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Projenin B.1.1. aşamasında gerçekleştirilecek istişare toplantılarında yapılan tartışmalara
uygun olarak, Meclis gözetiminin geliştirilmesine yönelik detaylı bir değerlendirme ve
politika tavsiyeleri raporunun hazırlanması. Bu rapor yayınlanarak, ilgili makamlara ve
paydaşlara dağıtılacaktır.
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Kısaltmalar Listesi
AK Parti

: Adalet ve Kalkınma Partisi

İDT

: İyi Düzenleme Teknikleri

CHP

: Cumhuriyet Halk Partisi

STK

: Sivil Toplum Kuruluşu

TBMM

: Türkiye Büyük Millet Meclisi

İGK’ler

: İç Güvenlik Kuvvetleri

MHP

: Milliyetçi Hareket Partisi

HDP

: Halkların Demokratik Partisi

DEA

: Düzenleyici Etki Analizi

OHAL

: Olağanüstü Hal

EGM

: Emniyet Genel Müdürlüğü
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Giriş
Bu raporun amacı Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) iç güvenlik kuvvetlerine yönelik gözetimine
ilişkin güncel bir değerlendirme yapmak ve Türkiye’de Meclis gözetiminin geliştirilmesi için politika
tavsiyeleri sunmaktır. Bu bakımdan raporda, TBMM’nin rolünde meydana gelen siyasi ve yapısal
değişiklikler ve en önemlisi Türkiye’de çift başlı yürütmeye sahip hükümet sisteminden, güçlü ve
yürütme erkine sahip yeni bir başkanlık sistemine geçilmesini sağlayan anayasal değişiklikler ışığında
bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır.
Türkiye’de 2018 yılında yeni hükümet sistemine geçilmesinden önce, 2016’da başarısız bir darbe
girişimi yaşanmış ve bunu takiben Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir. Temmuz 2016 tarihli darbe
girişimi sonrasında iç güvenlik sektörünü düzenleyen yasal çerçevede çeşitli değişiklikler yapılmıştır. En
spesifik değişiklik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki rol ve
görevlerin tutarlılığını sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bağlanması olmuştur. 2017’de Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığına güçlü yetkiler tanıyan yeni bir yönetim sistemine geçişi sağlayan ve İç Güvenlik
Kuvvetleri (İGK) ile ilgili yapısal değişiklikler getiren tarihi bir anayasal referandum gerçekleşmiştir.
Son dönemdeki siyasi ve yapısal değişikliklerin ışığında bu rapor, İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin
işlevlerini ve mekanizmalarını değerlendirmek, yeni yönetim sisteminde gözetimin güçlü ve zayıf
yönlerini tespit etmek ve mevcut anayasa, kanunlar ve yapılar çerçevesinde gözetimin
güçlendirilmesine ilişkin görüşler ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Raporun ilk bölümünde, Türkiye’de “iç güvenlik kuvvetleri”, “sivil ve demokratik gözetim” ve “Meclis
gözetimi” kavramları ele alınmaktadır. İkinci bölümde Türkiye’de Meclisin iç çalışma kuralları ve
usullerini düzenleyen TBMM İçtüzüğü ve anayasal değişiklikler değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde
(a) TBMM’nin İGK’lere yönelik gözetimi ile ilgili işlevleri, yani yasama, gözetim ve bütçe denetiminin
analizi; ve (b) İGK’lere yönelik Meclis gözetim mekanizmalarının detaylı analizi yer almaktadır. Raoprda,
projenin II. aşamasında yapılan başlangıç durumu analizinde yer alan tavsiyelere uygun olarak, Meclis
komisyonlarına özel bir önem verilmiştir. Dolayısıyla, dördüncü bölümde ilgili tüm Meclis
komisyonlarının İGK’ler ile ilgili görevleri ve Meclis gözetim işlevleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu
raporun devamında, Türkiye'de parlamento gözetiminin iyileştirilmesi için bir yol haritası geliştirmeye
yönelik “Türkiye'deki İGK'lerin Meclis Gözetimi için Politika Tavsiyeleri” konulu bir başka rapor
hazırlanmıştır.
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Metodoloji
UNDP Parlamento Kısa Dönem Ulusal Uzman Fahri Bakırcı ve Uzun Dönem Demokratik Güvenlik
Yönetişimi Ulusal Uzmanı Özge Genç, bu raporu masa başı incelemesi ve Projenin ikinci fazında
gerçekleştirilen baz rapora dayanarak kaleme almışlardır.
Raporda ele alınan konular, 6-7 Kasım 2019 ve 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen
iki çalıştaya dayalıdır. Bu toplantıların amacı, (a) Türkiye’de İGK’lerin sivil ve demokratik gözetimine
ilişkin fırsatları ve zorlukları ve (b) Türkiye’de yeni bir hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte bu fırsat
ve zorluklar karşısında Meclisin konumu ve rolünü tartışmaktı. Bu sebeple, TBMM Komisyon Başkanları,
milletvekilleri ve TBMM yasama uzmanları ana konuşmacı ya da katılımcı olarak istişare toplantılarına
davet edilmiştir; İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin nasıl geliştirilebileceği hususunda tartışmalara
katkıda bulunmak üzere kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve düşünce kuruluşlarından
temsilciler, akademisyenler ve araştırmacılar da toplantılara çağrılmıştır.
20-21 Temmuz 2020 tarihlerinde TBMM, İçişleri Bakanlığı, İGK'ler, sivil toplum ve üniversitelerden
uzman ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın bulguları, bu raporun ve ardından gelen
“Politika Tavsiyeleri” raporunun sonuçlandırılmasına katkıda bulunmuştur.
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Özet
“İGK’lerin sivil gözetimi”, İGK’ler (polis, jandarma ve sahil güvenlik kuvvetleri) ve faaliyetlerinin,
sundukları hizmetlerin kalitesinin ve çalışma politikalarının çok katmanlı ve sürekli olarak takip edilmesi
olarak tanımlanabilir. İGK’lere yönelik etkin bir sivil gözetim yapılması için kanun ve yönetmeliklerin
hazırlanması ve değiştirilmesi, İGK’lerin hukuk, bireysel hak ve özgürlüklere riayet eden bir şekilde yetki
ve araçlarını kullanmasını temin eden uygun mekanizmalar geliştirilmesi gerekmektedir. Kanun ve
mevzuatın hukuka uygunluk, hesap verebilirlik, şeffaflık ve sivil makamlara itaat gibi temel uluslararası
demokratik ilkelere saygı göstermesi beklenmektedir. Böylece, iç güvenlik konusunda yetki sahibi
kuruluşlar, sivil otoriteler tarafından kontrol edilmiş, denetlenmiş ve gözetlenmiş olur. Bu sivil
otoriteler arasında parlamentolar önemli bir rol oynamaktadır, çünkü bunlar İGK’lerin yetkilerini
tanımlayan, düzenleyen ve denetleyen kurumlar ve mekanizmalar hakkında kanun ve kanunlarda
değişiklik yapmakta ve parlamenter işlevler ve gözetim araçları vasıtasıyla İGK’leri denetim altında
tutmaktadırlar. Parlamentolar ayrıca İçişleri Bakanlığının bütçe ve mali hesaplarını da incelemekte ve
onaylamaktadırlar. Parlamento komisyonları ve kamu denetçisi vatandaşlardan gelen şikâyetler
üzerine soruşturma ve/veya araştırma yürütebilmektedirler.
İdeal olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tüm bu işlevleri yerine getirir ve İGK’lerin gözetimi
ile görevlidir. Aynı şekilde TBMM, İGK’lerin yasal yetkilerini tanımlayan kanunları yürürlüğe sokabilir ya
da değiştirebilir; hesap verebilirliği temin etmek ve iç güvenlik ile ilgili politikaların hazırlanmasında sivil
toplumun katılımı ve katkısını teşvik etmek için mekanizmalar oluşturabilir. TBMM görevi ve potansiyeli
ile uyumlu olarak, etkili gözetim için gerekli şartları yerine getirebilmektedir. Geniş kapsamlı yürütme
yetkilerine (örneğin Bakanların atanması) ve yasama yetkilerine (örneğin Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri) sahip Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte potansiyelini kullanmak TBMM
için daha zor hale gelmiştir.
İGK’ler, diğer kamu görevlilerinin aksine özel yetkiler (durdurma, arama, iletişimin izlenmesi, dinleme
vs.) kullanmakla yetkilendirilmişlerdir ve ayrıca bireysel hak ve özgürlükleri ihlâl edilebilme olasılığı olan
silah taşıyabilmektedirler. Bu tür yetkilerle donatılmış birim ve personelin hem politika yapımı
sürecinde hem de yürüttükleri operasyonlar ve faaliyetler sırasında denetlenmesi önemlidir.
2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Anayasasında yapılan değişiklikler ile hükümet sistemi resmi
adı ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak dönüşüme uğramıştır. Yeni sistemde, TBMM kanun teklif eden
ve yapan tek yetkili makam olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı da belli sınırlamalar çerçevesinde
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çıkarma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla yeni sistemde, TBMM’nin
kurumsal kapasitesini kanun yapma amacıyla ne ölçüde kullanacağına bağlı olarak, milletvekillerinin de
kanun yapma yetkisi bulunmaktadır.
TBMM, bilgi edinme ve yürütmenin denetlenmesi için kullanılan “sözlü soru önergesi” ve “güvensizlik
oyu” yöntemlerinin kaldırılmasına rağmen, geleneksel gözetim mekanizmaları ile gücünü korumuştur.
Bu raporda detaylı olarak ele alınan Meclis araştırması, genel görüşme, yazılı soru önergeleri ve Meclis
komisyonları gibi mevcut gözetim araçları sayesinde ve medya aracılığıyla kamuoyu ele alınan konuları
takip etmektedir. Ancak, bu araçların potansiyellerine uygun olarak kullanılması, (a) Mecliste siyasi
partilerin temsil düzeyine ve (b) yürütmenin fikir ayrılıklarını ele alma ve yanıt verme hususunda
gösterdiği isteklilik ve yaklaşıma bağlıdır. Yeni sistemde bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta
olup artık Mecliste ve Meclis komisyonlarında yer almamaktadır. Dolayısıyla bakanlara yönelik yazılı
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soru önergeleri, bilhassa yürütme (Cumhurbaşkanı) TBMM’de çoğunluk partisi veya ittifak ile ilişkili
olduğunda, TBMM’ye karşı yürütmeye siyasi ya da yasal bir sorumluluk yüklememektedir.
Meclis kanun yapımında yetkili tek organ olduğundan, bu durum Meclisin kapasitesinin geliştirilmesi
için daha fazla çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Ancak yürütmenin kanun teklifleri için girişimde
bulunması ve ardından bağlı olunan partinin milletvekilleri aracılığıyla kanun tekliflerini Meclise
getirmesi durumunda görülebileceği üzere, kanun yapma sürecinde eski alışkanlıkların hâlâ
sürdürüldüğü görülmektedir. Bu sebeple, yeni sistemde TBMM’nin önündeki zorlukları aşma
potansiyeli, TBMM’nin İGK’lere yönelik gözetiminin ne kadar etkili ve başarılı olacağının da bir
göstergesi olacaktır. Bununla birlikte, hükümet sisteminde yasama organının güçlendirilmesine yönelik
büyük değişiklikler yapan bu denli önemli anayasal değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, TBMM’nin
işleyişini (TBMM İçtüzüğünü) değiştirmeye yönelik çok az adım atılmış olması dikkat çekicidir.
Meclis komisyonları doğrudan gözetim yapan organlar olup bağımsız gözetim organlarından yardım
almak için en iyi konumda olduklarından, İGK’lerin gözetiminde önemli rol oynamaktadırlar. Güvenlik
sektörü ile ilgili konular, içişleri, dışişleri, anayasal işler, adalet, insan hakları, güvenlik, istihbarat,
savunma, dilekçe ve bütçeden sorumlu farklı Meclis komisyonlarınca ele alınmaktadır. Bu komisyonlar
özel konularda araştırma yapabilir ve bulgularını rapor haline getirerek şeffaflık ilkesiyle uyumlu olarak
bazen kamuya açık biçimde yayınlayabilir. Pek çok demokratik ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de iç
güvenlik sektörünün daha derinlemesine gözetimine imkân tanıyan, İGK’lerin gözetimine yönelik bir
Meclis organı bulunmaktadır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görev yetkisi çerçevesinde,
İGK’lerin gözetiminde her zaman çok önemli bir oynamıştır ve bu rolü hâlâ sürdürmektedir. Bu
Komisyon, T.C. Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Sivil ve Medeni Haklar
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çeşitli uluslararası sözleşme ve bildirgeler uyarınca
faaliyet göstermektedir. Komisyonun, kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlerde işkence ve
kötü muamelenin önlenmesi bakımından Türkiye’deki yeri çok önemlidir. However, the Committee
does not review the legislations if they are not primary Committee for the task due to the its limited
number of staff. Ancak bu Komisyon, personel sayısı sınırlı olduğu için esas komisyon olmadığı
durumlarda, ikincil komisyon olarak mevzuatı gözden geçirememektedir.
İGK’lere ilişkin kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde Meclisin tüm daimi komisyonlarının bir rolü
olabilir ancak söz konusu politikalar ile ilgili esas aktörler İçişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonudur.
Dilekçe Komisyonu vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini, İGK’lerle ilgili olanlar dahil, inceler. Sonuç
olarak, Meclis gözetiminde bu komisyonun rolü olmakla birlikte, özellikle İGK’lerin gözetimi söz konusu
olduğunda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kadar etkili değildir. Plan ve Bütçe Komisyonu, İGK’lere
yönelik gözetimde bütçe açısından çok önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği (AB) Uyum
Komisyonunun Türkiye’deki mevzuatın, İGK’lerle ilgili olanlar dahil, AB müktesebatı ile uyumlu
kılınmasına ilişkin önemli işlevleri olabilir. Komisyon AB müktesebatını temin eder, tercümesini yaptırır
ve diğer Komisyonların AB mevzuatını özümsemesine yardımcı olur. Bu Komisyonun mevzuat açısından
en önemli zorluğu, Meclisin esas komisyonlarından biri olarak çalışma görevinin olmamasıdır. Başka bir
deyişle, Komisyonun mevzuat açısından tek yetkisi, diğer komisyonlar talep ettiğinde görüş
bildirmektir.
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1. Kavramsal Çerçeve: Türkiye'de İç Güvenlik Kuvvetlerinin (İGK) Meclis Gözetimi
Türkiye'de İç Güvenlik Kuvvetleri
Türkiye’de Temmuz 2018’de yürürlüğe giren yeni hükümet sistemi ile birlikte, bakanlıkların teşkilat
yapıları, görevleri ve yetkileri 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım,
8. Bölümünde İçişleri Bakanlığının yetki ve görevleri ile ilgili detaylar yer almaktadır. Kararnamede
İçişleri Bakanlığının görev ve yetkilerinin çoğu aynı kalmakla birlikte, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni
başkanlıklar, ofisler ve politika kurulları kurulmuş ve bazı ofisler Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.
Bunlardan “Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü”, “Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü” ile “Güvenlik ve
Dış Politikalar Kurulu” ve “Hukuk Politikaları Kurulu” İGK’ler ile ilgili yetkilere sahip olduğu düşünülen
kurullardır.
Türkiye’de hukuk ve düzenin sağlanmasından sorumlu İçişleri Bakanlığı, bu görevini üç ana İGK
vasıtasıyla yerine getirir:
•

Şehir alanları, havaalanlarının güvenliği ve trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü;

•

Kırsal alanlarda güvenliği ve ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini denetleyen Jandarma Genel
Komutanlığı;

•

Türkiye’nin sahil şeridini denetleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı.

İçişleri Bakanlığı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, Tarih: 2018

Kanunlar

(8. Bölüm)

Emniyet Genel
Müdürlüğü (3201
sayılı Kanun,
tarih: 4/6/1937)

Jandarma Genel
Komutanlığı
(2803 sayılı
Kanun, tarih:
12/3/1983)

Sahil Güvenlik
Komutanlığı
(2692 sayılı
Kanun, tarih:
9/7/1982)

Tablo 1. İçişleri Bakanlığı ve bağlı güvenlik birimlerine ilişkin kanun ve kararnameler
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkezi bir teşkilattır ve 81 ilde bulunan müdürlük ve amirliklerden
meydana gelmektedir. Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu uyarınca, EGM’nin görev ve yetkileri aşağıdaki
gibidir:
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•

Kamu düzenini sağlamak,

•

Şahıs ve meskenlerin güvenliğini sağlamak,

•

Kişisel mülkiyet ve kamu düzenini korumak,

•

Suçluları tespit etmek, yakalamak ve yetkili adli makamlara suçluları ve dava delillerini teslim
etmek,

•

İdari görevlerin dışında kanun, yönetmelik ve hükümet tarafından verilen adli görevleri yerine
getirmek,

•

Kamu güvenliği ve düzenini sağlamak için suç işlenmesini önlemek.

