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Ö N S D Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plan
larının Devlet planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 
uncu maddelerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 
yılında, "Devlet planlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 
91 sayılı kanun" yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve 
üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planları ile yıllık programları 
hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanma
sında olduğu gibi, 91 sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel 
İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörler
de, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştır
ma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu 
ile Devlet planlama Teşkilâtına, Kalkınma planı çalışmaların
da yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendir
mek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptık
ları süre; Birinci, İkinci ve üçüncü Beş Yıllık Kalkınma plan
larının hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 
ile konulardaki uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa 
tutulmuştur.



Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih 
DPT - 1160 sayılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başbakanlık ve üyeliklerine; 
ilgili tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettik
leri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiyi sahip 
ve gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabile- 
cek kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların 
raportörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz 
manian yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet planlama Teşkilâtınca bir 
"Çalışma modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar 
doğal olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağ
lı kalmışlar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler 
yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hasırlanmaktadır. "Üç aşama
lı Planlama" olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genel
likle şu çalışmaları içermektedir;

1- Makro inceleme aşaması,
2- Sektör incelemeleri,
3- Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.



Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladık
ları raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde ya
rarlanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşa
mada (sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve 
ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve 
buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, ko
misyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle ince
lenen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere 
(kişisel görüşler da dahil) raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas 
Komisyonları raporlarından, temel belgeler olarak yararla
nılıp hazırlanacak Dördüncü Beş yıllık Kalkınma planının Ül
kemizin temel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; 
istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin 
daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve 
iç tasarrufların artırılması, okuma, yazma oranının yüksel
tilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo
ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütülmesi ile ulusal 
güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında önemli 
katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonlarında 
görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşek
kürü bir borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK
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KL : 7.20-3-76—098 A  d k a r a
KONU : Kamu İktisadi Teşeb- X 8  /10 /1976

büsleri İçin Özel İh
tisas Komisyonu Kurul
ması Hk.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, Teşkilâ- 
tımızca başlanmış ve 7/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş bulunan Tüzük çerçevesinde çeşitli konularda 
çalışacak Özel İhtisas Komisyonlarının kurulacağı belirtilmiş
tir. Ayrıca verilen talimat gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde, yönetimin geliştirilmesi işletmelerin iyileştirilmesi 
Özel İhtisas Komisyonu Kurulması da öngörülmüştür.

14 Yıllık Plan döneminde edinilen izlenimler ve Planlama 
deneyi birikiminin daha iyi tahmin, plan ve uygulama yapabilme 
konularında sağladığı gelişmeler Dördüncü Planın Uygulanması 
ve araçlarına ilişkin konuların daha tecrübeli bir yaklaşımla 
ele alınmasına imkân verecektir.

gu suretle, gerekli hallerde Kamu yararını da gözeterek 
kalkınmanın belli bir hız ve biçimde tamamlayacağı bir güç ve 
araç niteliği taşıyan Kamu İktisadi Teşübbüslerinde, Faaliyet
lerin; rasyonel, kârlı, verimli, ekonomik durumunu sağlamak ve
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yönetimin etkenliğini artırmak amacıyla yapılacak yapısal dü
zenlemelerin yönetimi geliştirme ve işletmeleri iyileştirmeye 
ilişkin konu ve soranlıran, optimal nitelikte çözümlenmesi 
Kahil olacaktır»

Bu amaçla anılan Komisyon, 2.Kasım.1976 günü saat lO.oo'da 
Devlet Planlama Teşkilâtı Merkez binası Orel Salonunda, ilk top
lantısını yapacak ve ele alınacak konuları çalışma yöntemlerini 
saptayacaktır. bu Toplantı da ele alınacak konular hakkındaki 
D.P.T. önerileri ilişikte sunulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonunun yukarı da belirtilen gün ve yerde 
yapılacak toplantısına katılmanızı saygı ile rica ederim.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI

/

RT/gn,



- III - 
G Ü N D E M

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Özel 
İhtisas Komisyonu

Toplantı Yeri : D.P.T. Merkez Binası (Orel Salonu)

Toplantı Tahiri : 2 Kasım 1976 Saat 10.00

G Ü N D E M :
2 Kasım 1976 Saat 10.00 - Devlet Plânlama Teşkilâtı

adına açılan konuşması
- Komisyon Başkan ve Başkan Yar

dımcıları seçimi
- Çalışma Yöntemlerinin ve sınır

larının teabiti
- Gerekiyorsa Alt Komisyonlar

Teşkili

- Devlet Planlama Teşkilâtı
Konu Önerileri
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Devlet Planlama Teşkilâtınca, K.İ.T.'lcrle ilgili 
olarak ele alınması önerilen konular :

I. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin üst düzeydeki genel 
sorunları :

a. Teşebbüslerin htıkukî ve İdari bünyesi, denetim ve 
gözetimi,

b. İştirakleri,

o. Yatırım ve Finansman,

d. Personel ve işçi,

e. Muhasebe, mali işler ve bütçe, 

f» Örgütsel

II. İşletme Sorunları :

a. Kâr planlaması ve üretim,

b. Stok yönetimi,

c. İşletme ve endüstri mühendisliği hizmetleri,

d. Pazarlama,
e. Genel ve Maliyet Muhasebesi,
f. İşletme bütçesi,
g. Personel ve işçi,
h. Kalite kontrolü,
j. Uygulamalı araştırma ve geliştirme.



