevi
vardýr: Birincisi TBMM adýna denetim yapmak; ikincisi ise sorumlularýn yasalara
uygun olmayan ve kamu zararýna yol açan hesap ve iþlemlerini yargýlama yoluyla
29 Ercan Çeliker, Plan ve Bütçe Komisyonu: Geliþimi ve Yasama Sürecindeki Ýþlevi. Yasama Dergisi, Sayý
2 (Temmuz-Aðustos-Eylül 2006), s. 27.
30 a.g.m., s. 27.
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kesin hükme baðlamak. Baþka bir ifadeyle, kamu kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda
görevli ve yetkili olanlarý, bu kaynaklarýn etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak kullanýlýp kullanmadýklarýný ve kötüye kullanýlmamasý için gerekli
önlemleri alýp almadýklarýný denetleyerek, kamu zararýna sebep olunan durumlarda
bu zararýn tazminine iliþkin hükme baðlama iþlemini sonuçlandýrmak ve kesin
hükümde miktarý ve sorumlularý belirtilen kamu zararýný, sorumlulardan tazmin
etmektir. Sayýþtayýn bu yetkisi karþýsýnda, TBMMnin kuruluþlarýn hesaplarýný
ibra etme ya da etmeme kararý vermesi söz konusu olmayacak, anýlan anayasal
ve yasal düzenlemelerin yapýlmasýndan sonra, TBMMnin Sayýþtay raporlarý
üzerindeki denetimi, performans denetimine odaklanacaktýr. Performans denetimi,
bir komisyonun diðer iþlerinin yanýnda, tali olarak ele alýp yürüteceði bir iþ
deðildir ve olmamalýdýr. TBMMnin etkin bir denetim yapmasý isteniyorsa, bu
karmaþýk ve aðýr iþleyeceði açýk olan sistem yerine, tüm Sayýþtay raporlarýnýn
TBMMde görüþüleceði tek bir komisyon yapýlanmasýnýn, örnek olarak da
Ýngilteredeki Kamu Hesaplarý Komisyonu gibi bir Komisyon oluþturulmasýnýn
çok daha yararlý olacaðý düþünülmektedir. KÝT Komisyonunun bugüne kadar
yaptýðý ve uzmanlaþtýðý gibi, tek görevi denetim olacak olan böyle bir komisyon,
iþin sahibi olarak Sayýþtay raporlarýna gereken önemi verecek, zamanýnda ve
daha etkin bir denetimi gerçekleþtirecek, böylece bölünmüþ bir yapýnýn getireceði
aksamalar yaþanmayacak, baþta Sayýþtay olmak üzere, diðer tüm kamu
kurumlarýnýn denetim açýsýndan TBMMde tek bir muhatabý olacak, TBMMnin
Sayýþtayla ve diðer kurumlarla iliþkileri de bu baðlamda daha verimli olacaktýr.
Henüz daha tartýþýlma aþamasýnda bulunan Sayýþtay Kanunu ve TBMM Ýçtüzük
Deðiþiklik Teklifleri TBMMden geçmeden bu hususlarýn dikkate alýnmasýnda
yarar vardýr. Önerimiz, yukarýda sözü edilen ve sadece denetim görevi yapacak
böyle bir komisyonun, denetim konusunda birikimi ve deneyimi olan KÝT
Komisyonunun adýnýn, Ýçtüzükte uygun bir biçimde deðiþtirilmesiyle oluþturulmasý
ve bu Komisyonun yapacaðý denetimin esas ve usulleri ile yetkilerinin de
çýkarýlacak bir Kanunla ayrýntýlý olarak düzenlenmesidir.
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