Jandarma Genel Komutanlığı, merkezi bir teşkilat ve ona doğrudan bağlı olarak işlev gösteren taşra
teşkilatlarından oluşmaktadır. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca Jandarmanın,
idari, adli ve askeri olmak üzere farklı görevleri bulunmaktadır.
İdari Görevler:
•

Kamu düzenini sağlamak ve korumak,

•

Kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

•

Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

•

Ceza infaz tesislerinde koruma sağlamak,

•

Kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin diğer kanunlar dâhil, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanunu uyarınca verilen askeri veya adli olmayan görevleri yerine getirmek.

Adli Görevler:
•

İşlenmiş suçlar ile ilgili kanunda belirtilen usulleri uygulamak ve ilgili adli görevleri yerine
getirmek.

Askeri Görevler:
•

Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen askeri görevleri yerine getirmek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahil şeridinde işlenmesi muhtemel suçları
önlemek ve deniz güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve izlemek ile görevli ve yetkilidir.
İçişleri Bakanlığına bağlı ve denizlerde güvenlikten sorumlu kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik
Komutanlığının görev ve yetkileri Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığının
üç temel görevi bulunmaktadır. Bu görevler, idari, adli ve askeri görevlerdir. Sahil Güvenlik Komutanlığı,
görevlerini yerine getirirken Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yetki ve
sorumluluklarına sahiptir.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 yılına kadar askeri teşkilatlar olarak
tanımlanmıştır. Belirli coğrafi alanlarda iç güvenliği sağlamanın yanı sıra askeri görev ve sorumluluklara
da sahip olan bu iki komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri/Genelkurmaya bağlı idi. 2016 yılında meydana
gelen darbe girişiminden sonra yapısal değişikliklere gidilmiş ve 25 Temmuz 2016 tarihli ve 668 sayılı
OHAL Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına
bağlanmıştır. Artık “genel kolluk kuvveti” olarak tanımlanan komutanlıklar, EGM ile aynı disiplin
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kurallarına tabiidir. Bunun yanı sıra, 31 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Kararname ile Türkiye’nin
kara, deniz ve hava kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Bu değişiklikler, Türkiye’nin
yakın tarihinde, sivil yönetim ve gözetimin güçlendirilmesi yönünde büyük çaplı sivilleştirme çabasının
bir parçası olarak görülmüştür. Türkiye’de demokratik gözetimin sağlanması için, bu değişiklikler
İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin geliştirilmesi ile tamamlanmalıdır.
Türkiye'de İGK'lere yönelik Meclis Gözetimi
“İGK’lere yönelik sivil gözetim” teriminin uluslararası kabul gören tek bir tanımı olmamakla birlikte, bu
raporun amaçları doğrultusunda şu şekilde bir tanım yapılabilir: Sivil gözetim, İGK’ler (polis, jandarma
ve sahil güvenlik kuvvetleri) ve faaliyetlerinin, sundukları hizmetlerin kalitesinin ve çalışma
politikalarının çok katmanlı ve sürekli olarak takip edilmesidir. İGK’lere yönelik etkin bir sivil gözetim
yapılması, kanun ve yönetmelikler hazırlanıp değiştirilmesini ve İGK’lerin yetki ve araçlarını hukuka,
bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösteren bir şekilde kullanmasını güvence altına alan uygun
mekanizmalar geliştirilmesini kapsamaktadır. Çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerin hukuka uygunluk,
hesap verebilirlik, şeffaflık ve sivil otoritelere itaat gibi temel uluslararası demokratik ilkeleri gözetmesi
beklenmektedir. Böylece, iç güvenlikten sorumlu kuruluşlar, sivil otoriteler tarafından kontrol edilmiş,
denetlenmiş ve gözetlenmiş olur ve bunlar hukuka uygun, şeffaf, hesap verebilir ve halk ile halkın
temsilcileri tarafından gözetlenebilen kuruluşlar haline gelirler.
Bu raporda bahsedilen “sivil otoriteler” terimi, Parlamentoyu, hükümeti, yargıyı ve bazı ülkelerde
bağımsız izleme organlarını kapsamaktadır (örneğin Ulusal insan hakları kuruluşları, kamu denetçiliği
kuruluşu, kolluk kuvvetlerine yönelik bağımsız şikâyet mekanizmaları vs.). Bunlar arasında temsili
organlar olan Meclis ve Meclis komisyonlarının halkı ve kamu yararını temsil ettikleri için önemli bir
rolü vardır. Meclis İGK’leri gözetimi, Meclisin anayasal sorumluluğudur ve yürütmenin hesap vermesini
sağlamak için kullandığı bir haktır. Meclis, İGK’lerin yetkilerini tanımlayan, düzenleyen ve denetleyen
kuruluş ve mekanizmalara ilişkin kanunlar yapar ve Meclisin işlevleri (yasama, gözetim ve bütçe
denetimi) ve gözetim araçları vasıtasıyla İGK’leri gözetim altında tutar. Meclis komisyonları ve kamu
denetçisi, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine araştırma ve/veya inceleme yürütebilir. Meclis
ayrıca İçişleri Bakanlığının bütçe ve mali hesaplarını inceleyip onaylar. İGK’lerin yasal yetkilerini
tanımlayan kanunları kabul edebilir ya da değiştirebilir ve hesap verebilirliği temin etme ve iç güvenlik
ile ilgili politikaların hazırlanması sürecinde STK’ların katılımı ve katkısını teşvik etmek için
mekanizmalar oluşturabilir.
İGK’ler, diğer kamu görevlilerinin aksine, ölümcül güç kullanmaya yetkilidir ve durdurma ve arama,
iletişimin izlenmesi, telefon dinleme gibi bazı özel yetkilere sahiptir. Bu yetkilerin kullanımı bireysel hak
ve özgürlükleri ciddi ölçüde ihlâl edebilmektedir. Bu tür yetkilere sahip birim ve personelin hem politika
yapımı sürecinde, hem de yürüttükleri operasyon ve faaliyetler sırasında denetlenmesi önemlidir.
Dolayısıyla, İGK’lerin gözetimi, yani insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve desteklenmesi son
derece önemlidir.
Etkili bir gözetim sağlamak için Meclis, “demokratik gözetim” işlevi sunan “sivil gözetimden” yararlanır.
Meclis, halk adına yürütme organının faaliyetlerini gözeterek ve yürütmenin yasal sınırlar içinde
kalmasını temin ederek son derece önemli bir demokratik işlevi yerine getirmektedir.

13

Meclis işlevlerinin (yasama, gözetim ve bütçe denetimi) güvenlik sektöründe etkili uygulanışı
hususunda çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Öncelikle, bilgi gizliliği ve güvenlik sektörüne ilişkin belli bir
gizlilik derecesine sahip bütçe kalemleri genellikle farklı mekanizmalarca ele alınmaktadır. İkinci olarak,
iç güvenlik sektörü, milletvekilleri ve diğer parlamento personelinin uzmanlığını gerektiren bir alandır.
İGK’lerin etkili ve demokratik gözetimi açısından personel desteği ve bilgiye erişim iki önemli etkendir.
Bazı ülkelerde iç güvenlik kuvvetlerinin (örneğin polis) ve bu kuvvetlerin politikalarının ele alınması için
parlamentolarda spesifik komisyonlar, alt komisyonlar veya irtibat ofisleri kurulmuştur. Üçüncü olarak,
bir ülkedeki parti politikaları ve demokrasinin düzeyi ve niteliği etkili gözetime engel teşkil
edebilmektedir.
Çoğu demokratik ülkede, parlamentoların gözetim rolünü dış organlar tamamlamaktadır. Bu nedenle
Meclis, İGK’lere yönelik gözetim yapan kuruluşlar ile ilgili kanun yapma, denetleme ve değerlendirme
çalışmalarında önemli rol oynamaktadır.
Türkiye’nin siyasi önceliklerin güvenlik odaklı olması durumlarında, ülkede güvenlik ve özgürlükler
arasında bir denge sağlamak zor olabilmektedir. Yine de İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin
geliştirilmesi ile devlet güvenliği ve halk güvenliği arasındaki köprü aşılabilir.
Yani, iç güvenlik ile ilgili kararlar ve politikalar, temel haklar ve özgürlükler pahasına değil, halkın
temsilcileri olan milletvekilleri aracılığıyla gözetilerek ve izlenerek, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı
bir şekilde belirlenmelidir. TBMM’deki milletvekillerinin, kendilerini temsilci olarak seçen halk adına
İGK’lerin ve iç güvenlik politikalarının gözetiminde bir rol oynaması beklenmektedir.
İç güvenlik, demokratik bir ülkede sadece yürütmenin elinde olmaması gereken kritik bir alandır. Bu
doğrultuda, yeni hükümet sisteminde Meclis’in İGK’leri gözetim potansiyeli ve sınırları aşağıdaki
bölümlerde analiz edilmiştir.
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2. 2017 Anayasa Değişiklikleri ve TBMM İçtüzüğü Üzerine Değerlendirme
Bu bölümde, Türkiye’de hükümet sistemini ve Meclisin rol ve yetkilerini değiştiren 2017 tarihli Anayasa
değişiklikleri değerlendirilmektedir.
Ocak 2017’de, Anayasanın değiştirilmesini öngören ve 18 maddeden oluşan bir kanun teklifi TBMM’de
nitelikli çoğunluk tarafından onaylanmıştır. Anayasa değişikliğine ilişkin 6771 sayılı Kanun hakkında
yapılan referandum sonucu, Kanun 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilmiştir. TBMM Anayasa
Komisyonunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra Meclis oylama süreci başlamıştır.
Anayasa değişikliğine ilişkin bir Kanun, milletvekili tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile (2018’den önce
bu sayı 330 idi) veya üçte ikisinden az oyla (2018’den önce bu sayı 367 idi) kabul edildiği ve TBMM
Başkanı tarafından TBMM’ye yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmediği takdirde referandum ile
halk oyuna sunulmaktadır. Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun, sadece milletvekilleri sayısının üçte iki
çoğunluğu ile kabul edildiğinde, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girebilir. O
dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yönetimi, kanun teklifi 367 eşiğini geçse bile bu teklifin
halk oylamasına sunulmadan yürürlüğe girmeyeceğini belirtmişti. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe
girmesine ilişkin nihai Meclis oylamasında teklif 339 oy almıştır, dolayısıyla Anayasa değişikliğine ilişkin
kanunun referanduma sunulmasına ilişkin kanun uyarınca 16 Nisan 2017 tarihinde referandum
yapılmıştır. Mecliste Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan tartışmalar ve değişikliklerin kabul edilmesi 21
Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 19 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılan OHAL sırasında meydana
gelmiştir.
Parlamenter sistemden ya da yarı-başkanlık sisteminden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak
adlandırılan yeni bir sisteme geçişi sağlayan bu değişiklik paketi, Türkiye’nin hükümet sistemi açısından
bir dönüm noktası oluşturmuştur. Anayasa değişikliklerinin farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi
planlanmıştır. İlk değişiklikler grubu, Cumhurbaşkanının göreve gelmesinden sonra yürürlüğe girmiştir.
İkinci değişiklikler grubu Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri tarihini 24
Haziran 2018 olarak ilan etmesinden sonra yürürlüğe girmiştir ve üçüncü değişiklikler grubu ise
referandum sonuçlarının ilan edilmesi ile birlikte yürürlüğe girmiştir.
TBMM’nin 27. dönemi 7 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştır ve halen devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı görevine ant içmiş ve 9
Temmuz 2018’de yeni hükümet sistemi resmi olarak başlamıştır.
Kronolojik açıdan bakıldığında, hükümet sistemi değişikliği, Cumhurbaşkanının Meclis yerine
halkoyuyla seçilmesinin yolunu açan 2007 referandumu ile başlamıştır. Resmi adıyla