KİT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU DEĞERLENDİRME VE 
KOORDİNASYON GRUBU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı G ö r e v  Y e r i
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Sn. Çetin HAÇALOÖLU 

Sn. A.Ferhan ATAMAN 

Sn. Hüseyin K.NAYIR 

Sn. Şükrü ÖZKAN 

Sn. Zeki DÖŞLÜOÖLU 

Sn. Kâzım CANATAN 

Sn. Atilla AYBAY 

Sn. Reşat TAYKUT 

Sn. Mehmet DİLEK 

Sn. Rauf MENGÜÇ

T.K.Î. (Komisyon Başkanı)

Y.D.K.

Çin Kur - Metal Genel Md.

Yem Sanayii 

Maliye Bakanlığı 

Y.D.K.

Y.D.K.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

D.Y.B.

Eski Petkim Gn.Md.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

D.P.T.

San. ve Tek. Bak.

Sümenbank
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GİRİŞ :

Ülkemizde kamu iktisadi teşebbüsleri ekonomik ve sos

yal yönlerden büyük önem taşımaktadır. Ekonomimizin sağlıklı 

gelişmesinde bunların itici rolü olmaktadır. Bu nedenle kamu 

iktisadi teşebbüsleri üzerinde, gerek kamu organları, gerekse 

halk önemle durmaktadır. Ancak, kuruluş ve gelişmesi bir dev

rim olarak kabul edilmesi gereken ve ülkemizin kalkınmasına 

büyük katkıda bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, çalışma alan

larının genişlemesine ve çok büyük teşebbüsler halini almala

rı na karşın; modern işletmecilik tekniklerine lygun, kĞriı ve 

verimli olarak çalışan teşebbüsler haline gelme olanaklarına 

çoğu kez kavuşamamış, genellikle ekonominin yükünü çeken, ha

zan da mevout koşullar karşısında ona yük olma durumuna geti

rilen kuruluşlar topluluğu haline gelmişlerdir.

Bu teşebbüslerin iyileştirilmesi için çeşitli çalışma

lar yapılmış, çok şey 3Öylenmiş ve yazılmıştır. 1964 yılında 

440, 441 ve 468 3ayılı yasalar çıkarılmış, bu yasaların -tingör- 

düğü iyileştirme çalışmalarından bir kısmı sonuçlandırılmış,

büyük bir kısmı ise hala sonuçlandırılamamıştır.

Kamu teşebbüslerinin iyi işleyen kuruluşlar olmadıkla

rı, işletmecilik ilkelerine ışrgun çalışmadıkları, gerek dış 
etkilerle, gerekse bunun uzantısı olan iç nedenlerle, özellik

le gereğinden fazla işçi ve memur çalıştırmaları dolayısıyla 

maliyetlerinin yüksek olduğu, buna karşılık siyasi baskılar 

ve esneklikten yoksunluk nedenleriyle ürettikleri mal ve hiz

met fiyatlarının olması gerekenin altında kaldığı, kurul uş'la- 

rın büyük bir finansman sıkıntısı içinde bulundukları, bir ger

çektir.
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Belirtilen bu durum, bunların iyileştirilmesi için 
arayışlara zorlamaktadır. Ancak, kanımızca arayışın hedefi 
iyi belirlenmiş değildir. Sağlam bir hukuk ve örgüt yapısı 
teşebbüslerin iyi çalışmaları için ana koşullardan biridir. 
Fakat, ne kadar sağlam hukuk ve örgüt yapısı meydana getiri
lirse getirilsin, yetenekli insan unsuru yani inanç, iş di
siplini ve yasalara riayet sağlanmadıkça olunlu sonuç almak 
olanaksız değile» bile çok güçtür. Bu nedenle, kamu teşebbüs
lerinin iyileştirme çalışmalarında yalnız hukuk yapısı ve '6r- 
gütlenme biçimi üzerinde durmakla yetinilmemeli, insan unsu
runa ağırlık verilmeli, yeni bir ruh getirilmelidir. Bu sorun 
yalnız kamu iktisadi teşebbüslerinin değil; bütün kuruluşla
rıyla ülkemizin temel sorunudur. Türkiye, bu soruna çözüm 
yolu bulmak zorundadır. İyi inaan unsuru ile, iyi olmayan bir 
sistem etkin hale getirilebilir, fakat yetersiz insan unsuru 
ile çok iyi bir sistem işletilemez.

Bu raporda belirlenen görüşlerin ve yapılan önlemlerin 
bu çerçeve içinde değerlendirilmesi gerekir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetimin Geliştirilmesi 
ve İşletmelerin İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu 2 Ka
sım 1976 tarihlerinde kurularak çalışmalarına 9 Kasım 1976 
tarihinde başlamış bu çalışmalarını 4rMart 1977 tarihinde ta
mamlamıştır.

İhtisas komisyonu, kendi bünyesinde alt komisyonlar ve 
koordinasyon komitesi oluşturmuştur. Özel İhtisas Komisyonu 
haftada bir veya iki kez toplanarak önceden tesbit edilen vs 
Koordinasyon Komitesi veya alt komisyonlar tarafından hazır
lama konular üzerinde çalışmıştır. Alt komisyonlarca hazırla
nan raporlardaki, öneriler irdelenmek suretiyle genel rapora 
altmıştır. Alt komisyonlara ait rapor metihler ine âe ai&ftri# 
ayrı yer verilmiştir.



T. TÜRKİYE'DE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (KİT)
HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. TARİHÇE, KİT'İN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Temel görevi kişilerin mutluluğunu sağlamak olan 
Devlet, ötedenberi idari ve politik alanlarda aktif olarak 
göründüğü halde, ekonomik alandaki çalışmalarının ağırlığını 
kişilere bırakmış, kendisi yalnızca kamu düzeninin korunması 
görevi ile yetinmiştir.

Ancak; 18.ve daha çoğunlukla 19. yüzyılda belir
gin hale gelen sosyal akımların etkisiyle, Devletin ekonomik 
alanda da etkin rol oynaması gerektiği görüşleri ortaya atıl
mıştır.

1918 yıl ında I. Dünya ve 1922 yılında Kurtuluş 
Savaşından tüm kaynakları yıpranmış veya bazıları kaybolmuş 
olarak çıkan Türkiye'nin, sanayileşme yoluyla kalkınabilece
ğine inanan zamanın yöneticileri; 13 Şubat - 4 Mart 1923 ta
rihlerinde bir ekonomi kongresi yaparak, genel görüşleri sap
tamış ve bunu izleyen sürede kredi, vergi, gümrük alanların
da teşvik edici yasaları çıkararak, özel kesim sermaye ve 
gücünün yetersiz kaldığı veya gitmediği veya korunmaya gerek
sinme duyduğu ekonomik alanlardaki işlerin, devletin görev 
ve sorumluluk sınırları içine alınması ve bu işlerin gerekle
riyle, tekniğinin benimsenmesi zorunlugunu duymuşlardır.

Bunun sonucu olarak, Türkiyeda devletçilik poli* 
tikasının ilk deneyine 1925 yılında kurulmuş bulunan "Türki
ye Sanayi ve MkadÜn. Bankası” uygulaması ile geçilmiştir.



19 Nisan 1341 (Hicri) tarih 633 sayılı yasa ile 
kurulan Bankanın yedi yıl sonra; kendisinden beklenilen ama
ca ulaşamaması sonucu elindeki fabrikalarının idaresi 3 Tem
muz 193? tarihinde 2C5Ö sayılı yasa ile kurulmuş bulunan "Dev
let Sanayi Ofisi"ne bırakılmış, 7 Temmuz 1932 tarih ve 2064 
sayılı yasa ile de bankacılık görevleri "Türkiye Sanayi kre
di Bankasına/( verilmiştir.

Ancak, bu yeni kuruluşların ömürleri pek kısa 
sürmüş ve özel sektörün bu türlü yatırımlara istekli görün
memesi karşısında bu kez daha geniş bir görüş açısından ha
zırlanmış olan 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı yasayla 
Sümerbank kurularak; devlet elindeki fabrikaların, iştirak
lerin idaresi, yeni müessese ve iştiraklerin kurulması, yurt- 
içinde ve dışında her türlü personelin yetiştirilmesi, sınai 
kredi sağlanması, her çeşit bankacılık işlemleri yapması gö—r— 
revleri, bu teşekküle verilmiştir.

Devletin, ekonomik alandaki bu girişime başlar
ken yasal yönden getirdiği yenilikler demeti içinde; hükmi 
şahsiyet, Sayıştay denetimine tabi çlmamak, bilançoların 
onayının hükümetçe, ibranın ise TBMM Maliye ve Ticaret Ko
misyonlarından kurulu bir genel kurulca yapılması, özel hu
kuk hükümlerine tabi olmak, Artırma-Eksiltme Yasası dışın
da kalmak gibi daha serbest bir yol izlediği ve daha o devir-, 
lerde modern işletmecilik temellerini attığı görülmektedir.

Bir kısım sanayi, bankacılık ve maden işletme
lerinin Devlet dinde toplanma siyle kısa sürede alınan olum
lu sonuçlarla iktisadı devletçilik hızla gelişmeye başlamış
tır.