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Cumhurbaşkanının tek yürütme organı olarak yetkisini
kuvvetlendirmiştir. Cumhurbaşkanına ayrıca bakanları ve üst kademe kamu yöneticilerini atama ya da
görevlerine son verme yetkisi de tanınmıştır.
Bunlara ilaveten, siyasi bir partiye bağlı ve güçlü bir Cumhurbaşkanına imkân veren mevcut sistemde
Meclis, dünya genelinde demokratik Başkanlık sistemlerinde mühim bir yeri olan denetim ve denge
unsurları aracılığıyla etkili ve aktif olarak hareket edebilecek şekilde kuvvetlendirilmemiştir. Avrupa
Birliği (AB) tarafından hazırlanan Türkiye 2019 Yılı İlerleme Raporuna göre, yeni Cumhurbaşkanlığı
Hükümet sistemi Meclisin yasama ve gözetim işlevlerini önemli ölçüde zayıflatmıştır.
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TBMM, Temmuz 2018 ve Mayıs 2019 arasında, TBMM İçtüzüğünde yapılan tartışmalı değişiklikler
(aşağıda ele alınmıştır) dâhil, 17 adet mevzuat kabul etmiştir. Yeni bir Meclis içtüzüğünün
benimsenerek uygulanması ile Meclis güçlendirilebilir ve etkili bir denge ve denetim sistemi ile gözetim
sağlanabilirdi. Ancak, TBMM İçtüzüğünde yapılan değişikliklerde bu tür bir motivasyon
görülmemektedir.
Ayrıca, mevcut sistemin kabul edilmesinden sonra, siyasi partiler ve seçim sistemine ilişkin kanunlarda
ciddi anlamda değişiklik yapılmamıştır. Parti liderlerinin güçlü pozisyonlarını korumasıyla ve parti
disiplini ile parti içi hiyerarşinin sağlam bir şekilde sürdürülmesiyle yürütme güçlendirilirken, Meclisin
aynı zayıf konumunu sürdürmüştür. Nitekim, milletvekillerinin tercihleri, bağlı oldukları siyasi
partilerden farklı olamamakta, milletvekilleri parti liderleri tarafından hazırlanan seçim bölgesi aday
listelerindeki sıralara göre seçildiğinden, bir milletvekilinin siyasi kariyeri büyük oranda parti liderliğine
bağlı olmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye^de Milletvekilleri genellikle parti çizgisinden ayrılmamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı sistemi hâlâ ilk aşamalarındadır. Bu nedenle, yeni sistemin Meclisin rolü üzerindeki
etkileriyle ilgili genel bir değerlendirme yapmak için henüz çok erkendir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin
etkili bir demokrasi ve demokratik kurumsallaşma sağlama yeteneği, büyük ölçüde siyasi partilerin ve
seçim sisteminin demokratikleşmesine ve ayrıca Meclisin yasama ve gözetim rollerinin
güçlendirilmesine bağlıdır. Meclis mevcut durumda kendisini yeni yönetim sistemine uyarlamaya
çalışmaktadır. Bu da siyasi partiler İçtüzük değişikliği konusunu Meclisin ve kamuoyunun dikkatine
sunduğu sürece yeni bir İçtüzük taslağı hazırlama fırsatı sunmaktadır.
2.1. 2017 tarihli Anayasa Değişikliklerine Genel Bakış
Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 6771
sayılı Kanun ile yeni hükümet sistemini kabul etmiştir.
Yeni hükümet sisteminin öne çıkan özelliği yürütmeye verilen yeni roldür. Buna göre,
Cumhurbaşkanlığı, Anayasa ve kanunlar ile uyumlu olarak yürütme yetkisini kullanmaya yetkili tek
yürütme organıdır. (AY, m. 8, 104). Eskiden Başbakan tarafından yönetilen ve Meclis çoğunluğuna tabi
olan Bakanlar Kurulu feshedilmiştir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı (1) devlet başkanıdır, (2) tek
yürütme organıdır ve (3) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri vasıtasıyla yasama yetkisinde de önemli payı
vardır.
Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı ve bakanlar Meclis üyesi değildir. Cumhurbaşkanı, Meclis onayı
olmadan Cumhurbaşkanı yardımcısını/yardımcılarını ve bakanları atamaya yetkilidir ve Cumhurbaşkanı
Yardımcıları ve bakanların Mecliste bir görevleri yoktur. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak
atanan bir milletvekili Meclis üyeliğini kaybetmektedir (AY, m. 106/4). Ayrıca görevde kalmak için
Meclis çoğunluğunun güvenoyuna ihtiyaçları yoktur. Meclise karşı siyasi sorumlulukları olmadığından
bakandan çok devlet sekreteri gibi hareket etmektedirler.
Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlilerinin ataması ve görevden alınması, bakanların, Devlet
Denetleme Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin işlev ve yetkilerinin belirlenmesi,
düzenlenmesi ve iptal edilmesi gibi diğer alanlarda ana aktör haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı ayrıca
ulusal güvenlik politikalarını belirleme ve gerekli uygulama önlemlerini alma yetkisine sahiptir (AY, m.
104).
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Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabildiği için
yasama açısından da önemli bir role sahiptir. Cumhurbaşkanı, Anayasanın farklı maddelerinde
tanımlanan alanlarda Meclisin izni olmaksızın Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çıkarabilir. Örneğin,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat yapısı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile düzenlenebilir.
Bu değişikliklerle kuvvetler ayrılığı, yasama-yürütme ilişkisi ve yürütmenin yasama işlevi tekrar
tanımlanmıştır ve Meclisin gözetim mekanizmaları daha önce olduğundan daha önemli hale gelmiştir.
Anayasa değişikliği öncesinde, parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanı (eğer varsa) bağlı olduğu siyasi
partiden ayrılmak zorundaydı ve TBMM üyeliği sona erdirilirdi. Anayasanın ilgili maddesi (m. 101)
2018’de değiştirilerek, Cumhurbaşkanının siyasi partisine bağlı kalmasına izin verilmiştir, ancak TBMM
üyeliğinin sona erdirilmesi şartı hâlâ geçerlidir.
Cumhurbaşkanının bir siyasi parti üyesi ve/veya başkanı olduğu durumlarda yasama ve yürütme
arasında ayrım yapmak zorlaşmaktadır. Cumhurbaşkanı ve siyasi parti arasındaki bu tür bir ilişki,
parlamenter sistemin temel özelliklerinden biri olan Cumhurbaşkanının tarafsızlığını zedeleyebilir.
Dahası, bu durumda Cumhurbaşkanının başkan olduğu siyasi parti Mecliste çoğunluğa sahip ise
Cumhurbaşkanı Meclisi de kontrol edebilir. Cumhurbaşkanının bağlı olduğu parti veya parti ittifakının
Mecliste çoğunluğa sahip olmadığı durumlarda ise sistem çıkmaza girebilir.
Üçüncü olarak, kuvvetler ayrılığının bir sonucu olarak, Anayasada yapılan değişiklikler TBMM’yi,
nihayetinde Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan kanunları teklif etme ve kanunlaştırma yetkisine
sahip tek makam haline getirmiştir (AY, m. 104). Kanun teklif etme görevi daha önce milletvekilleri ve
Bakanlar Kuruluna verilmişti.
Bu değişiklik ile Meclisin yasama sürecindeki rolü sağlamlaştırılmış olsa bile, Meclisin bilhassa bilgi
toplama, bağımsız karar alma ve politika oluşturma gibi konulardaki rolü ve yetkisine ilişkin herhangi
bir yan düzenleme yürürlüğe konulmamıştır.
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi haricinde dünyada politika geliştiren bir yasama
organı bulunmamaktadır. Parlamenter sistemde politika oluşturma hususunda yasamanın rolü sınırlıdır
ve yasa tasarıları büyük ölçüde yürütme tarafından sunulmaktadır. Uygulamada, yürütme organı
genellikle Parlamentodaki üyeleri aracılığıyla etkisini sürdürür. Yürütme, ilgili bakanlıklar yoluyla,
genellikle taslak teklifleri inceler, hazırlar ve çoğunluktaki gruba üye olan milletvekilleri tarafından
imzalanmak üzere bunları Meclisteki ilgili siyasi parti grubuna gönderir.
Yeni sistemde yürütme resmi olarak kanun teklifi sunamaz; buna rağmen, yasama üzerinde hâkimiyeti
bulunan Cumhurbaşkanı kanun teklifi sunmak için siyasi bağlantıları vasıtasıyla yetkisini kullanmaya
devam edebilir. Meclis komisyonları kanun teklifi sunamaz ya da kendilerine havale edilmeyen bir
konuyu görüşemez (aşağıda ilgili bölümde açıklanmıştır), ancak bir ya da birden fazla milletvekili ilgili
TBMM komisyonuna havale edilmek üzere bir kanun teklifinde bulunabilir. Nitekim, Anayasa
değişikliğinin Temmuz 2018’de yürürlüğe girmesinden sonra Meclis tarafından çıkarılan kanun sayısı
azalmıştır. Ayrıca, yürütmeden İGK’lerin gözetimine ilişkin bir teklif gelmediği takdirde
Milletvekillerinin herhangi bir girişimde bulunmama ihtimali yüksektir.
Bir önceki sistemde, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise tekrar gözden geçirilmesi için geri gönderilen
(yayınlanmayan) kanunlar, Meclis Genel Kurulunda toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul
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edilebiliyordu. Ancak yeni sistemde Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen bir kanunun kabul
edilebilmesi için Meclis üye tam sayısının (600) salt çoğunluğunun (300) oyu gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı Mecliste kabul edilen kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa
Mahkemesinden iptalini isteyebilir. Cumhurbaşkanı veto yetkisini kullanarak, uygun bulmadığı
kanunları veto edebilir ve vetonun reddedilmesi için Mecliste üye tamsayısının salt çoğunluğunun
oyunun sağlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, veto yetkisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı,
TBMM’nin ön izni olmadan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir. Venedik Komisyonunun Anayasa
değişikliklerine dair görüşüne göre bu iki husus, Cumhurbaşkanının TBMM’nin yasama alanına
hâkimiyet kurmasını engellemeye yönelik mekanizmaların uygulamada işleyip işlemeyeceği konusunda
şüphe doğurmaktadır.
Yeni anayasal sistemin dördüncü önemli bileşeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleridir. Anayasa
değişiklikleriyle Cumhurbaşkanına yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
çıkarma yetkisi tanınmıştır (AY, m 104/17). Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, bir önceki sistemde
Bakanlar Kurulunca çıkarılan “kanun hükmünde kararnamelerden” farklıdır. Bunun nedeni eski
sistemde TBMM’nin Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi
verebilmesidir. Yetki kanununda, kanun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, yetki
kanununun geçerlilik süresi ve aynı sürede çıkarılabilecek kararnamelerin sayısı belirlenirdi. Mevcut
hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri için TBMM tarafından yetki kanunu
çıkarılmasına gerek yoktur. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin onay için Meclise
gönderilmesine de gerek yoktur.
Cumhurbaşkanı tarafından Meclise geri gönderilen kanunların kabulü için gereken yeterli çoğunluk
sayısı arttırılmıştır. Önceki sistemde Cumhurbaşkanı, uygun bulmadığı kanunları daha fazla tartışılması
için Meclise geri gönderebiliyordu. Cumhurbaşkanına verilen bu veto/geri göndeme yetkisinin amacı,
Meclisin dikkatini çekerek, kanunun kusursuz ve Anayasaya uygun olmasını temin etmek için yeniden
gözden geçirilmesini sağlamaktı.
Yeniden gözden geçirilmek üzere Meclise geri gönderilen kanunun Mecliste "basit çoğunluk"
sağlanarak, herhangi bir değişiklik yapılmadan kabul edilmesi durumunda, kanun Cumhurbaşkanı
tarafından ilan edilirdi. Ancak yeni sistemde, bu kanunlar Mecliste üye tamsayısının salt çoğunluğu
tarafından kabul edildiği takdirde ilan edilecektir; yani yürütme organı, yasama organının kararlarını
değerlendirme yetkisine sahiptir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisinin kullanımına ilişkin Anayasada bazı kısıtlamalar yer
almaktadır (m. 104). Bu kısıtlamalara göre:
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•