Ancak, yeni kuruluşların değişik yasalar yerine 
bir örnek,bir idare ve hukuk düzeni içinde çalışma zorunluğu- 
nu kısa sürede hissettirmesi sonucu uzun ve ciddi çalışmalar
dan sonra 17 Haziran 1938 tarih ve 346C sayılı "Sermayesinin 
Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi 
Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare Ve Murakabeleri Hakkında" 
yasa 4 Temmuz 1938 de uygulamaya konulmuştur. Böylece yukarı
daki kuruluşlar bu yasa içine alınarak birer "İktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirilmiştir."

Bu tarihi izleyen yıllarda çeşitli yasalarla yeni 
iktisadi devlet teşekkülleri kurulmuştur.

Burada bir hususu açıklamakla yarar vardır. Mahi
yetleri itibariyle iktisadi olmayan bazı devlet teşekkülleri 
3460 Sayılı Yasa kapsamına alındığı halde, buna mukabi^mahi
yetleri itibariyle iktisadi olan bazı teşekküller ise adı ge
çen yasa kapsamına alınamamıştır.

3460 Sayılı Yasanıû başlıca özelliklerini; ülke 
gereklerine uygun oluşu, doktriner ve tekelci olmayışı, ida
rede ademi merkeziyetçi, denetimde merkeziyetçi, çalışmalar
da basiretli bir tüccar gibi ve verimli, rasyonel, hareket 
serbestisine 3ahip, devlet formalitelerinin bağlayıcı hüküm
lerinden arıntaiş* iktisadi ve idari çalışmalarında özerk, 
yüksek yönetim ve demçtim parsoneli için uzmanlık ve eğitimi 
öngörmüş, son denetleme vs ibra organı olan Genel Kurulun# 
tüm olarak politik nitelik yerine, daha çok uzman olan resmi 
va özel yüksek uygulayıcılardan faydalanılarak kurulması gibi 
hususlarla açıklamak mümkündür.



3460 Sayılı Yasanın getirdiği sistem uygulamaya 
girdikten sonra, çeşitli nedenler ve zorunluklarla Devletçe, 
iktisadi çalışma düzenine konulmak istenen bir çok faaliyet
ler bu yeni rejim çerçeve ve kalıbı içinde ypr almışlardır.

Yeni sistemde çeşitli bakanlıklara bağlı olan 
teşekküller 1950 de kurulan "İşletmeler Bakanlığına" bağlan
mışlar ise de, bu Bakanlığın ömrü uzun olmamış ve teşekküller 
yine eski bakanlıklara dağılmışlardır.

1960 yılına kadar bu statü içinde çalışmalarına 
devam eden teşekküller için 15 Temmuz 1960 tarihinde, 3460 
Sayılı Yasaya ek olarak çıkarıman 23 Sayılı Yasa ile Milli 
Piyango İdaresi, İller Bankası, Sosyal Sigortalar kurumu, 
Amorisman ve Kredi Sandığı, TC. Merkez Bankası, Halk Banka
sı ve Sandıkları, T.Emlâk Kredi Bankası, Denizcilik Bankası 
TAO, T.Vakıflar Bankası A.O., T.Petrolleri A.O. ve T.Hava Yol
ları A.O. ile bu teşekkül ve ortaklıkların kendi aralarında 
kurdukları ortaklıklar ile ayni yasanın "İştirakli Teşebbüs
ler" diye tanımladığı ve sermayesinin yarısından fazlası dev
let, özel idare ve belediyelerle yukarda adı geçen teşekkül 
ve ortaklıklara ait olan ortaklıkları (sermayesinin yarısın
dan fazlası özel idare ve belediyelere ait olanlar hariç)
3460 Sayılı Yasanın denetleme rejimine tabi tuttuğu gibi, bü
tün bu teşekkül, ortaklık ve teşebbüsler için de yeni ve ortak 
bir idare rejimi saptamış bulunmaktadır.

23 Sayılı Yasa ile özet olarak; 3460 Sayılı Yasa 
veya özel bir yasa veya bir özel yasanın verdiği yetkiyle 
kurulmuş olan bütün teşekküllerin denetlenmesi bu ya3a kap
samına alınmış, yönetim kurulları kaldırılarak yerlerini
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"müdürler- kurulu" almış, Başbakanlığa bağlı olarak görev ya
pan Yük3ek Denetleme Kurulu yasama organı başkanlığına bağ
lanmıştır,

23 Sayılı Yasa geçici bir tedbir niteliğinde ön
görüldüğünden, kamu teşebbüslerini iyleştirme çalışmalarına 
devam edilirken, bir yandan da kamu kesimi içindeki alacak 
ve borç ilişkilerini düzenlemek, bu teşebbüslerin durumları
nın her yönü ile incelenerek alınması gereken tedbirlerin sap
tanmasına yarayacak çalışmaların yapılmasına olanak sağlamak 
amaciyle 6 Aralık 1960 tarihinde 154 sayılı yasa çıkarılmış
tır.

Adı geçen yasanın 17* maddesi gereğince, iktisa
di devlet teşekküllerinde reform yapılmak üzere üst ve alt 
düzeyde yerli ve yabancı uzmanlardan kurulu komisyon çalışma
ları yapılarak "İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle BenzeriMü- 
esseselerin Bünyelerinde Yapılması Gereken İslahat Hakkında 
flapor" düzenlenmiştir.

Adı geçen raporda yer alan kararlar 440 Sayılı 
yasanın yayınlanması tarihine kadar yürürlükte kalmıştır,

^Ç^Yukarıda açıklanan çeşitli çalışma ve bunlardan 
alınan sonuçlar ve hazırlanan raporlar gözönünde bulundurun 
larak 440 sayılı "İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müessese- 
leri ve İştirakler Hakkında Yasa" 12 Mart 1964 tarihinde ka
bul edilerek 21 Mart 1964 tarihinde uygulamaya girmiştir.



12 Mart 1964 tarihinde 441 sayılı "Devlet Yatırım 
Bankası Hakkında Yasa", 12 Mayıs 1964 tarihinde de 468 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa" kabul edilmiş
tir.

Böylece; özetlenecek olursa, 440 Sayılı Yasa ik
tisadi devlet teşekkülü kapsamını 3460 sayılı yasaya göre ge
nişletmiş, iştiraklerin yönetimini düzenlemiş, teşekküllerin 
plan hedeflerine uyacak şekilde yönetim ve gözetimine iliş
kin yeni esaslar getirmiştir. 441 Sayılı Yasa, teşekküllerin 
yatırımlarının finansman esaslarını belirlemiş; 468 Sayılı 
Yasa da, kamu iktisadi teşebbüslerinin yasama organı tarafın
dan denetimini düzenlemiştir.

440 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesiyle "İktisadi 
Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu" kurularak 
sistemin yerleşmesini sağlamak amacıyle Komisyona yasa ile 
verilen görevlerin yapılmasına çalışılmış ise de, Komisyonun 
dört yıl süren çalışmaları bitiminde varılan sonuçların, ha-, 
zırlanan raporların uygulanması, çok çeşitli nedenlerle ger
çekleştirilememiştir.

Bunun sonucu olarak sistemden beklenen alınama
yınca, yeni çıkış noktaları aranmasına başlanmıştır. Bü amaç
la, yukarıda adı geçen komisyonun görevlerini yapmak, kamu 
teşebbüslerinin iyileştirilmesini sağlamak ve izleme organı 
olarak Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesinde bir birim kurul
muştur.



12 Mart 1971'de meydana gelen hükümet değişik
liğinden sonra 2 Mayıs 1971 tarihli ve 7/2361 Bakanlar kuru
lu karariyle, hükümet programında öngörülen reformlardan kamu 
iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olanları gerçekleştirmek, 
özellikle teşebbüslerin kârlılık ve verimlilik ilkelerine ve 
modern işletmecilik kurallarına uygun olarak ve politik bas
kıdan uzak, etkin bir ekonomik ve mali denetim altında çalış
malarını sağlıyacak bir sistemin geliştirilmesi amaciyle "Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Reform Komisyonu" kurulmuştur.

Komisyonun çalışmaları sonunda bir rapor düzen
lenip, kamu teşebbüsleri için "Tek Holding Sistemi" öneril
miş ise de, birinci Erim kabinesinin görevden ayrılması nede
niyle başlatılan çalışmalar durmuştur.

Kamu teşebbüslerinin iyileştirilmesi için yeni 
bir sistem kurulması konusundaki çalışmalar bundan sonra Dev
let Planlama Teşkilatı bünyesinde devam etmiş, bu çalışmalar 
sonunda 1 Aralık 1972 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan "Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Reformu Stratejisi" adlı- belge orta
ya çıkmıştır. Daha sonra bu belgedeki ilkeler esas alınarak 
440 -Sayılı Yasada değişiklikler ve ona katmalar yapan bir ta
sarı hazırlanarak yasama organına sunulmuş ise de, 1974 yıllı 
seçimlerine kadar yasalaşmadığından bu tasarı kadük olmuştur.

En son olarak da, 1976 yılının ikinci yarısında, 
IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânını hazırlama çalışmalariyle ilgi
li olarak DPT müşteşarlığınca teşkil olunan "Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde Yönetimin Geliştirilmesi, İşletmelerin İyi
leştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu" çalışmalar yapmış ve bu 
raporu hazırlamıştır. i



B. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN (KİT'İN) TÜRKİYE
EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ

Ekonomik ve sosyal kalkınmasını karma ekonomi düzeni 
içinde geliştirmeyi amaç edinen Türkiye'de, plânlı kalkın
manın bir aracı olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri; memleketin 
doğal kaynaklarının işletilmesinde, temel mal ve hizmetler 
ile ağır ve savunma endüstrisi ürünlerinin üretilmesinde 
gösterdiği çaba, yarattığı varlık ve İ3tihdam gücü, yöreler 
arasında sağladığı denge, yaşantıya yaptığı katkı yönünden, 
önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır.