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi hak ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
düzenlenemez.

•

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi çıkarılamaz.

•

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun
hükümleri uygulanır.

•

TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
hükümsüz hale gelir. Ancak, “aynı konuda” terimi Anayasa Mahkemesi tarafından açıklığa
kavuşturulmaya muhtaçtır. Bu terimin geniş veya kısıtlayıcı bir yorumu, Anayasa'nın 104.
maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetkinin daha geniş bir şekilde uygulanmasına yol
açabilir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin anayasal denetimi Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasa
Mahkemesi şimdiye kadar Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisinin sınırları konusunda bir
karar almamıştır.
Cumhurbaşkanı yalnızca kendisi tarafından ilan edilebilecek OHAL sırasında kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisine sahiptir (AY, m. 119). Bu kararnamelerin TBMM'de görüşülmesi ve
onaylanması gerekir. Aksi takdirde, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra üç ay içinde otomatik olarak
yürürlükten kalkarlar. Anayasanın 148. maddesine göre, OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya uygunluk açısından incelemeye tabi
tutulamaz.
Beşinci olarak, Cumhurbaşkanı çok güçlü bir bütçe yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı bütçe kanun
teklifi ile kesin hesap kanun teklifini TBMM'ye sunar (AY, m. 161) ve teklif TBMM tarafından görüşülüp
kabul edilir. Bütçe teklifi kabul edilmezse, yeni bütçe kanunu yürürlüğe girene kadar bir önceki yılın
bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Önceki sistemde bütçe teklifi Bakanlar
Kurulu tarafından sunulurdu. Ancak, geçici bütçe ve bir önceki yılın artırılarak uygulanması gibi
yöntemler eski sistemde mümkün değildi. Bütçe teklifi kabul edilmez ise, hükümetin yeni bir bütçe
benimseme hakkı yoktu. Bütçenin 14 Şubat 1970'de kabul edilmemesi hükümetin istifasına yol
açmıştır.
Altıncı olarak, yeni sistemde Mecliste yüz yüze denetim uygulamasına son verilmiştir. Milletvekillerinin
bilgi edinme ve denetim aracı olarak yürütme organına sözlü soru önergesi yöneltme, gensoru önergesi
sunma ve güvenoyu isteme gibi yöntemleri kullanma hakkı mevcut sistemde kaldırılmıştır. Değiştirilen
kanun uyarınca, sadece Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yazılı soru önergesi sunulmaktadır
(AY. m. 98).
Bunun altında yatan neden, bakanların artık milletvekili ve bakan ünvanına aynı anda sahip
olamamaları sebebiyle, Mecliste temsil edilmelerinin veya bulunmalarının gerekli olmamasıdır.
Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve dolayısıyla doğrudan Cumhurbaşkanına karşı
sorumludurlar. Bakanların olağanüstü durumlar dışında Meclis komisyonları veya genel oturumlara
katılımı artık daha kısıtlı hale gelmiştir.
Yedinci olarak, yeni sistemde bakanların cezai sorumluluğu yeniden düzenlenmiştir. Anayasa
değişiklikleri sonucu Meclis soruşturmalarıyla ilgili ek değişiklikler yapılmıştır. Meclis, üye tam sayısının
beşte üçünün fikir birliği olması halinde, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar
hakkında görevleri ile ilgili suç iddialarına ilişkin soruşturma başlatmaya karar verebilir. (AY. m. 98, 105).
Aslında bakanlar sadece üst düzey memur oldukları için siyasi sorumlulukları da bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanın isteği üzerine görevden alınabilirler. Önceki kurallarla karşılaştırıldığında, soruşturma
önergesi sunmanın da o kadar kolay olmadığı görülmektedir. Önceki sistemde, soruşturma önergesi
sunmak için sadece 1/10 oranındaki milletvekili imzasının (2018'den önce 55 milletvekilinin imzası
yeterliydi) olması yeterliydi, oysa şimdi Meclisin mutlak çoğunluğunu (300 milletvekili) elde etmek
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gerekmektedir. Bir bakanı Yargıtay'a göndermek için Meclis çoğunluğunun üçte ikisini (400 milletvekili)
elde etmek gerekmektedir; bu da çok kolay değildir. Bu nedenle, soruşturma mekanizmasının,
göründüğünün aksine, bakanları görevleriyle ilgili suç işledikleri yönünde ithamlara karşı korumak
üzere düzenlendiği sonucuna varılabilir. Bakanlar artık milletvekili olamasalar da, yine de Meclis
dokunulmazlığından yararlanabilmektedir.
Sekizinci olarak, 2017'de yapılan değişikliklerin önemli bir bileşeni, Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın aynı
anda feshedilebilmesidir. Meclis, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimleri tekrarlamaya karar
verebilir. 2018’den bu önce bu karar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınabilmekteydi. Yeni
durumda, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı
seçimleri tekrarlamaya karar verirse, milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte
yapılmaktadır (AY, m. 116). Anayasanın bu maddesiyle, Cumhurbaşkanının siyasi partisi ve Meclisteki
çoğunluk partisi arasında bir örtüşme sağlanması amaçlandığı anlaşılmaktadır. Milletvekili seçimlerinin
ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ayrı ayrı yapıldığı tek bir istisnai durum vardır. Eğer cumhurbaşkanlığı
herhangi bir nedenden ötürü boş kalırsa ve milletvekili seçimlerinin yapılması için bir yıldan fazla bir
süre varsa, cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı yapılmalıdır. (AY, m. 106/2).
Yeni sisteme geçişle birlikte, Anayasada yasal mevzuat ile düzenlenmesi öngörülen alanlara müdahale
etmeden, Başbakan veya Bakanlar Kuruluna atıfta bulunan tüm yasal düzenlemelerin kaldırılmasına
yönelik bir uyumlaştırma süreci de başlamıştır.
2.2. İçtüzükte Yapılan değişiklikler
Anayasa değişikliklerine paralel olarak, TBMM İçtüzüğü ilk kez 27 Temmuz 2017'de, ikinci kez 9 Ekim
2018'de değiştirilmiştir. 2017'deki Anayasa değişikliklerinin ardından TBMM İçtüzüğünde iki ayrı
değişiklik yapılmasına rağmen, ilk değişikliğin yeni sistemle doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Avrupa Birliği’nin Türkiye 2018 İlerleme Raporu'na göre, TBMM İçtüzüğünde yapılan ilk değişiklikler
genel olarak, muhalefetin yasama sürecini engelleme araçlarını kısıtlamaya yönelik olmuştur.
İçtüzük değişiklikleri AK Parti ve siyasi müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından diğer siyasi
partilerin katılımı olmadan Temmuz 2017'de ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu değişikliklerle, Meclise döviz,
pankart ve benzeri materyal getiren milletvekillerine ceza verilmesi, milletvekilleri ve/veya parti
grupları tarafından yapılan müdahalelerin ve uygulanan prosedürlerin kısaltılması, Türk milletinin
tarihine hakaret eden ve suçlamada bulunan, Türk devletinin bütünlüğü, cumhuriyetçi yapısı, marşı ve
sembollerine ilişkin Anayasanın ilk dört maddesini ihlâl eden beyanda bulunan veya Türkiye
Cumhuriyeti'nin idari yapısı hakkında Anayasa ve mevzuata aykırı isim ve tanımlar kullanan
milletvekillerinin Genel Kurul toplantılarına katılmalarının geçici olarak engellenmesi öngörülmektedir.
Meclis İçtüzüğünde 2018'de ikinci kez yapılan değişikliklerle, yeni Anayasa ile İçtüzük arasındaki teknik
uyumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, İçtüzükte yer alan “bakanlar kurulu”,
“güven oyu”, “hükümet”, “kanun hükmünde kararname”, “gensoru önergesi” ve “sözlü soru önergesi”
gibi bazı kavramlar kaldırılmıştır.
Genel tabloya bakıldığında, hükümet sisteminde büyük değişikliklere yol açan bu kadar kapsamlı bir
anayasa değişikliği ile birlikte, Meclisi güçlendiren, denetim ve denge sistemini destekleyen ve Meclisin
yeni sistemle uyumlu olarak etkin çalışmasına imkân veren yeni bir TBMM İçtüzüğünün olması da
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gerekmektedir. Buna rağmen İçtüzüğün reform edilmesi için pek fazla adım atılmamış olduğu
söylenebilir.
TBMM İçtüzüğünde yapılan değişikliklerin, Meclisin kanun yapımındaki yeni rolünün geliştirilmesi ve
nitelendirilmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.
2.3. Yeni Sistemde TBMM'nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Anayasada yukarıda belirtilen değişiklikler çerçevesinde, TBMM'nin mevcut sistemde detaylı analiz
gerektiren bazı güçlü ve zayıf yönleri vardır.
2.3.1. Güçlü Yönler
Yeni sistemle birlikte, TBMM önceki sistemde sahip olduğu bazı güçlü yönlerini korumuş ve bazı yeni
güçlü özellikler elde etmiştir.
1- TBMM kanun koyma gücünü korumuştur, hâlâ kural ve ilkeleri belirleme yetkisi ve işlevi
bulunmaktadır ve kanun hükmüyle politika çerçevelerini oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunun artık
kanun tasarısı ve kanun hükmünde kararname hazırlama yetkisi olmadığından Meclis kanun teklif eden
ve kanun yapan tek makam olmayı sürdürmektedir. Yürütme organı bakımından, Cumhurbaşkanının
yukarıda belirtildiği gibi belli bazı kısıtlamalar ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi vardır.
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte, kanun teklifi hazırlayan tek makam olarak TBMM’nin
yasama görevi güçlendirilmiştir. Böylelikle TBMM’nin daha etkili olma potansiyeli de artmıştır.
TBMM’nin önemli bulduğu ya da eksik gördüğü her konuda kanun teklifi hazırlama yetkisi vardır.
Dolayısıyla yeni sistem, milletvekillerini önceki konumlarına göre daha güçlü kılmıştır. Ancak TBMM
milletvekillerinin bu yetkiyi etkin kullanmasını sağlayabilmesi için kapasite gelişimi ve siyasi parti
sisteminin demokratikleşmesi gerekmektedir.
Önceki sistemde Başbakan tüm bakanları bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunur, kanun
tasarısına nihai şeklini verir ve Meclise gönderirdi. Westminster demokrasilerinde olduğu gibi, bu
mekanizmada TBMM devreden çıkarılırdı ve bu yüzden TBMM’nin yasama alanında inisiyatif alma
kapasitesi zayıf kalmıştı. Mevcut sistemde ise Meclis, teknik bilgi almak amacıyla bakanlara hâlâ
başvurabilir, ancak kanun kabul eden ve değiştiren tek yetkili makam olarak TBMM, kanun yapma
hususunda kendi kurumsal kapasitesini geliştirmek zorundadır.
2- TBMM geleneksel gözetim mekanizmaları açısından güçlü konumdadır. TBMM’nin mevcut gözetim
araçları, yürütme kuvvetinin gözetiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Meclis komisyonları etkili, işlevsel ve gelişime açıktır. Olumlu yönleri (1) uzmanlık seviyeleri; (2) partiler
üstü bir yaklaşım benimseme potansiyelleri; (3) TBMM geleneğindeki sağlam konumları, ve (4)
anayasal kuruluşlar olmaları şeklinde sıralanabilir. Bu komisyonların güvenlik sektörü için yasal
çerçeveyi belirleme ve İGK’lere yönelik Meclis gözetimini güçlendirmek üzere kamu politikaları
oluşturma ve yürürlüğe koyma olanakları vardır. Ayrıca, mevcut sistemde komisyonların daha etkili
olma potansiyeli de bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra Meclis, Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru önergesi
gibi yöntemler ile idari ve yürütme ile ilgili konularda bilgi edinebilir (AY, m. 98).
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3-Meclisin güçlü yönlerinden bir diğeri de, farklı siyasi görüş ve yaklaşımları temsil eden farklı siyasi
partilerin olması ve çoğulcu temsilin sağlanmasıdır. Siyasi partilerin Meclisteki temsil düzeyine bağlı
olarak, aşağıda yer alan bölümlerde ele alınan tüm Meclis işlevleri potansiyel olarak kullanılabilir.
Seçimler hâlâ halk iradesi ve gücünün önemli bir göstergesidir.
2.3.2. Zayıf Yönler
Meclisin önceki sisteme kıyasla yeni sistemdeki zayıf yönleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1- Milletvekillerinin bilgi elde etmek amacıyla kullandıkları sözlü soru önergesi ve güvensizlik oyu gibi
iki önemli gözetim mekanizması yeni hükümet sisteminde kaldırılmıştır. Eski sistemdeki sözlü soru
önergesi sayesinde halk, Meclis Genel Kurulundaki oturum sırasında yapılan talep ve eleştirileri
öğrenebiliyordu. Güvensizlik oyu ise TBMM’nin yürütme üzerindeki temel denetim mekanizmasıydı.
Yeni sistemde devam ettirilen tek denetim aracı, yazılı soru önergesidir ve bu araç Meclisin güçlü
yönlerinden biri olarak tanımlanabilir. Ancak yazılı soru önergelerine hiç yanıt verilmediği ya da
zamanında yanıt verilmediği yönünde eleştiriler mevcuttur.
2- Bakanlar artık Meclise karşı sorumlu değildir ve sadece Cumhurbaşkanına hesap vermektedirler.
Dolayısıyla bakanlara yöneltilen yazılı soru önergeleri, TBMM’ye karşı siyasi ya da yasal bir sorumluluk
içermemektedir.
3- Kanun yapma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar genellikle kapasite eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Öncelikle, milletvekilleri kanun teklifi hazırlama ve Meclise sunma hususunda yeterli donanıma sahip
değildir. İkinci olarak, Mecliste farklı politika konularında kanun teklifi hazırlama konusunda
uzmanlaşmış bir ofis bulunmamaktadır. Bu nedenle, milletvekillerinin kanun teklifi hazırlama
kapasitelerinin TBMM tarafından atanan uzmanların uzmanlık bilgisine ya da milletvekilleri tarafından
atanan danışmanlara bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Her halükârda, TBMM bünyesinde kanun
teklifleri konusunda uzmanlaşmış bir ofis kurulması gerekmektedir.
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3. İGK'lere yönelik Meclis Gözetiminin Değerlendirilmesi
İGK’lere yönelik Meclis gözetimi üç ana alt başlık altında sınıflandırılabilir: yasama, gözetim ve bütçe
denetimi. Kamu Denetçisi ya da Sayıştay üye seçimleri gibi ilgili diğer işlevler de ek olarak sayılabilir.
3.1. Yasama İşlevi
Parlamenter gözetim, parlamentoların halk iradesinin yansıması olarak güvenlik konularında kanun
yapmasını gerektirir. Parlamento böylece güvenlik politikaları ve stratejileri için bir çerçeve geliştirip
sunar. Parlamentonun iç güvenlik bütçesinin tahsis edilmesinde de önemli rolü vardır. TBMM, iç
güvenlik politikalarını şekillendiren İGK’ler ve hükümete yönelik kapsamlı prensipleri onaylar ve/veya
reddeder.
TBMM’nin yasama ve bütçe ile ilgili işlevleri Anayasanın 87. maddesinde belirlenmiştir. Yeni kanun
çıkarma yetkisi verilen TBMM’nin, iç güvenlik sektörü ile ilgili mevcut kanunları inceleme ve değiştirme
yetkisi de bulunmaktadır. TBMM ayrıca, iç güvenlik ile ilgili uluslararası yükümlülüklerin iç hukuka
yansıtılıp yansıtılmadığını inceleyebilir. Meclis Genel Kurulunda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
ile kanun çıkarılabilir ama karar almak için gereken yeterli çoğunluk üye tam sayısının dörtte birinin bir
fazlasından daha az olamaz. Yani mevcut durumda Mecliste, toplam üye sayısı olan 600 milletvekilinin
dörtte birinin bir fazlasına denk gelen 151 milletvekilinden daha az sayı ile karar alınamaz.
2017 tarihli Anayasa değişikliği öncesinde TBMM, (a) Hükümetin (Bakanlar Kurulu) ve (b)
Milletvekillerinin bireysel olarak sunduğu kanun tekliflerini yürürlüğe sokmaktaydı. Yeni sistemde, eski
sistemin devam eden bir özelliği olarak milletvekilleri bireysel olarak kanun yapımında yer almaktadır.
Milletvekilleri, ideal olarak, danışmanlarının ve kurum içi/dışı uzmanların katkısı ile bir kanun teklifi
hazırlar ve bu kanun teklifi daha sonra TBMM Başkanına sunulur. TBMM Başkanı kanun teklifini ilgili
komisyona/komisyonlara havale eder ve komisyon başkanı kanun teklifinin komisyon gündemine dahil
edilmesini ya kabul eder ya da reddeder. Komisyon başkanı aynı zamanda kanun teklifinin ne zaman
gündeme ekleneceğine de karar verir. Mevcut durumda, muhalefet partileri milletvekilleri tarafından
sunulan kanun tekliflerinin komisyonlarda tartışıldığına dair herhangi bir örnek bulunmamaktadır. Ekim
2018’de yeni yasama döneminin açılışında, muhalefet partisinden bir milletvekili 27. Yasama
döneminin başlangıcından itibaren siyasi partilerin TBMM’ye toplam 2081 kanun teklifi sunduğunu, bu
tekliflerin 1855’inin muhalefet partilerine ait olduğunu ve bunlardan hiçbirinin kanunlaştırılmadığını ve
hatta bu kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulu ve/veya komisyonların gündemine bile alınmadıklarını
bildirmiştir.
Üstelik, TBMM İçtüzüğüne göre komisyon başkanları, üyelerinin üçte birinin teklif ettiği gündem
maddelerini görüşmek üzere komisyonu toplantıya çağırır. Ancak çoğunluk partisi ve siyasi müttefiki
komisyonlardaki mevcut temsilin çoğunluğunu oluşturduğu için, bu tür bir uygulama neredeyse hiç
gerçekleşmemektedir. TBMM’deki uzlaşma düzeyi genellikle çok sınırlı kalmıştır.
TBMM yasama işlevi kapsamında uluslararası sözleşmelerin onaylanması için kanun çıkarabilir (AY, m.
90). Bu nedenle TBMM’nin iç güvenlik sektörü ile ilgili uluslararası sözleşmeleri onaylarken ihtiyaç ve
politikaları da tartışmaya açma yetkisi bulunmaktadır. TBMM’nin ayrıca güvenlik sektörü ile ilgili
uluslararası yükümlülüklere uyulmasını temin etmek için yeni kanun çıkarma ya da mevcut olanları
değiştirme yetkisi vardır.
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Meclisin gözetim ve yasama alanlarında etkili olma yetkisi bulunmasına rağmen, görevlerini yerine
getirmek ve yetkisini kullanmak için iradesi ve kapasitesi de olmalıdır. Başbakanlık tarafından 2016’da
çıkarılan yönetmelikte (Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) kanun yapımının
başarılı olması için önemli kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar (1) Düzenleyici Etki Analizi (DEA), (2) İyi
Düzenleme Teknikleri (İDT) ve (3) Sivil Katılım olarak tanımlanmıştır.
DEA, tartışılan yeni bir düzenlemenin sosyal maliyeti ve sosyal faydasını ölçme amacıyla yapılan bir tür
fayda analizidir. İki çeşit DEA bulunmaktadır: (1) Uygulama öncesi (Ex ante) DEA, (2) Uygulama sonrası
(Ex post) DEA. Politika oluşturma aşamasının zaruri bir unsuru olan uygulama öncesi DEA’nın amacı,
kanun taslağının olası sosyal maliyeti ve sosyal faydasını ölçmektir. Politika değerlendirme aşamasının
önemli bir parçası olan uygulama sonrası DEA’nın amacı ise, ortaya çıkan sosyal maliyet ve sosyal
faydanın değerlendirilmesidir.
İDT’ler ise her vatandaşın ilan edilmiş kanunları bilmesi gerektiği anlamına gelen “kanunları bilmemek
mazeret sayılmaz,” şeklindeki temel hukuk ilkesinin bir ön koşuludur. Öte yandan, madalyonun öbür
yüzüne bakıldığında, tüm vatandaşlar için anlaşılabilir olan kanunların yürürlüğe sokulması gerekir. Esas
itibariyle, halkın anlamakta zorlandığı çok karmaşık ve muğlak kanunlar bu sebepten ötürü aslında
kanun sayılmaz.
Dolayısıyla yasamanın görevi, öngörülebilir, erişilebilir ve hukuki belirlilik ilkesi ile uyumlu kanunlar
hazırlamaktır. Bu sonucu elde etmeye yönelik teknikler İDT olarak tanımlanabilir.
3.1.1 Meclis Araştırma Hizmetleri ve Uzmanlıklar
Meclis ve komisyonların İGK’lere ve iç güvenlik politikalarına yönelik sıkı gözetim gerçekleştirebilmesi
için gerekli kapasite ve uzmanlığa sahip olması gerekir. TBMM, kurum içi ve dışı uzmanlar ile bu
uzmanlık bilgisini temin edebilir.
TBMM’de yasama uzmanları üç birimde istihdam edilmektedir. Bunlar (1) Dış İlişkiler Başkanlığı, (2)
Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, ve (3) Kanunlar ve Kararlar Başkanlığıdır.
Araştırma Hizmetleri Başkanlığında çalışan uzmanların yasama ve TBMM’nin gözetim işlevi ile ilgili
herhangi bir görevleri yoktur. Sadece milletvekillerinin talebi üzerine çeşitli konularda idari ve teknik
destek sağlarlar. Talep üzerine komisyonlara ve milletvekillerine gerekli bilgi, yayın ve belgeleri temin
ederler ve bu bilgiler Dspace@TBMM (https://acikerisim.tbmm.gov.tr adresinden erişilebilir)
adresinde paylaşılmaktadır. Bu uzmanların spesifik alanlarda farklı görevleri olmasına rağmen, iç
güvenlik kuvvetleri, kuruluşları ya da politikaları ile ilgili belli bir konuda araştırma yapmaları talep
edilmediği takdirde, güvenlik sektörü gibi spesifik bir politika alanından sorumlu değildirler. Uzmanlar,
siyasi bilimler, hukuk ve ekonomi gibi farklı uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılır. Komisyon ya da
milletvekillerinin talebi üzerine rapor hazırlayıp belge ve bilgi sunabilirler.
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında da üçüncü bir grup uzman çalışmaktadır. Bu yasama
uzmanları (a) tüm Meclis komisyonlarında görevlendirilir. Her komisyonda toplantıları düzenleyen,
komisyon raporlarını hazırlayan, komisyon başkanına ve üyelerine tavsiyede bulunan en az bir yasama
uzmanı bulunur. Ancak yasama uzmanlarının iç güvenlik politikaları, kuruluşları, kuvvetleri ve bütçesi
hakkında özel bir uzmanlıkları bulunmamaktadır. Örneğin, İçişleri Komisyonunda görevli bir yasama
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uzmanı, komisyonda müzakere edilen bir kanun hakkında bir rapor yazabilir ama güvenlik konularında
uzmanlık bilgisi sunamaz. Yasama uzmanları TBMM İçtüzüğüne uygun ve düzgün raporlar hazırlamakla
sorumludur. Uzmanlar (b) Başkanlığın Araştırma Bürosunda görevlendirilir. Yasama uzmanları
milletvekillerinin talebi üzerine kanun teklifi hazırlayabilir. Güvenlik sektörü gibi spesifik bir alanda
uzmanlıkları yoktur. Sadece iyi düzenleme tekniklerine aşinadırlar ve Anayasa ve diğer yasal belgelere
aykırı kanun teklifi yazmamaya gayret ederler. İçerik siyasi olduğu için uzmanların içerik ile ilgili fikir
vermesi teşvik edilmemektedir. Yasama uzmanları (c) Denetim Bürosunda görevlendirilir ve denetim
önergelerinin iç kurallar, bilhassa TBMM İçtüzüğü ile uyumlu olmasını kontrol etmeleri beklenir.
Uzmanlar (d) Meclis genel oturumlarında Meclis Başkanına yardım etmek üzere görevlendirilir ve
toplantılarda teknik destek sağlarlar.
Uzmanların, iç güvenlik politikaları, kuvvetleri ve bütçesi ile ilgili uzmanlık seviyesinin yüksek olması
beklenemez. Bu uzmanlar genellikle teknik mevzuat alanında bilgilidir ve ve talep üzerine çalışma
yürütürler. Güvenlik konusu uzun süredir devlet güvenlik yetkilileri tarafından ele alınan bir mesele
olarak görülmekte olup sadece STK’lar ve akademisyenler değil Meclis tarafından da ihmal edilmiştir.
Güvenlik sektöründe, siviller ve güvenlik bürokrasisi arasında var olan bilgi asimetrisini düzeltmek de
kilit öneme sahiptir.
Her milletvekilinin TBMM’de iki danışman ve bir sekreter istihdam etme hakkı vardır. Dolayısıyla,
milletvekillerinin güvenlik konularında uzmanlık sahibi danışman istihdam etme hakkı olduğu
söylenebilir ancak bu tercih milletvekilinin takdirine bırakılmıştır. Milletvekilleri ayrıca Meclisin
araştırma biriminden yararlanabilir veya sivil toplum ve akademisyenlerden dış uzmanlık bilgisi
isteyebilir. Komisyon üyelerinin bilgi eksikliği, bireysel uzmanların, STK gibi kuruluşlarda görevli
uzmanların ve akademisyenlerin desteği ile giderilebilir.
3.1.2. STK Katılımı
Sivil Toplum ve akademiden dış uzmanlar Meclis komisyonları aracılığıyla TBMM’nin yasama ve
gözetim faaliyetlerine katılım sağlayabilir. Aslında TBMM İçtüzüğünde STK’ların katılımına ilişkin bir
kural bulunmamaktadır. İçtüzüğe göre, komisyon toplantıları (1) TBMM üyelerine, (2) Cumhurbaşkanı
yardımcılarına, (3) bakanlara (4) bakan yardımcılarına ve (5) üst kademe kamu yöneticilerinin katılımına
açıktır (m. 31). Dolayısıyla tüm bu şahıslar talep olmaksızın veya davet edilmeden komisyon
toplantılarına katılabilir. TBMM İçtüzüğünün 30. Maddesinde “uzmanlar” ile ilgili olarak “Komisyonlar
fikirlerini almak üzere, uzman çağırma yetkisine sahiptir,” diye belirtilmiştir. Yani uzmanların komisyon
toplantılarına katılımı komisyonun davet etmesine bağlıdır. Öte yandan, komisyon üyeleri toplantıya
komisyon başkanı tarafından çağrılır (m. 26). Komisyon başkanının onayı olmadan komisyon üyeleri
toplantılara dış uzman davet edemez.
Bu hususta iki önemli sorunun sorulması gerekir: Uzman tanımı nasıl yapılır? Komisyon toplantılarına
davet edilmek için gereken uzman kriterleri var mıdır, varsa nelerdir? TBMM’de bu soruların açık ve
net yanıtları yoktur. Bu sebeple, komisyonlarda farklı uygulamalar görmek mümkündür. Bir komisyon
başkanı toplantılara STK’lardan hiçbir temsilci davet etmeme kararı alırken, başka bir komisyon başkanı
ise STK’lardan ve üniversitelerden pek çok uzman davet etmeyi tercih edebilir.
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Komisyon toplantılarına uzmanların katılmasıyla ilgili muğlak olan bir diğer husus da, davetli uzmanların
toplantılardaki hakları ile ilgilidir. Davetli uzmanlar bazı komisyon toplantılarında birden fazla söz
alabilirken, başka bir komisyon toplantısında ise konuşmalarına izin verilmediği görülmektedir.
İç güvenlik sektörü uzmanlarının hem daimi komisyon toplantılarına hem de geçici komisyon
toplantılarına katılımının mümkün olduğu söylenebilir. Ancak toplantı davetleri komisyon başkanının
takdirine bağlı olduğu için bu uzmanlar komisyon toplantılarına davet edilmeyebilir. Daimi
komisyonlarda bu hususta belli bir kurala rastlamak hemen hemen imkânsız gözükmektedir. Yine de,
geçici araştırma komisyonlarında rapor hazırlama sürecinde uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulduğundan,
komisyon başkanının uzmanları toplantıya çağırma eğiliminde olduğu söylenebilir.
Komisyon toplantılarına dış uzmanların katılımı, STK’lar ve TBMM arasında katılımcı ve kapsayıcı bir
ilişki kurulması açısından komisyonların meşruiyetini kesinlikle güçlendirecektir. Seçmenler ile
Meclisteki temsilcileri arasındaki bağın iyi bir şekilde sürdürülmesi açısından bu ilişkinin kurulması
önemlidir.
Yasama süreçlerinde etkili olmanın çeşitli yolları mevcuttur. STK’ların komisyon toplantılarına katılımı
yasal açıdan mümkündür ancak bu katılım tamamen komisyon başkanına ve/veya çoğunluğun
takdirine bağlıdır. STK’ların yasama süreçlerine aktif katılımını sağlamak için TBMM İçtüzüğü ile ilgili
yapılan çalışmalar devam etmektedir.
3.2. Denetim İşlevi
Denetim fonksiyonu, yürütmenin Parlamentoya karşı hesap verebilir olmasını ve yürütme
politikalarının Parlamentonun onayladığı kanun ve bütçe ile uyumlu olmasını gerektiren denge ve
denetleme ilkesi ile ilgilidir.
TBMM’nin gözetim veya denetim işlevleri Anayasanın 74. Maddesi (dilekçe, bilgi edinme ve kamu
denetçisine başvurma hakkı), 98. Maddesi (TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yöntemleri), 105.
Maddesi (Cumhurbaşkanın cezai sorumluluğu), 106. Maddesi (Cumhurbaşkanı yardımcıları,
Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar), ve 160. Maddesinde (Sayıştay) belirlenmiştir. Meclis
faaliyetlerinin Anayasa ile uyumlu olması amacıyla TBMM iç kuralları, yani İçtüzüğü (1973 tarihli olup
en son 2018’de gözden geçirilmiştir) ile iç teşkilat düzenlenmiştir.
Anayasanın 98. Maddesine göre TBMM, (1) Meclis araştırması, (2) genel görüşme, (3) Meclis
soruşturması, ve (4) yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkilerini kullanır. Meclis denetimi
Meclis soruşturması, yazılı soru ve Meclis komisyonları aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm bu
mekanizmalar aşağıda yer alan ilgili bölümlerde detaylı olarak ele alınmıştır.
Projenin II. Aşamasında hazırlanan raporda belirtildiği gibi TBMM, dünyadaki denetim odaklı
Meclislerinden biri olarak görülmemektedir. Projenin II. Aşama raporunda, TBMM Genel Kurulunun
kamuoyuna medya aracılığıyla bilgi vermesi sebebiyle denetim açısından komisyonlardan daha etkili
olduğu belirtilmiştir.
Meclis İçtüzüğü vasıtasıyla komisyonların rolü ve yetkilerinin güçlendirilmesi için çaba sarf edilmiştir.
Anayasa değişiklikleri ve takiben Meclis İçtüzüğünde yapılan değişikliklerle, TBMM’nin denetim
işlevinin güçlendirilmesine yönelik şimdiye dek çok az ilerleme kaydedilmiştir.
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3.2.1 Genel Kurul Toplantıları
TBMM’nin tüm nihai kararları Genel Kurul toplantılarında alındığı için genel oturumlar Meclisin en
önemli ve etkili mekanizmalarından biri sayılabilir. Dolayısıyla, İGK’ler ile ilgili tüm kamu politikalarının
Genel Kurul toplantılarında tartışılarak oylandığı söylenebilir. İGK’lerin gözetim çerçevesi burada
belirlenir ve Kamu Denetçiliği Kuruluşu ve Sayıştay gibi denetim organlarına ilişkin seçimlerin çoğu
burada yapılır. Bunun yanı sıra, Meclis komisyonları Genel Kurul toplantıları için araştırma ve
soruşturma yapar. İç güvenlik sektörü ile ilgili kamu politikalarının çerçevesini belirleyen ve ilgili
komisyonların görüştüğü kanun teklifleri, Meclis Genel Kurul toplantılarında görüşülerek yürürlüğe
konulduğu için İGK’lerin gözetimi açısından Meclis Genel Kurul toplantıları önem taşımaktadır. Genel
Kurul toplantıları TBMM TV (Meclis TV) aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Genel Kurul faaliyetleri gündeme uygun olarak yürütüldüğü için, gündem maddeleri arasında yer
almayan bir mesele görüşülemez. TBMM Başkanlığı kanun tekliflerinin iletildiği tarih sırası, resmi
işlemler, komisyon raporları, yazılı sorular, genel oturumlar, Meclis araştırmaları ve Meclis
soruşturmalarına göre gündemi belirler. TBMM Genel Kurul toplantısının gündemi şu bölümlerden
oluşur: 1) Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, (2) Özel gündemde yer alacak işler, (3) Seçim, (4)
Oylaması yapılacak işler, (5) Meclis soruşturması raporları, (6) Genel görüşme ve Meclis araştırması
yapılmasına dair ön görüşmeler, ve (7) Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. Tüm bu
gündem maddeleri İGK’lere yönelik Meclis gözetimi ile doğrudan ilgilidir.
Güvenlik konularının Genel Kurul önüne getirilmesi için bu konularda bir kanun teklifi ya da denetim
önergesinin sunulması gerekir. Ancak bu tür kanunların ve önergelerin sunumu gerekli olsa da
görüşmelerin başlatılması için yeterli değildir. Genel Kurulun 6. ve 7. gündem maddelerinde yer alan
konuların görüşülme sırası, TBMM Başkanlığı altında kurulan ve siyasi parti gruplarının başkanlarının
(veya Başkan yardımcılarının) oluşturduğu Danışma Kurulunun görüşü üzerine, Genel Kurul kararı ile
değiştirilebilir. Danışma Kurulunda fikir birliği sağlanamaz ise her siyasi parti kendi talebini Genel Kurula
münferit olarak iletebilir. Sonuç olarak çoğunluğa sahip siyasi parti grubu/ittifakı teklifin kabul
edilmesinde veya reddedilmesinde belirleyicidir. Bu sebeple, güvenlik sektörü ile ilgili kanunlar ve
İGK’lere yönelik Meclis denetimine ilişkin önergeler çoğunluk oyları ile görüşülebilir.
Yürütme üyeleri sadece üç durumda Genel Kurul toplantılarına katılır: (1) Bütçe kanunlarının
görüşülmesi, (2) Yürütmenin talebi üzerine gündem dışı konuşmaların yapılması, ve (3) Genel Kurula
OHAL ile ilgili bilgi verilmesi.
3.2.2. Gündem Dışı Konuşmalar
TBMM İçtüzüğünün 59. Maddesine göre, iki tür gündem dışı konuşma bulunmaktadır: (1)
Milletvekillerinin yaptığı konuşmalar, ve (2) Yürütme organı üyelerinin yaptığı konuşmalar.
Meclis Genel Kurulunda beşer dakikayı geçmemek üzere, Meclis Başkanının (veya Başkanvekillerinin)
takdiriyle en fazla üç milletvekiline gündem dışı söz verilebilir. Konuşma talepleri o gün oturumu
yöneten Meclis Başkanvekiline iletilir. Başkanvekili belli bazı kriterlere uyarak iktidar ve muhalefet
partilerinden milletvekillerine söz verir. Bu karar, o gün oturuma Başkanlık eden kişinin gündem dışı
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konu ile ilgili yaklaşımı ve kanaatine bağlı olabilir. Uygulamada, her gün üç milletvekilinin gündem dışı
konuşmasına, konuşmalarının içeriğine bakılmaksızın izin verilmektedir. Dolayısıyla İGK’ler ile ilgili
önemli bir konunun Meclisin dikkatine sunulması gerektiğinde, İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin
yapılması için en uygun aracın gündem dışı konuşma mekanizması olduğu anlaşılmaktadır.
Gündem dışı konuşmalarda milletvekilleri, Genel Kurul gündeminden bağımsız olarak herhangi bir konu
hakkında konuşabilir. Bu mekanizma, muhalefet partisi milletvekilleri dâhil, tüm milletvekillerine Genel
Kurul toplantısında konuşma olanağı sunmaktadır. Gündem dışı konuşmalar, TBMM’nin İGK’ler ile ilgili
kanunları kanunlaştırması veya araştırma komisyonu kurulması gibi diğer gözetim mekanizmalarını
başlatmasının yolunu açabilir.
2017 tarihli Anayasa değişiklikleri sonrasında, bakanlar Meclis Genel Kurul toplantılarına katılmadığı ve
hükümet artık Genel Kurulda yer almadığı için, yürütme organı üyeleri gündem dışı konuşmalarda
değinilen konulara yanıt vermemektedir.
İkinci tür gündem dışı konuşmalar, yürütme organı tarafından kullanılmaktadır. OHAL’de
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların gündem dışı konuşma yapma talepleri
Meclis Başkanı tarafından değerlendirilir. Bu konuşmaların ardından her siyasi parti grubundan bir
temsilcinin on dakikayı geçmemek üzere konuşma hakkı vardır. Bağımsız milletvekilleri de beş dakikayı
geçmemek üzere konuşabilir. 2017 tarihli anayasa değişikliklerinden sonra bu mekanizma
milletvekilleri ve yürütme organı arasında bir iletişim kanalı kurulmasında önemli hale gelmiştir. Bu
mekanizma ayrıca yürütmenin (örneğin bakanların) çeşitli konularda TBMM’ye beyanda bulunmasına
olanak tanımaktadır. Örneğin 3 Mart 2020’de (63. Birleşim) bu mekanizmayı kullanan iki bakan, 33
askerin İdlib, Suriye’de düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik kuvvetlerinin
faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirmiştir. Ancak bu toplantı kapalı oturum olarak
düzenlenmiştir ve Danışma Kurulunun teklifi üzerine aksi kabul edilmediği takdirde gelecek 10 yıl
süresince açıklanmayacaktır. Hükümet 2020’de patlak veren Covid-19 küresel salgını ile ilgili olarak bu
mekanizmayı yakın tarihte kullanmıştır.
3.2.3. Yazılı Sorular
Yazılı soru, milletvekillerinin yazılı olarak cevaplanmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara
yazılı soru sormasıdır (96. Madde). Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya ilgili bakan, TBMM Başkanlığı
aracılığı ile yazılı sorulara cevap vermelidir. TBMM Başkanlığı cevabı derhal soru sahibine iletir. Yazılı
sorular süresi içinde cevaplandırılmazsa, yazılı soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı, gelen
kâğıtlar listesinde ilan edilir ve bu durum Cumhurbaşkanı yardımcısına veya ilgili bakana gönderilir.
Ancak yazılı soruya cevap vermeyen bir yürütme organı üyesi hakkında yasal işlem yapılamaz. Cevap
vermemenin sonucu sadece siyasi nitelikli olur.
Bakanlar artık Genel Kurul toplantılarına katılmadığı için yazılı sorular, 2017 tarihli anayasa değişiklikleri
ile kaldırılan sözlü soru önergesine kıyasla daha etkisiz kalabilir. Sözlü soru önergeleri bizzat ve sözlü
olarak cevaplandırılırdı ve cevap yetersiz kalırsa ek açıklama talep edilirdi. Sözlü soru üç Genel Kurul
toplantısında cevaplanmaz ise yazılı soru önergesi olarak iletilirdi. Sözlü soruya verilen cevap süresi 1520 dakika tuttuğu için bu yöntem etkili olmuştur. Anayasa değişikliklerinden sonra yazılı soru sayısı hızla
artmıştır. Örneğin yazılı soru sayısı Ekim 2007 ve 2008 arasında sadece 4905 iken, Ekim 2018 ve 2019
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arasında 15,687’ye yükselmiştir. Hemen hemen tüm yazılı sorular (2843+1631=4474) bahsedilen Ekim
2007 ve 2008 arasındaki dönemde cevaplanırken, Ekim 2018 ve 2019 arası ikinci dönemde yazılı
soruların %60’ı (1557+7990=9547) yanıtlanmıştır.
Tür