ı,

Bu nedenle Kamu İktisadi Teşebbüsleri; yukarıda açık
landığı üzere aksayan, fakat düzeltilmesi olanakları bulunan 
yönleriyle Türkiye ekonomisinin ve kalkınmasının vazgeçilmez 
bir aracı olma durumunu korumakta ve en önemli olarak da bü
yük yatırımları gerektiren ya da kârlılık, verimlilik veya 
yörelerin koşulları nedeniyle özel sektörce ilgi çekici gö
rülmeyen alanlarda faaliyet göstermekte, özel sektörle bir
likte çalışılan alanlarda ise, yol gösterici olanaklarıyla 
her yönden denge unsuru olma niteliğini sürdürmektedir.

Halen sayılar 150 ye yaklaşan KİT'in amaç, yönetme, ça
lışma koşulları, denetim ve ibra gibi yönlerden aralarında 
farklar mevcut olup, KİT'in tanımlanmasında zaman, zaman bazı 
ana ilkeler îleri sürülmüş ve buna göre bir sınıflamaya gi
dilmesi öngörülmüş ise de, açık ve noksansız bir tanım yapı
lamamıştır.



Bu nedenle, KIT'in Türk ekonomisindeki yer ve öneminin 
belirtilmesinde Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenen 
kuruluşlara ait 1974 yılı verileri esas alınarak, çeşitli kri
terlerden yararlanmak suretiyle bir değerlendirmeye gidilmiş
tir.

Dünya ekonomisi 1970 yılından beri buhranlı ve istik
rarsız bir dönemden geçmektedir.

Dünyayı saran ekonomik durgunluk, yaygın enflasyon, pet
rol bunalımı, uluslararası mal ve hizmet değişiminde gelişme
miş ülkeler aleyhine oluşan gelir dağılım eşitsizliği, çok 
uluslu şirketlerin dünya üretimindeki paylarının gittikçe art
ması, hammadde ve petrol fiyatlarındaki yükselmeler bu madde
lerin ithalatçısı ülkelerin dış ödeme dengelerinde güç kapatı
labilir açıklar yaratmış, uluslararası sermaye piyasalarını 
etkilemiş teşebbüslerin üretim maliyetlerini saptamakta güç
lükler çıkarmış, istihdam ve üretim planlarının sık sık değiş
tirilmesini zorunlu kılmış, emeğin satınalma gücünün aşınmasına 
neden olmuş ve 1974 yılından itibaren de dünya ekonomisinin^ 
itici gücünü teşkil eden sanayileşmiş ülkelerin toplam büyüme 
hızlarında duraklamalara ve hatta azalmalara yol açmıştır.

Buna paralel olarak Türkiye'de de 1972-1974 yıllarında 
enflasyon giderek hızlanmış ve 1972 yılının 678 milyon dolarlık 
dış ticaret açığı, 1974 de 2.246 milyon doları bulmuştur.

Bununla beraber, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
ne dahil sanayi ülkelerinin 1973 .yılı ortalarında azalmaya baş
layan gayri safi milli hasıla (GSMH) artış hızının 1974'de sı
fır olmasına ve 1975'de GSMH'da ortalama İ« 2,2 oranında düşmesine
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rağmen, Türkiye'de GSMH'da 1974'de 7? 7,4, lQ75'de f 7,9 gibi 
önemli oranlarda artışlar sağlanmıştır.

Bu ortam içinde çalışan KİT'in çeşitli yönlerden 
e ekonomisindeki yeriaşağıda sırasiyle açıklanmıştır.

1. Milli Gelir Yönünden :

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1975 yılı geçici 
bilgilerine göre, Türkiye'nin 1974 yılı gayri safi yurt içi 
hasılası (GSYİH) faktör fiyatlarıyle ve cari fiyatlar üzerin
den 371,0 milyar lira olarak saptanmış olup, dışardan gelen 
net üretim amilleriyle GSMH 388,4 milyar liraya ulaşmıştır.

Sabit faktör fiyatlarıyle 1974 yılı .katma değer 
büyüme hızlarının gerçekleşme oranları, tarımda f 6,9, sana- 
yi'de f 10,1, madene ilik' de 7< 22,5, İmalat'da 7? 7,9, Enerji 
de 7& 26,8, Hizmetler'de ^ 8, GSYİH'da $ 8,2 GSMH'da 8,1 ol
muştur.

Türkiye'nin 1974 yılında GSYİH'sı 1967=100 esa
sına göre 71 305 artmış olup, KIT'lerin aynı dönemde GSYİH'ya 
katkısındaki artış ise $ 205 olmuştur.

Arada KİT aleyhine 100 puanlık fark oluşunun ne
denini, mal üretiminin özel kesimde daha hızlı gelişmesine, 
fiyat müdahaleleri dolayı sıyl'e KİT kârlarının düşmesine, bu
na karşılık hükümetçe KİT'e yapılan sübvansiyonların yıldan 
yıla artmasına bağlamak mümkündür.



GSYİM'nin 1967-1974 yılları arasındaki gelişme
sinde Ticaret sektörü f' 373» sanayi sektörü İ- 365, mali mü
esseseler fc 342, ulaştırma ve haberleşme sektörü de İ< 327 
bir gelişim göstermiştir.

KİT'in GSYİH'da görülen artışlar içindeki yeri 
ise, sanayide $ 260, Ulaştırma ve Haberleşmede J 240, mali 
müesseselerde 222, ticaret sektörün de ise # 167 olarak 
hesaplanmıştır.

1968 yılı fiyatlarıyle GSYİH'daki KİT'in payı 
1974 yılında % 7,6 dır. 1973 yılında bu oran ^7,4 idi. İki 
yıl arasındaki oranlar karşılaştırıldığında, KİT'lerin yeri
ni korumakta olduğu görülmektedir.

Sanayi sektöründeki KİT payı 1974 yılında 1973 
yılına oranla $ 1 bir artış göstermekte ise de, 1972 yılına 
oranla $ 3,9 luk bir azalma mevcuttur. Bu sonucu özel sektö
rün imalfit sanayinde hızlı bir gelişim içinde bulunması ve J 
madencilik sektörüyle enerji sektöründeki katma değer payının 
1974 yılında düşme göstermesine bağlamak kabildir.

Ulaştırma ve haberleşme sektöründe GSYİH'nin 1974 
yılında $ 20,6 sını oluşturan KİT payı, 1973 yılına göre ^2,5 
bir azalış göstermekte olup bu durum ulaştırma hizmetlerinin 
özel sektöre kaymağa devam ettiği görünümünü vermektedir.



Temel mal ve hizmet niteliğinde görülen ürün
ler için ödenen sübvansiyon ve başkaca hazine yardımları 
KİT için yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Sübvansiyon ödemele
rinde, maliyet farkı esas alınıp, kâr payı gözet ilmediğinden, 
KİT açısından kârlılık ve kaynak yaratma olanakları yeterince 
yerine getirilememektedir.

KIT'in milli hasılaya katkısı, personel ödemele
ri ve yıllık kârlar ile önemli bir yer tutmakta ise de, bu 
kuruluşların 1974 yılı fiyat hareketlerinden olumsuz yönde 
etkilenmiş olmaları, istihdam olanaklarının zorlanması, kâr 
oranının istenen düzeye yükselmesini engellenmiştir.

T

İmalât sektöründen sağlanan 2,6 milyar liralık 
kâr; ulaştırma ve haberleşme sektörünün 1,4 milyar, maden
cilik sektörünün 0,4 milyar liralık zararı sonucu 0,8 milyar 
liraya düşmüş ise de, sosyal sigortacılıktan sağlanan 1,3 
milyar liralık gelir fazlası ile KİT kârlarının toplamı 3,8 
milyar liraya ulaşmaktadır.

KİT'in GSYİH'ya katkısında ağırlık taşıyan dolay
lı vergiler 1974 yılında ^ 19,4 de yükselmiştir.

Temel mal ve hizmet niteliğinde görülerek satış 
fiyatları hükümetç» saptanan mal ve hizmetlerin maliyet fark
ları ve diğer Hazine yardımları toplamı 4,7 milyar lira öde
me de katma değer olarak nitelendirildiğinde, GSYİH içindeki 
KİT payı $ İt) na yükselmektedir.



2.  İs t ihdam yönünden :

Türkiye 'de  tar ım dış ındaki  i s t ihdam 1974 yı l ında 

da artmaya devam ederek iş  gücü fazlas ı  oranı  12 ,29  olmuş

tur .

Tar ım sektöründe çal ışan 8 ,7  milyon kiş i  har iç  

tutulduğu takdirde sanayi  (Maden,  imalât ,  ener j i ) ,  Ulaşt ı r 

ma ve  haber leşme,  t icaret ,  bankacı l ık ,  diğer  hizmet ler  sek

tör ler inde çal ışan 5 ,2  milyon kiş iden 4  50  bininin  (’fc 8 ,5 )  

KİT 'de  is t ihdam edi ldiği  görülür»

Sektör ler  i t ibar iyle  KİT ' in  is t ihdam oranlar ı  

i se  % 25 ,6  s ı  u laşt ı rmaya,  ^  14 ,5  i  Sanayi 'ye  % 8 ,9  u  t ica-  

ret 'e  $  0 ,3  de  hizmet lere  a i t t i r»

1974 yı l ında Türkiye  nüfusunun 5 ,2  milyon kiş i 

s i  ücret le  ça l ışmış  o lup,  ücret le  ça l ışanlar  iç inde KİT ' in  

payı  düşme eği l imi  göstermiş  o lup,  1968  yı l ında Türkiye 'deki  

ücret l i ler  iç inde KİT ' in  payı  $  20  iken,  1974  de  bu oran 

$17 'ye  inmişt i r .  Bunun nedeni ,  sosyal  s igorta lar ın  yı ldan 

yı la  daha geniş  b ir  k i t leyi  kapsamına a lmasıdır .