Yazılı Soru

Dönem

Topla
m

Zamanı
nda
cevapla
nmıştır

Cevaplan
mıştır

Cevaplan
mamıştır
&Yayımla
nmıştır

Topla
m

Zamanın
da
cevaplan
mıştır

Cevaplan
mıştır

Cevaplanm
amıştır & Y
ayımlanmı
ştır

21

8240

6697

0

1321

1980

467

0

0

22

22994

14395

1

7583

2590

981

0

0

23

19243

9525

7015

2230

2355

1705

0

0

24

64114

14250

25018

22558

7162

2134

0

0

25

2222

165

0

0

98

0

0

0

26

28989

3187

10001

13992

1622

568

0

0

27….

30845
+

3164+

14846+

11592+

-

-

-

-

Devam
etmekte
dir

Sözlü Soru

Tablo 2. Yazılı ve sözlü soru önergelerinin sayısı ve cevaplanma oranları.
3.2.4. Meclis Araştırması
TBMM İçtüzüğüne göre, Meclis araştırması belli bir konuda bilgi elde etmek için yapılan incelemedir
(m. 104). Araştırma komisyonlarındaki üye sayısı İçtüzükte belirtilmemiştir. Genel Kurul Meclis
Başkanının teklifi üzerine, komisyon üyelerinin sayısı, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da
çalışabileceği hususlarında karar verir. Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık ek
süre verilir. Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden
itibaren onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmamasının nedenleri veya o ana kadar varılan
sonuçlar hakkında Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir
komisyon da kurabilir.
Meclis araştırması için bir komisyon kurulacağı için Meclis dışında ilgili aktörler ile ilişkiler kurulabilir.
Bu aktörler ilgili bakanlıklar, genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler, köy ve mahalli idareler,
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üniversiteler, Türk Radyo ve Televizyon Kurumu, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanun ile veya özel
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlar, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve kamu yararına çalışan derneklerde çalışan personel olabilir. Komisyon bu kişiler ve
kuruluşlar ile iletişim kurmak için üç farklı yöntem kullanır: (1) Komisyon söz konusu kuruluşlardan bilgi
talep edebilir, (2) Komisyon bu kuruluşların temsilcilerini oturumlarına davet edebilir ve (3) Komisyon
araştırmayı kendisi yapabilir. Buna ek olarak, Komisyon gerekli görürse ilgili alanda çalışan uzmanlara
danışabilir (m. 105).
Araştırma komisyonları, İGK’lere yönelik Meclis gözetimi yapılması açısından etkili bir araçtır. İGK’lerde
çalışan bir personel hakkında iddialar olduğunda veya Meclis İGK’ler ile ilgili meseleler için çözüm
arayışında olduğunda, araştırma komisyonu çalışma başlatabilir. Meclis araştırmasının başlatılması için
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekir. Bu nedenle, şimdiye dek hemen hemen tüm
Meclis araştırma komisyonları (önceki hükümet dönemindeki araştırma komisyonları da dahil) Mecliste
çoğunluğa sahip iktidar partisinin milletvekilleri tarafından başlatılmıştır.
İGK’lere yönelik Meclis gözetiminin gerçekleştirilmesi bakımından araştırma komisyonu esnek ve uygun
bir yapıdaı olmasına rağmen, üç önemli sınırlılığı da bulunmaktadır: (1) devlet sırları ve (2) ticari sırlar
hakkında Meclis araştırması yapılamaz; (3) Komisyon, toplantılarına katılmak istemeyen kişileri
toplantıya getirtme yetkisine sahip değildir. Bazı araştırma komisyonu raporlarında bu yetki eksikliği
eleştirilmiştir.
Araştırma komisyonları İGK’ler ile ilgili bazı konuları soruşturabilir. Örneğin, eski milletvekili Erol
Güngör’ün oğlunun şüpheli ölümü hakkında soruşturma yapmak üzere bir araştırma komisyonu
kurulmuştur. Komisyon, İGK’lerin ihmali olduğuna dair bazı bulgular tespit etmiş ve kamu görevlileri
hakkında kovuşturma yapılmasını istemiştir. 11 yaşında bir kız çocuğu olan Rabia Naz’ın şüpheli ölümü
hakkında da yakın tarihte bir soruşturma komisyonu kurulmuştur.
3.2.5. Meclis Soruşturması
Anayasanın 106. Maddesinin 5., 6. ve 7. fıkraları uyarınca, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması başlatılabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar
hakkında görevleri ile ilgili suçlamalara ilişkin Meclis soruşturması başlatılması için TBMM üyeleri
önerge sunabilir. TBMM üye tamsayısının mutlak çoğunluğu ile (300 üye), Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanların görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiaları hakkında soruşturulma yapılması için önerge
sunulabilir. Önerge bir ay içinde Genel Kurulda görüşülür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla
soruşturma başlatılmasına karar verilebilir. Soruşturma yapılmasına karar verilirse 15 üyeden oluşan
bir soruşturma komisyonu soruşturmayı yürütür. Meclisteki parti grupları güçleri oranında komisyonda
yer alır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar.
Rapor, üyelere dağıtılmasının ardından on gün içinde görüşülür. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin
gizli oyuyla raporu Yüce Divana sevk etme kararı alabilir (m. 106).
3.3. Bütçe Denetimi
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Anayasaya göre, kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kamu tüzel kişilerinin harcamaları Meclis tarafından
yürürlüğe konulan yıllık bütçelerle yapılır. Meclis, yıllık devlet bütçesi ve bir yıl öncesine ait kesin
hesaplara ilişkin bütçe denetimi yapar. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, Ocak ayında başlayan mali
yılbaşından en az 75 gün önce Meclise sunar. Bütçe kanun teklifi 55 gün içinde Plan ve Bütçe Komisyonu
tarafından görüşülüp kabul edilir. Kanun teklifi daha sonra Genel Kurulda görüşülür ve mali yılın
başlamasından önce yürürlüğe konulur. Cumhurbaşkanı ilgili mali yılın bitmesinden sonra 6 ay içinde
merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifini TBMM’ye sunar. Sayıştay genel uygunluk bildirimini,
kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden itibaren en geç 75 içinde Meclise sunar. Meclis toplam 75
gün içinde bütçe kanun teklifini nihai hale getirir, bu sürenin 55 günü Plan ve Bütçe Komisyonundaki
incelemeye aittir. Geri kalan 20 gün Genel Kuruldaki görüşmeler için ayrılır (AY, m. 161). Dolayısıyla
milletvekillerinin bütçe kanun teklifini sorgulamak ve gelir ve harcamalar hakkında görüşlerini
belirtmek için yeterli sürelerinin olduğu söylenebilir. Öte yandan, kesinhesap kanun teklifi bütçe kanun
teklifinden önce Meclise sunulur ve her iki teklif de komisyonda ve Genel Kurulda eş zamanlı olarak
görüşülür.
Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini sunmasından sonra teklif 75 gün içinde kabul edilirse, yeni
bütçe yılında uygulamaya konulur. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici
bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu
kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.
Bütçenin hazırlanması sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür. Yani, iç güvenlik meselelerinde
yetkili olan İçişleri Komisyonunun iç güvenliği ilgilendiren bütçe meselelerini tartışma veya bu konuda
harekete geçme yetkisi bulunmamaktadır.
Genel Kurulda yapılan yıllık bütçe görüşmeleri sonucunda bütçe rakamlarında genellikle artış ve azalış
olmamaktadır. Meclisin en etkili bütçe denetimi kesinhesap denetimidir. Sayıştay bütçenin uygunluğu
hakkında Meclise rapor sunar. Bu raporlara göre harcamaların uygunluğunu ve bu harcamaların vergi
mükelleflerinin yararına olup olmadığını sorgulamak Meclisin görevidir.
Bu bağlamda, milletvekillerinin İçişleri Bakanlığı ile ilgili bütçe tekliflerini inceleme ve Kasım ve Aralık
aylarında yapılan görüşmelerde aynı bakanlığın geçmiş harcamalarını tetkik etme hakkı vardır. Yine de,
İGK’lerin bütçesine yönelik bir gözetim mekanizması olması için teklif edilen bütçe hakkında
milletvekillerine bilgi sağlanması çok önemlidir. Dolayısıyla, parlamentolarda genel bir uygulama
olarak, milletvekillerinin ekonomik varsayımlar, hükümetin stratejik planları ve kolluk kuvvetleri
kuruluşlarının planlanan ve reel harcamaları arasındaki farkların analizi gibi bütçe teklifi hakkındaki
bilgilere erişimi sağlanır. Yeterli bilgiye sahip milletvekilleri böylece sadece bütçe teklifi hakkında değil
aynı zamanda genel performansları hakkında da ilgili kurumlara rahatlıkla soru yöneltebilir. Bilgi erişimi
arttıkça milletvekilleri ulusal bütçenin kabul edilmesine ilişkin görevlerini daha etkili yerine getirebilir.
Yeni Sayıştay Kanunu ile Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki komisyonlara da bütçe denetimi yapma
yetkisi verilmiştir. Meclis İçişleri Komisyonu, Sayıştay’dan İçişleri Bakanlığı’nın hesaplarını denetleyerek
rapor sunmasını talep etmeye karar verebilir ancak şimdiye dek böyle bir karar alınmamıştır.
3.4. Diğer Gözetim Mekanizmaları/Bağımsız Gözetim Mekanizmaları ile İlişkiler
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Bağımsız gözetim mekanizmaları iki gruba ayrılabilir: (1) TBMM ile ilişkisi olan gözetim kuruluşları ve
(2) İGK’leri gözeten diğer kuruluşlar.
Anayasaya göre TBMM adına yetkilerini kullanan iki gözetim organı bulunmaktadır. Bunlar Kamu
Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’dır. TBMM’nin, Kamu Başdenetçisi (ve diğer kamu denetçileri) ve
Sayıştay Başkanı ve üyelerinin seçiminde rolü vardır. Her iki kurum da TBMM adına gözetim işlevini
yürütür.
3.4.1 Kamu Denetçiliği
Anayasaya göre TBMM, dört yıllık bir görev süresi olan Kamu Başdenetçisini gizli oyla seçer. Yine
Anayasaya göre, Kamu Başdenetçisi seçilen kişinin tarafsız olmasını temin etmek için ilk tur ve ikinci tur
seçimlerde TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin oyu aranır. Ancak normal olarak üçüncü turda en fazla
oyu alan aday seçilir. Şimdiye dek ilk iki turda çoğunluğun üçte iki oyunu kazanarak Kamu Başdenetiçisi
seçilen bir aday olmamıştır. Diğer kamu denetçileri de benzer bir şekilde Karma Komisyon (Dilekçe
Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu) tarafından seçilir.
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 24. Maddesine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu her yıl
sonunda faaliyetleri ve tavsiyeleri hakkında bir rapor hazırlar ve Karma Komisyona gönderir. Karma
Komisyon bu raporu iki ay içinde görüşerek özetini hazırlar. Daha sonra Karma Komisyon kendi
görüşlerini içeren başka bir rapor hazırlar ve Genel Kurulda görüşülmek üzere Meclis Başkanına iletir.
Ancak bu yasal yükümlülüklere rağmen bu raporlar 2017’ye dek Genel Kurulda görüşülmemiştir.
Komisyonun 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için raporları, 1 Kasım 2018’de düzenlenen Genel
Kurul toplantısında toplu olarak görüşülmüştür. 2018 yılı raporu ise 2 Ocak 2020’de görüşülmüştür.
Tüm bu raporlarda İGK’lere vurgu vardır. Örneğin 2015 yılına ait raporda, kişilerin özgürlüklerinden
yoksun bırakıldıkları yerlerde İGK’ler tarafından yapılan işkence ve kötü muamele vakalarının azaldığı
ve bu vakalarınsistematik eylemlerden ziyade münferit olaylar olarak düşünülebileceği belirtilmiştir.
3.4.3 Sayıştay
Sayıştay, yürütme organının kesin hesap kanununa ilişkin uygunluk raporları hazırlayarak önemli bir
işlevi yerine getirmektedir. Merkezi yönetim kesin hesap kanunu Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye
gönderilir. Sayıştay genel uygunluk bildirimini belirlenen süre içinde TBMM’ye göndermelidir. Bunun
yanı sıra Sayıştayın sorumlu devlet görevlilerini yargılanmak üzere mahkemeye gönderme yetkisi
bulunmaktadır. Bu sebeple, kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM’ye verilmiş
olması, ilgili mali yıla ait Sayıştay tarafından sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını
önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.
Dolayısıyla, Sayıştayın İGK’lere yönelik gözetim ve genel olarak Meclis gözetimi için etkili bir mekanizma
olduğu sonucuna varılabilir. Sayıştayın uygunluk raporlarının Anayasada belirlenen sürede TBMM’ye
gönderilmesi gerekmektedir. Sayıştay raporları istisnasız her yıl TBMM’ye sunulur. Bu raporlar
çevrimiçi olarak kamuoyuna açıktır.
Sayıştay Başkanı ve üyelerinin seçimi Sayıştay Kanununun 13. ve 16. Maddeleri uyarınca yapılır;
Sayıştay Başkanı TBMM Genel Kurulunda gizli oy ile iki aday arasından seçilir. Sayıştay Başkanı ve
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üyelerinin tarafsızlığını temin etmek üzere, aynı kanunda üyelerin seçimine ilişkin detaylı ve titiz bir
düzenleme öngörülmüştür.
Bu kurumlara ilişkin seçim süreçlerinin tarafsız olması hedeflense bile, Meclisteki çoğunluğu iktidar
partisi oluşturuyorsa, Kamu Başdenetçisi, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin hükümetin tercihlerine uygun
seçilmesi muhtemeldir.
3.4.4. Kolluk Gözetim Komisyonu
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2019
yılında Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması ile birlikte, İGK’lerin gözetimi açısından önemli bir adım
atılmıştır. Kanun Meclis tarafından 3 Mayıs 2016’da kabul edilmiştir. Kanun kapsamına Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhildir. Kanunun amacı, kolluk
görevlilerinin görevde suistimal yaptığına dair şikâyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesi için tek bir
yetkili makamın kurularak söz konusu kolluk kurumlarının Avrupa standartlarına uygun hale
getirilmesidir. Kanun ile ayrıca merkezi bir sistem kurularak, kolluk görevlilerinin sorumluluklarının
arttırılması, şeffaflığın sağlanması ve genel kolluk görevlilerinin disiplin cezası gerektiren eylem, tutum
ve davranışları veya suç işledikleri iddiaları dâhil, idari birimlerin eylem ve operasyonlarının izlenerek
kayıt edildiği daha hızlı ve etkili bir şikâyet sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu komisyon yedi üyeden oluşmaktadır ve kolluk görevlilerinin görev suistimallerine ilişkin tüm
şikâyetlerin kaydedilmesi ve takip edilmesinden sorumludur. Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulması
ile birlikte kolluk görevlilerinin (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli kolluk personeli) işlediği iddia edilen suçlar veya idari disiplin
gerektiren eylem, tutum ya da davranışları merkezi kayıt sisteminde tutulacaktır ve uygun şekilde takip
edilecektir (m. 1). Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk
personelinin askeri görevlerinden doğan suçları, bu kanunun kapsamı dışındadır. Komisyon, İçişleri
Bakanlığı bünyesinde daimi bir kurul gibi faaliyet gösterecektir. Kanunda, disiplin soruşturmalarına
ilişkin görevlerin yanı sıra komisyon için ek görevler belirlenmiştir. Bu görevler arasında, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cumhurbaşkanlığına gönderilmek üzere yıllık raporların hazırlanması,
kolluk etik ilkelerinin uygulanışının izlenmesi, kamunun kolluk izleme sistemine olan güvenin ölçülmesi
için kamuoyu anketlerinin yapılması ve kolluk birimlerine yönelik eğitim programları ile ilgili
tavsiyelerde bulunulması gibi görevler yer almaktadır. Meclise sunulan raporlara ilişkin nasıl bir adım
atılması gerektiği kanunda belirtilmemiştir. Ancak raporların Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğine
dair bir hüküm olmadığı için raporlar İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda ele alınabilir. Şimdiye dek
Komisyonda bu raporlar görüşülmemiş olduğundan, nasıl müzakere edileceği hususunda bir yorum
yapmak mümkün değildir. Buna ilaveten, tüm Komisyon üyelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak
Cumhurbaşkanı tarafından atanması ve bu sebeple komisyonun bağımsız olmaması nedeniyle etkiliği
de neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır. TBMM’ye gönderilmek üzere hazırlanan yıllık
raporların, İGK’lere yönelik Meclis gözetimine destek sağlaması beklenebilir.
4. İGK'lere yönelik TBMM Daimi Komisyonlarının Gözetimi
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TBMM komisyonları yasal zemin, süreklilik, işlev ve yetkilerine göre sınıflandırılabilir. İç güvenlik
sektörü ile ilgili daimi komisyonlar bir sonraki bölümde analiz edilecektir. Meclis araştırma komisyonları
ve Meclis soruşturma komisyonları geçici komisyonlardır ve yukarıda yer alan bölümlerde
incelenmiştir.
(1) Süreklilik: TBMM komisyonlarının bazıları daimi iken, özel bir amaçla geçici olarak kurulan geçici
komisyonlar da bulunmaktadır. Meclis soruşturma ve araştırma komisyonları, kurulduktan sonra belli
bir süre faaliyet gösteren geçici komisyonlardır. TBMM İçtüzüğünün 20. maddesinde daimi komisyonlar
sıralanmıştır.
(2) Yasal dayanak: Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis araştırma komisyonları ve Meclis soruşturma
komisyonları Anayasa ile düzenlenir. Vatandaşlar ile temas içinde olması amaçlanan Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gibi komisyonlar farklı
kanunlar ile kurulmuştur. Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Anayasa Komisyonu gibi daimi
komisyonlar TBMM’nin kurum içi düzeniyle ilgili olduğu için TBMM İçtüzüğü ile kurulmuştur. 2017
Anayasa değişikliklerinden sonra Anayasanın 159. maddesinde Adalet Komisyonu ve Anayasa
Komisyonuna atıfta bulunulmaktadır.
(3) İşlev: Komisyonların çoğu sadece Meclis Başkanı tarafından kendilerine havale edilen kanun
tekliflerini tartışabilir. Bu komisyonlar kanun teklifi olmadan toplantı düzenleyemez ve müzakere
edemez. Kendilerine görev ile verilenler dışındaki konulara dâhil olamazlar (m. 35). Buna karşılık,
Dilekçe Komisyonu gibi bazı komisyonlar kanun tekliflerini görüşemez. İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu gibi komisyonlar ise her iki işlevi de yerine getirebilir.
(4) Yetki: TBMM İçtüzüğünün 23. maddesine göre, esas komisyonun raporu Genel Kurul görüşmeleri
için zemin oluşturur. Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas
komisyona görüş bildiren komisyonlardır. Tali komisyonlar teklifleri tartışmama kararı alabilir. Bunun
nedeni deneyim eksikliği ve personel kapasitesinin yetersizliği olabileceği gibi tali komisyonlar
raporlarının esas komisyonlar tarafından ciddiye alınmadığını da düşünüyor olabilir.
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KOMİSYONLAR

Yasal
Zemin
Anayasa
Plan ve
Bütçe
Soruşturma

Kanunlar

Süreklilik
İçtüzük

İnsan
Hakları

Daimi
Yasama
Dışı

Yasama

Dilekçe
AB ile Uyum
Kamu İktisadi
Teşebbüsleri

Kadın ve Erkek
Fırsat Eşitliği

AnayasaDilekçe

İşlev
Geçici

Yasama

Esas

Araştırma

Yasama
Dışı

Tali

Soruşturma

Karışık

Kamu İktisadi
Teşebbüsleri

Adalet
Milli
Savunma

İnsan
Hakları

İçişleri

Güvenlik ve Milli İstihbarat

Dışişleri

Güvenlik ve Milli
İstihbarat

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm
Çevre
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler

Tarım, Orman ve Köyişleri
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji
Plan ve Bütçe
AB ile Uyum
Kadın ve Erkek Fırsat
Eşitliğ
İnsan Hakları

Tablo 3. TBMM Komisyonları
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Yetki

4.1. Komisyonların Kuruluşu
Komisyon üye sayısı sabit değildir ve siyasi parti gruplarının katılımına göre belirlenir. Buna göre, (1)
her siyasi parti grubunun her komisyonda en az bir üyesi olur, ve (2) Siyasi parti grupları TBMM’deki
temsil düzeylerine göre komisyonda yer alır.
Eski hükümet sisteminde yürütme organı Mecliste çoğunluğa sahip olduğu için iktidar parti/partiler
tüm komisyonlarda da çoğunluğa sahipti ve komisyon faaliyetlerini yönetiyorlardı. Kuvvetler ayrılığını
desteklediği iddialarına rağmen yeni sistemde bu eski uygulama devam ettirilmiştir. Komisyonlar
yürütmeye yönelik hâlâ etkili bir izleme ve denetim hayata geçirmekte uzaktır. Bununla beraber,
Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunun farklı siyasi eğilimleri olması durumunda, komisyonlar
İGK’lere ve yürütmeye yönelik gözetim yapılmasında önemli bir rol oynayabilir.
Partiler

Üye tam Yüzdesi
sayısı

26 üye varsa

26 üye için KÜ
yüzde
rakam

Avantaj/

AK Parti

291

50,43328

13,11265

13,11265

13

-0,11265

CHP

139

24,09012

6,26343

6,26343

6

-0,26343

MHP

49

8,49220

2,20797

2,20797

2

-0,20797

İYİ Parti

37

6,41248

1,66724

1,66724

2

0,33276

HDP

61

10,57192

2,74870

2,74870

2+1

0,25130

TOPLAM

577

100

26

26

26

0,00000

Dezavantaj

Tablo 4. Daimi Komisyon Üye Sayılarının Hesaplanması1
4.2. Başkanlık Divanı
Genel Kurul üye seçimini tamamladıktan sonra Meclis Başkanı, komisyon başkanı, başkan yardımcısı,
sözcüsü ve kâtibinin seçimi için komisyonları toplantıya çağırır (m. 24). Bu dört kişi komisyonun
Başkanlık divanını oluşturur. Bu kural sebebiyle, Başkanlık divanının tüm üyeleri genellikle TBMM’de
çoğunluğa sahip iktidar partisi tarafından belirlenir.

Mevcut yasama döneminde komisyon üye tam sayısı 26’dır. Bunun dört istisnası vardır: (1) Dilekçe Komisyonu: 12 üye (2)
Bütçe Komisyonu: 30 üye, (3) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: 17 üye (kuruluş kanunu uyarınca), (4) Kamu İktisadi
Teşebbüsleri: 35 üye (kuruluş kanunu uyarınca). Bağımsız milletvekilleri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Avrupa
Birliği Uyum Komisyonuna üye olabilir ancak mevcut durumda bu komisyonlara üye olan bağımsız milletvekili
bulunmamaktadır.

1
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4.3. Komisyon Başkanı
Komisyondaki en etkili kişi başkandır. İlk olarak, başkan komisyon gündemini belirler. İkinci olarak,
komisyonu toplantıya başkan çağırır. Üçüncü olarak başkan, komisyon toplantılarını yönetir ve
katılımcılara söz verir. Dolayısıyla, komisyon toplantılarının tarihini belirlemek, toplantı gündemine
ilişkin kararları almak ve toplantılara STK temsilcileri ve diğer uzmanları çağırmak başkanın
sorumluluğundadır. Milletvekillerinin sunduğu kanun tekliflerinin toplantı gündemine alınması
başkanın inisiyatifindedir.
4.4. Komisyonların Görev ve Yetkileri
Yasama komisyonları sadece Meclis Başkanı tarafından kendilerine havale edilen kanun tekliflerini
görüşebilir. Kanun tekliflerini kabul edebilir veya reddedebilirler. Görüşülmekte olan kanun
tekliflerinde değişiklik yapma yetkileri vardır. Birbirleriyle ilgili olduklarını düşündükleri iki ya da daha
fazla kanun teklifini birleştirebilirler. Ne var ki komisyonlar kanun teklif edemezler, kendilerine havale
edilenler dışındaki işlerle uğraşamazlar (m. 35). Dolayısıyla, yasama komisyonları görev ve yetkileri
açısından ciddi kısıtlamalara tabidir.
Kanun yapımı sürecinde politikaların belirlenmesi dört farklı aşamada açıklanabilir: (1) politika
sürecinin başlatılması, (2) politikanın formüle edilmesi, (3) politikanın uygulanması, ve (4) politikanın
değerlendirilmesi. Bu bağlamda, yasama komisyonları politika yapım sürecinin sadece ikinci
aşamasındadır, çünkü kanun teklif edemezler ve uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer
alamazlar.
Ancak bu kısıtlamalar nedeniyle komisyonların yasama işlevinde tamamen yetkisiz olduğu sonucuna
varılmamalıdır. Politikaların formüle edilmesi sürecinde çok etkili olabilirler. Komisyon üyeleri,
komisyonun görev alanına giren konularda genellikle deneyimi olan kişilerdir. Bu nedenle, tüm
komisyonların Meclis Başkanınca havale edilen kanun tekliflerini geliştirme hususunda yetkin olduğu
varsayılabilir. Siyasi ve ideolojik fikir ayrılıkları bir kenara bırakıldığında, bir hayli nitelikli mevzuat
hazırlanması mümkündür. Komisyonlar ayrıca ilgili alanda çalışan diğer uzmanların ve STK’ların katkısı
ile Genel Kurula kanun tekliflerine ilişkin nitelikli raporlar sunabilir. Komisyonlar bu şekilde çalışırsa
yasama işlevi daha güçlü ve etkili olabilir.
2017 tarihli Anayasa değişiklikleri öncesinde komisyonların etkili çalışması mümkün değildi. Bunun
nedeni büyük ölçüde, önceki parlamenter sistemin doğal sonucu olarak komisyonların hükümet
tarafından hazırlanan kanun tekliflerini görüşmesiydi. Komisyon başkanının iktidar parti grubu ile
komisyon arasında temas kişisi olarak hareket etmesi muhtemeldi. Dolayısıyla, komisyon gündemini
aslında hükümetin talebi üzerine belirleyen komisyon başkanı, kendi parti grubuna ait komisyon üyeleri
üzerinde kontrolü olması nedeniyle hükümetin istemediği bir değişikliğe izin vermeyebiliyordu.
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Milletvekillerinin kanun
teklifini sunması

Meclis Başkanı

Kanun teklifinin esas (ve
tali) komisyonlara havale
edilmesi

Cumhurbaşkanının kanunu
ilan etmesi (veya geri
göndermesi)

Kanun teklifinin Genel
Kurulda göüşülmesi,
değiştirilmesi ve oylanması

Kanun teklifinin ve
komisyon raporunun
görüşülmesi, değiştirilmesi
ve oylanması

Tablo 5. 2017 tarihli Anayasa değişikliklerinden sonra TBMM’de yasama süreci
2017 tarihli Anayasa değişikliklerinden sonra, yürütme organı tarafından kanun teklifi
sunulmamaktadır. Bu nedenle komisyonlar, yeni sistemde politikaların formüle edildiği süreçte daha
büyük bir rol oynayabilir. Komisyon, sadece milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerini
görüşeceği için daha titiz ve detaylı bir inceleme gerçekleştirebilir.
Netice itibariyle, yasama komisyonlarının İGK’lerin Meclis gözetiminde önemli bir rolü vardır. Bu
komisyonların kendilerini kanun yapımı süreçlerine adaması ve nitelikli kanunlar hazırlayarak güvenlik
sektörüne ilişkin sorunları çözmesi beklenebilir.
4.5. Yürütme Organı ve Komisyonlar Arasındaki İlişkiler
2017 tarihli Anayasa değişiklikleri öncesinde, Genel Kurulda ve TBMM komisyonlarında görüşmelerin
başlatılması için hükümet temsilcisinin de mevcut olması gerekiyordu. Bunun nedeni, komisyonlarda
görüşülen kanun tekliflerinin büyük ölçüde Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış olması ve ilgili
Bakanlar Kurulu üyelerinin kanun tasarısını desteklemek için komisyonlarda hazır bulunmasıydı.
Dolayısıyla, komisyon üyelerinin yöneltebileceği sorulara yanıt vermek üzere Bakanlar Kurulu üyesinin
veya hükümet adına üst düzey bir yetkilinin toplantılara katılması gerekiyordu. Yeni hükümet
sisteminde kanun teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlandığından yürütme organı üyelerinin TBMM
toplantılarına katılmasına gerek yoktur.
Öte yandan, komisyon başkanlarının komisyon toplantıları ve gündemleri hakkında
Cumhurbaşkanlığına bilgi vermesi gerekmektedir (m. 26). Bununla birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı,
bakanlar, bakan yardımcıları ve üst düzey kamu yöneticileri kendi takdirleriyle komisyon toplantılarına
katılabilir (m. 30, 31). Buna ilaveten, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları
yürütme adına komisyon toplantılarında söz alabilir.
Komisyonlar ileride güvenlik sektörü (ya da diğer alanlar) ile ilgili politikaların belirlenmesinde daha
etkili olursa, yürütme üyelerinin komisyon toplantılarına gönüllü olarak katılması daha muhtemeldir.
Yukarıda belirtildiği gibi komisyonlar fikirlerini almak üzere dış uzmanları (örneğin STK temsilcilerini)
toplantılara çağırabilir (m. 30). Başkan gerekli görürse uzmanlara söz verebilir (m. 29). Ancak başkanın
uzmanları veya herhangi başka bir kişiyi toplantıya zorla getirme yetkisi yoktur. Bu durum TBMM
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İçtüzüğünün yapısından kaynaklanmaktadır. TBMM İçtüzüğü, Meclisin kurum içi işlevlerini düzenler ve
üçüncü taraflara herhangi bir yükümlülük getiremez.
Yürütme organı üyeleri komisyon toplantılarına katılmak ve bilgi vermek ile yükümlü olmadığı için,
komisyonlar tüm bakanlıklar ile doğrudan yazışıp bilgi isteyebilir (m. 41). Bilgi ve belge talebi
reddedilirse yaptırım uygulanmaz ama bu tür talepler genellikle yerine getirilir.
4.6. İGK'lere yönelik Meclis Gözetimi ile İlgili Komisyonlar
Bu bölümde, İGK’lerin gözetimi, faaliyetleri ve İGK’leri düzenleyen politikalar ile ilgili görevi olan TBMM
daimi komisyonları ele alınmaktadır. Bu bölümde bahsedilen Meclis komisyonlarının İGK’lerin gözetimi
ile ilgili işlevleri şu şekildedir: (1) Kolluk kurumlarının yetkilerinin tanımı, düzenlenmesi ve gözetimini
yapan kuruluşlar ve mekanizmalara ilişkin kanun tekliflerinin gözden geçilmesi; (2) İGK’lerle ilişkili
olarak vatandaşlardan gelen şikâyetler hakkında soruşturma yapmak üzere Meclis komisyonlarının ve
kamu denetçiliği mekanizmalarının kuruluşunun ve Meclis mekanizmalarının gözetimi; ve (3) İGK’ler ve
iç güvenlik politikaları ile ilgili bütçenin tanımlanması ve onaylanması.
Mevcut durumda İGK’lere yönelik Meclis gözetimi konusunda spesifik olarak çalışan bir komisyonun
bulunmadığı akılda tutulmamalıdır. Aşağıda bahsedilen komisyonlar İGK’lerin faaliyetlerini sınırlı
ölçüde denetleyebilir. Bu çıkarımın esas nedeni, komisyonların ihtisaslaşmış gözetim komisyonu
vasfıyla bilgiye erişim yetkisinin olmaması ve ayrıca İGK’lerin gözetiminde güvenlik konusunda uzmanlık
bilgisinin olmamasıdır. Ancak güvenlik konularında yürütmeye yönelik Meclis gözetimi hususunda
komisyonların rol oynayabileceği yöntemler hâlâ mevcuttur.
4.6.1. İçişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu
Meclis’teki tüm daimi komisyonların İGK’lere ilişkin kamu politikalarının belirlenmesinde rolü olmakla
birlikte İçişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu bu hususta esas rolü oynamaktadır. İçişleri Komisyonu
merkezi yönetim, yerel yönetimlere ilişkin genel düzenlemeler, polis, jandarma, sahil güvenlik, sivil
savunma ve diğer içişleri meseleleri gibi diğer komisyonların görev alanına girmeyen konularda kanun
tekliflerini inceler. Adalet Komisyonu adalet ile ilgili konuları, temel kanunları ve diğer kanunları
inceleyerek bunların genel mevzuata uyumunu temin eder. İç güvenlik sektörü ile ilgili konularda hangi
komisyonun görev yapacağına Meclis Başkanı karar verir.
Meclis Başkanı milletvekillerinin münferit olarak sunduğu kanun tekliflerini esas ve tali komisyonlara
havale eder. Raporu Genel Kurul görüşmelerine temel teşkil edecek komisyona esas komisyon denir.
Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas komisyona görüş
bildiren komisyonlardır. Kanun teklifi İGK’ler ile ilgiliyse, beş olasılık vardır:
1. Kanun teklifi iç güvenlik kuvvetlerinin cezalandırılması, yargılanması ve soruşturulması ile ilgili
ise, esas komisyon olarak Adalet Komisyonunun atanması muhtemeldir,
2. Kanun teklifi İGK’lerin idari teşkilatı ile ilgili ise, esas komisyon olarak İçişleri Komisyonu atanır,
3. Kanun teklifi her iki tür düzenlemeyi de içeriyorsa ve teklifteki esas değişiklikler veya eklemeler
adli konularla ilgili ise, Adalet Komisyonu esas komisyon olarak, İçişleri Komisyonu da tali
komisyon olarak atanır,
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4. Kanun teklifi her iki tür düzenlemeyi de içeriyorsa ve teklifteki esas değişiklikler veya eklemeler
idari teşkilat ile ilgili ise, İçişleri Komisyonu esas komisyon olarak, Adalet Komisyonu da tali
komisyon olarak atanır,
5. Meclis Başkanı kanun teklifini ilgili diğer komisyonlara havale edebilir. Örneğin polis veya
jandarma personelinin eğitimi ile ilgili bir teklif sunulduğunda Milli Eğitim Komisyonu esas veya
tali komisyon olarak atanabilir ya da güvenlik kuvvetlerinin maaşları veya istihdamına ilişkin bir
teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilebilir.

Adalet
Komisyonu

İçişleri
Komisyonu

Esas
Komisyon

Esas
Komisyon

Adalet
Komisyonu

İçişleri
Komisyonu

Bir ihtisas
Komisyonu

Esas

Esas

Esas

Tali: İçişleri

Tali: Adalet

Bir ya da
birden fazla
tali komisyon

Tablo 6. İç güvenlik sektörüne ilişkin politikanın belirlenmesinde komisyonların rolü
Bir önceki bölümde açıklandığı üzere, komisyonlar milletvekillerince verilen ve kendilerine havale
edilen kanun tekliflerini kabul edebilir veya reddedebilir. Meclis Başkanı tarafından kendilerine kanun
teklifi havale edilmediği takdirde komisyonlar kanun teklif edemez veya kendilerine havale edilenler
dışındaki işlerle uğraşamazlar. Dolayısıyla İçişleri ve Adalet Komisyonlarının iç güvenlik kuvvetleri ile
ilgili konularda kendi başlarına kanun teklif edemeyeceği anlaşılmaktadır.
Bu komisyonlar, ancak kendilerine güvenlik sektörü ile ilgili bir mevzuat havale edildiğinde bu konuya
dâhil olabilir. Gözetim organları ve mekanizmalarına ilişkin kanun tekliflerini görüşebilirler ama bunun
dışında herhangi bir gözetim işlevleri bulunmamaktadır.
Güvenlik sektörü ile ilgili kamu politikalarının belirlenmesi sürecinde bu komisyonların karşılaşabileceği
en önemli engel, sektör hakkında gerekli bilgi ve belgelerin eksik olma ihtimalidir. 2017 tarihli Anayasa
değişiklikleri öncesinde, güvenlik sektörüne ilişkin politikalar hükümet tarafından belirleniyor ve kanun
teklifleri Meclis Başkanınca komisyonlara iletiliyordu. Komisyonlar hükümetin hazırladığı politikayı
inceliyor ve gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kanunlaştırıyordu.
Yeni hükümet sisteminde Meclis tek yasama organı olduğu için komisyonlar politikaları kendileri
geliştirebilecektir. Komisyonlar güvenlik sektörü ile ilgili uzmanlıklarını arttırabilirse ve bu alanda
nitelikli kanun yapma yolları bulursa daha etkili olacaklardır.
Komisyonlar, İGK’lerin gözetimine ilişkin politikaların belirlenmesi sürecinde insan hakları kuruluşları,
barolar, savunucular, hâkimler, polis memurları ve diğer ilgili uzmanların sürece katılımını temin
ederse, İGK’lere yönelik Meclis gözetiminde etkili bir rol oynayabilir. Adalet Komisyonu üyeleri İGK’lere
yönelik gözetimin cezai unsurlarını incelerken, İçişleri Komisyonu da idari unsurlar üzerinde durabilir.
Bu iki komisyon, güvenlik sektörü için bir çerçeve oluşturabilir ve bu konulara ilişkin kanunların
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yürürlüğe girmesine öncü olabilirler. İGK’lere yönelik Meclis gözetimi ile ilgili bir politika geliştirmeyi
başardıklarında, gerekirse bu politikayı gözden geçirme yetkileri de olabilir.
Komisyonlar, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen politikaları yürürlüğe koymayı tercih ederse, İGK’lere
yönelik Meclis gözetimi ancak bakanlığın izin verdiği sınırlar içinde mümkün olacaktır. Başka bir deyişle,
bakanlık muhtemelen komisyon üzerinde hâkimiyet kuracak ve bakanlık ve yürütme yetkilileri Meclis
gözetiminin sınırlarını belirleyecektir.
İçişleri Komisyonunun başarılı olduğu bir örnek, özel güvenlik kuruluşlarına ilişkin kanunudur. 22
Temmuz 1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin
Sağlanması Hakkında Kanun ile bazı kuruluşların özel yöntemlerle özel güvenlik kuruluşları tarafından
korunmasına izin verilmiştir.
Söz konusu kanunla milli eğitim, öğretim, ekonomi ve devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı
bulunan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme
tesisleri ve benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık devlet eliyle işletilen hava meydanları, tarihi eserler, ören
yerleri, sit alanları, açık ve kapalı müzeler, sanayi ve ticari ve turistik tesislerin güvenliği, resmi güvenlik
organlarının izni ile özel güvenlik kuruluşları tarafından sağlanabilirdi Bu kanun kapsamının
genişletilmesi yönünde sürekli talepler yapılmaktaydı. Hükümet tarafından hazırlanan ve bu tür
talepleri içeren bir kanun tasarısı 2004 yılında kendisine havale edildiğinde komisyon, görüşmelere son
vermiş ve soruna daha radikal bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Bulduğu çözüm, özel güvenlik
kuruluşlarından hizmet almak isteyen tüm kamu ve özel kuruluşlarının bu hizmetleri satın almasına
imkân tanıyan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu çıkartmak olmuştur. Komisyon, İçişleri
Bakanlığının desteğiyle hâlâ yürürlükte olan bu kanuna şekil vermiştir.
4.6.2. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu
6532 sayılı Kanunun 12. Maddesi uyarınca 2014 yılında kurulan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu,
güvenlik ve istihbarat faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporları görüşmek
üzere toplanır. İlgili organların güvenlik ve istihbarat faaliyetleri hakkında İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulur.
Cumhurbaşkanlığı bu raporlara dayanarak yeni bir rapor hazırlar ve Güvenlik ve İstihbarat
Komisyonuna iletir. Komisyon, raporun kendisine intikalinden itibaren 90 içinde inceleme ve
görüşmelerini tamamlayarak TBMM Başkanlığına sunulmak üzere yeni bir rapor hazırlamakla
görevlidir. Ancak kanunda Meclis başkanının bu raporla ilgili nasıl bir adım atacağı belli değildir.
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İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık
Raporları

Komisyonun
hazırladığı yeni bir
rapor

Cumhurbaşkanlığı

Rapora ilişkin
inceleme ve
görüşme

İlk üç rapora dayanan
yeni bir rapor

Güvenlik ve
İstihbarat
Komisyonu

TBMM Başkanı

Tablo 7. İlgili organların güvenlik ve istihbarat faaliyetlerine dair raporları
Komisyonun genel kurallara uygun olarak seçilen 17 üyesi vardır.
Komisyonun esas görevleri aşağıdaki gibidir:
a) Milli güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak,
b) Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek,
c) Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak,
d) Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini ve bireyin hak
ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirmek.
Komisyonun çalışma metodu ve incelediği raporlar dikkate alındığında, esas görevinin İçişleri
Bakanlığına bağlı İGK’ler yerine istihbarat ile ilgili gözetim yapmak olduğu görülmektedir. Tüm güvenlik
birimlerinin kendi istihbarat servisi bulunur ve bunlar birbirleriyle ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağlantı
içindedir. Meclis gizlilik ilkesi nedeniyle bu servislere yönelik gözetim yapamaz. Bu açığı kapamak
amacıyla Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuştur.
Komisyon görüşmeleri kapalı ve gizli oturumla yapılır. İlgili kurumlar ve Başkanlık tarafından hazırlanan
raporlarda, komisyon raporlarında, eklerinde ve tutanaklarında devlet sırlarıyla ilgili bilgi ve belgeler
yer alamaz.
Komisyonun gizlilik ilkesi esasıyla çalışması ve raporlarının Genel Kurulda görüşülememesi nedeniyle
komisyonun etkinliği hakkında bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.
4.6.3. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Bu komisyon farklı bir kanunla kurulmuştur (5/12/1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanun). İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunun oluşumu şu iki istisna dışında diğer komisyonlar ile aynıdır: (1) Komisyonun
iki Başkan Yardımcısı vardır; (2) Bağımsız milletvekilleri komisyona üye olabilir.
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Komisyon, Anayasada tanımlanan insan hakları çerçevesi, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi,
Uluslararası Sivil ve Medeni Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çeşitli
uluslararası sözleşme ve bildirgeler uyarınca faaliyetlerini yürütür. Komisyon, karakollarda işkencenin
ve ceza infaz kurumlarında insan hakları ihlâllerinin önlenmesi hususunda önemli bir rol oynamıştır. Bu
nedenle, komisyon İGK’lere yönelik gözetimin her zaman ve halen çok önemli bir aracı olagelmiştir.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevleri aşağıdaki gibidir:2
a) Uluslararası alanda kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek,
b) Türkiye’nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bildirgeler ile T.C.
Anayasası arasında uyum sağlanması amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve
bu amaçla anayasal değişiklikler önermek,
c) Kanun tekliflerini esas veya tali komisyon olarak incelemek,
d) Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasaya
uygunluğunu incelemek ve bu amaçla araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler,
çözümler önermek,
e) İnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili
mercilere iletmek,
f)

Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlâllerini incelemek ve bu ihlâlleri o ülke
parlamenterlerinin dikkatlerine sunmak,

g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında insan haklarına ilişkin
faaliyetleri kapsayan bir komisyon raporu hazırlamak.
Komisyonun bakanlıklar, genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, köy muhtarları, üniversiteler,
tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlardan bilgi isteme hakkı vardır. Komisyon gerekli
gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir ve Ankara dışında da çalışabilir. Komisyon
başvuru olmadan da inceleme yapmak üzere kendiliğinden hareket edebilir. İnceleme yapmak için alt
komisyonlar kurabilir. Komisyon, şikâyetlerin incelenmesi sonucu suç unsuruna rastlarsa Cumhuriyet
Başsavcısına suç duyurusunda bulunabilir.
Komisyon raporları Meclis Başkanına sunulur ve Danışma Kurulunun tavsiyesi üzerine Genel Kurul
gündemine alınır. Raporlar hakkında daha detaylı bilgi, genel görüşmelerde ya da raporun okunması
ile elde edilebilir. Komisyon raporları ayrıca ilgili bakanlıklara gönderilir.
Diğer daimi komisyonların aksine, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun hem yasama hem de
gözetim/denetleme komisyonu olma ayrıcalığı bulunmaktadır. Bu bakımdan Komisyon, İGK’lere
yönelik gözetim yapılması ve güvenlik sektörü ile ilgili kamu politikalarının belirlenmesinde etkili bir
mekanizma olabilir.

2

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklarieng/index.htm
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İnsan haklarına ilişkin kanun tekliflerinin görüşülmesi
• Emniyet teşkilatlarının görev ve yetkilerine ilişkin kanun hakkında teklifler
• Türk Ceza Kanunu hakkında teklifler
• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili teklifler

İhlâllerin takip edilmesi amacıyla alt komisyonların kurulması
•Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu
•Göç ve Uyum Alt Komisyonu
•Çocuk Hakları Alt Komisyonu

Karakol ve ceza infaz kurumlarının ziyaret edilmesi
• Askeri cezaevlerinin ziyaret edilmesi
• Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ziyaret edilmesi

Bildiriler
•12 Eylül Askeri Darbesine İlişkin Açıklama

Özel ve genel konularda rapor hazırlanması
• Uludere Raporu
• Maktül Hacı Ölmez ile ilgili Rapor
• İzmir&Aydın Raporu

Tablo 8. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun yürüttüğü faaliyetlerden bazı örnekler
4.6.4. Dilekçe Komisyonu
Anayasaya göre, vatandaşların kendilerini ya da kamuyu ilgilendiren konularda taleplerini ve
şikâyetlerini yetkili mercilere ve TBMM’ye iletme hakkı vardır. Dilekçe sahibi başvurusunun sonucu ile
ilgili olarak geç kalınmadan bilgilendirilmelidir. TBMM Dilekçe Komisyonu bu hakkın kullanılması için
kurulmuştur ve vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri inceler. Komisyon Başkanlık Divanı komisyona
gönderilen dilekçeleri inceler ve bu dilekçelerin kabul veya reddine karar verir. Başkanlık Divanı bu
kararları bastırır ve TBMM üyelerine dağıtır.
Komisyon Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen dilekçeler Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir.
Komisyon Genel Kurulu dilekçeleri inceleyerek karar konusu olup olamayacakları hususunu
kararlaştırır. Komisyon Başkanlık Divanı, Komisyon Genel Kurulunun kararlarını bastırarak, tüm TBMM
Üyelerine dağıtır ve gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara gönderir.
Komisyon Genel Kurulu, itiraz edilen dilekçeler için itiraz tarihinden itibaren 30 gün içinde bir rapor
hazırlar ve Meclis Başkanına gönderir. TBMM’nin kararı nihaidir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanlar kesinleşen kararlara dair yaptıkları işlemi Komisyon Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirir.
Komisyon Genel Kurulu, gerekli gördüğü bazı kararların TBMM’de görüşülmesini talep edebilir. Bu
durumda Komisyon konu hakkında görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak Meclis Başkanına sunar.
Dilekçe Komisyonu yasama süreçlerine dâhil olamaz ve dolayısıyla İGK’lere dair kamu politikalarının
tanımlanmasında doğrudan bir rolü yoktur. Komisyon kendiliğinden hareket edemez ancak
vatandaşların başvurusu üzerine harekete geçebilir.
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Komisyon, bireyler ve kamu yetkilileri arasında bir arabulucu olarak görev alır ve dilekçeye konu olan
soruna çözüm bulunması ve anlaşmaya varılması için çalışır. Komisyonun kararlarından yalnızca kimileri
TBMM Genel Kurulunda görüşülebilir.
Sonuç olarak, Dilekçe Komisyonu, Meclisin gözetim işlevinde görevi olmasına rağmen, İGK’lerin
gözetimi açısından İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kadar etkili değildir.
4.6.5. Plan ve Bütçe Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu, (a) kamu gelir ve harcamalarını içeren devlet bütçesini görüştüğü; ve (b)
akçeli hükümler dâhil, tüm milletvekillerinin kanun teklifleri muhtemelen bu komisyona havale edildiği
için son derece önemli bir komisyondur. Çoğu kanun teklifinde akçeli hükümler olması nedeniyle bu
komisyonun iş yükü diğerlerine kıyasla çok daha fazladır.
Komisyonlar

Kanun Tekliflerinin Esas Komisyon
Toplam Sayısı

Tali Komisyon

Plan ve Bütçe

1754

1369

385

Adalet

630

434

196

Anayasa

139

97

42

Çevre

87

40

47

Milli Savunma

201

54

147

İçişleri

696

416

280

Dışişleri

204

190

14

Milli Eğitim

387

187

200

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve 153
Turizm Komisyonu

62

91

Sanayi

211

75

136

Sağlık

897

136

761

Tarım

182

66

116

İnsan Haklarını İnceleme

104

1

103

Eşitliği 151

3

148

Kadın Erkek
Komisyonu

Fırsat

Tablo 9. 27. Yasama Döneminde (07.07.2018- 08.05.2020) komisyonlardaki kanun teklifi sayısı
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Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla güvenlik sektörüne ilişkin kamu politikalarının
belirlenmesinde ve İGK’lerin gözetiminde önemli etkiye sahiptir. Bunun nedeni, güvenlikle ilgili kamu
politikasının uygulanması için ayrılan kaynakların bütçede gösterilmesidir. Dolayısıyla bürokratlar bütçe
tahsisinin neden gerekli olduğuna dair komisyona açıklama yapmak zorundadır.
Yukarıda açıklandığı gibi, Genel Kuruldan önce komisyon bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini
görüşmek için uzun bir süreye (55 gün) sahiptir. Örneğin komisyon sonuncu bütçe kanunu ve
kesinhesap kanununu görüşmeye 6 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır ve çalışmasını 29 Kasım 2019
tarihinde tamamlamıştır. 20 Kasım 2019’da Komisyon, a) İçişleri Bakanlığı bütçesini (b) Emniyet Genel
Müdürlüğü bütçesini c) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesini d) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
bütçesini e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesini f) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
bütçesini g) Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı bütçesini görüşmüştür.
Bütçe Komisyonu oturumları tüm milletvekillerine açıktır. Komisyon üyelerinin üçte birinin talebiyle,
komisyon kapalı oturum yapma kararı alabilir ancak bu nadiren gerçekleşir. Komisyon STK temsilcilerini
olağan toplantılarına çağırabilecek olsa da bütçe görüşmelerine sadece milletvekilleri ve yürütme
organı temsilcileri çağırılabilir. Bütçe konularındaki deneyimlerinden dolayı meslek kuruluşları,
sendikalar ve barolardan temsilcileri oturumlara çağırmak isteyen muhalefet parti milletvekilleri
tarafından bu uygulama sıklıkla eleştirilmektedir. Son bütçe görüşmelerinde alınan komisyon kararları
aşağıdaki tabloda görülebilir:

•KÜ: 20 dakika
•MÜ: 5 dakika
•Yürütme: Serbest

•KÜ: 10 dakika
•MÜ: 5 dakika
•Bakanlar: 30 dakika

Aşama 1:
Bütçenin tümü
üzerindeki
görüşmeler

Aşama 2:
Bakanlık
bütçelerinin
görüşülmesi

Aşama 3 Bütçe
ile ilgili sorular

Aşama 4: Kanun
maddeleri ve
değişiklik
önergelerinin
görüşülmesi

•KÜ: 10 dakika
•MÜ: 5 dakika
•Bakanlar: 45 dakika
(yanıtlar için)

Tablo 10. 2019’da Komisyonda yapılan bütçe görüşmeleri
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•Değişiklik önergeleri
(varsa) hakkında kısa
konuşmalar)

Komisyon toplantılarının yayımlanmasına yönelik genel kural bütçe komisyonu için de geçerlidir.
Sadece yazılı basın toplantıları takip edebilir ve canlı yayın yapılamaz.
4.6.6. Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu
AB Uyum Komisyonu, Türk mevzuatı ile müktesebatın uyumlaştırılması için 2003 yılında kurulmuştur.
Komisyonun oluşumu şu üç istisna dışında diğer komisyonlar ile aynıdır: (1) Komisyonun iki Başkan
Yardımcısı vardır, (2) Bağımsız milletvekilleri komisyona üye olabilir, (3) Üyelerinin İngilizce veya
Fransızca dillerinden birini iyi düzeyde bilmesi gerekir.
Komisyonun görevleri arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek
ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerden TBMM’yi haberdar
etmek yer alır. Komisyon ayrıca müktesebat ile ilgili bilgi sunar, müktesebatın tercümesini yapar ve
diğer komisyonların müktesebatı özümsemesine destek olur.
Bu komisyonla ilgili ön plana çıkan husus, esas komisyon olarak bir görev almamış olması ve bu nedenle
yasama sürecindeki rolünün sınırlı kalmasıdır. Dolayısıyla, komisyonun yasama alanındaki tek yetkisi
talep edildiğinde diğer komisyonlara görüş bildirmektir. Mevcut durumda milletvekilleri tarafından
komisyona gönderilen sadece 7 kanun teklifi bulunmaktadır ve henüz hiçbiri görüşülmemiştir.
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5. Sonuç
Yukarıda yer alan değerlendirmede, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve buna müteakip
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sonrasında İGK’lerin Meclis Gözetimine dair genel bir bakış
sunulmaktadır. Türkiye’de Meclis yeni sistemde hâlâ kanun tekliflerini kanunlaştıran tek yetkili
organdır. Özellikle güçlendirilmiş yürütme organı karşısında Meclisin yasama ve gözetim rolünün
kuvvetlendirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
İGK’lerin gözetimi açısından Meclisin hem güçlü yetkileri hem de önemli rolleri bulunmaktadır.
Bununla birlikte, değiştirilen Anayasa uyarınca sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması gerekirken,
çalışmaların öngörüldüğü kadar etkili ve özerk şekilde yürütülemediği gözlemlenmektedir. İGK’lerin
gözetimi ile ilgili konular genellikle Cumhurbaşkanının sahip olduğu siyasi bağlar dışında Meclisten
keskin olarak ayrılan Yürütmenin inisiyatifine bırakılmıştır.
Yukarıda yer alan değerlendirme, TBMM’nin İGK’lere yönelik gözetimi hususunda eksiklikleri ve
potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu raporda yer alan değerlendirmelere dayalı politika tavsiyelerini
içeren bir rapor daha hazırlanmaktadır.
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