3»  Üret im Yönünden :

1974  yı l ında madenci l ik  sektöründe taşkömürü,  

raf ine  kükürt ,  Boksi t ' in ,  imalat  sektöründe ise  plâst ik  

hammaddeler i  i le  vagon ve  lokamoti f in  tamamı KIT taraf ından 

üret i lmiş  veya yapı lmış  o lup;  demir ,  bakır ,  bor  mineral ler i  

ve  l inyi t  üret iminde,  de  KİT önemli  b ir  yer  i şgal  e tmişt i r .



1970 - 1974 döneminde KİT'in Türkiye üretiminde
ki payı şekerde f 59'dan # 61'e, yünlü dokumada f 16 dan 
18'e, petrol ürünlerinde $> 39 ' dan f 67 'ye »elektrik enerjisin
de £ 71'den f 75'e yükselmiş; pamuklu dokunada f. 23’ten 17'ye, 
kağıt kartonda $ 89 dan 66 ya, külçe çelikte $ 51 den f 47 ye, 
hadde mamullerinde f 57 den $ 48 e,çimentoda / 45 ten f 40 ka, 
kimyasal gübrede f. 64 ten $ 42 ye düşmüştür.

4. Bankacılık ve Sigortacılık yönünden :

Mevduat ve Ticaret bankaları kredileriyle T.C.Mer
kez bankası tarafından açılan krediler toplamı 1974 yılında 
118.367 milyon liraya ulaşmıştır.

Bu kredilerin, 95-749 milyon lirası mevduat ve 
ticaret bankaları kredilerine, 22.636 milyon lirası da Mer
kez bankası kredilerine aittir.

Merkez Bankası kredilerinin f 43,9 u KIT'le ilgi
lidir.

Banka kredilerinin 35-574 milyon lirası ihtisas, 
kredileri 60.175 milyon lirası genel kredilerdir. İhtisas 
kredileri içinde 24.798 milyon lira ile T.C. Ziraat Bankası
nın tarım kredileri başta gelmekte, bunu 4.253 milyon lira 
ile yatırım ve sanayi bankaları aracılığı ile verilen kredi
ler, 2.533 milyon lira ile Halk Bankasının küçük sanat,
3.990 milyon lira ile ipotek karşılığı krediler izlemektedir.



İhtisas kredileri °/o 50 oranında artarken, genel 
kredilerde bu artış I 18 civarında olmuştur.

Türkiye'de yatırım alanında faaliyet gösteren 
3 bankadan biri kamu kesiminde olup,KİT'in kredi ihtiyacını 
karşılamağa çalışan Devlet Yatırım Bankası (DYB) dir.

Aktif değerler bakımından 1974 yılında yatırım 
bankalarının tümü 32.650 milyon liraya ulaşırken, DYB nin 
bu değer içindeki payı 27.521 milyon lira (/? 84,2) olmuştur.

Aktif değerlerin 5 yıllık dönem için gelişme or
talaması tümünde ^ 14, DYB için İ« 12,1 olmuştur. i

Yatırım bankalarının 1974 yılında toplam kârı 
549,6 milyon lira olup, bunun 452., 2 milyon lirası ($ 82,2) 
DYB'na aittir.

1974 yılında Türkiye'de 21 i milli, 17 si yabancı 
olmak üzer 38 sigorta şirketi faaliyette bulunmuştur. Milli 
Sigorta şirketlerinden biri KİT kuruluşudur.

1974 yılında sağlanan 1.632,5 milyon liralık
direkt prim istihsalinde Kürk şirketlerinin payı ^ 96,4,ya
bancı şirketlerin ise İ° 3?6 olmuştur.

KÎT kuruluşu sigorta şirketlerin tüm direkt prim 
iatikealin&aki payı ise % 4,7 dir.



Türkiye'de faaliyette bulunan tüm sigorta şirket- 
I erinin öz kaynak rantabilitesi 1974 yılında fi 29 olup, mil
li sigorta şirketlerinin 1974 bilanço kârı 127,2 milyon lira 
olarak gerçekleşmiştir.

Bu arada KİT'teki iç sigorta uygulaması gelişme 
göstermiş ve i 974 yılında KIT'in sigorta fonu toplamı 1.4 59 
milyon liraya ulaşmışt-ır.

5. Yatırımlar yönünden s

1974 yılında cari fiyatlarla 72.965 milyon lira
ya ulaşan sabit yatırımların fi> 21,6 sı KİTt fi 26,4 ü öteki 
kamu kesimi ve fi 52,0 si de özel sektör tarafından gerçek
leştirilmiştir.

KİT tarafından gerçekleştirilen yatırımların 
fi 32,8*i imalat, fi 26,8 i ulaştırma ve haberleşme, fi 19,5 i 
enerji, $ 18,9 u madencilik ve fi 2,0 si de öteki sektörlere 
aittir.

6. Hazine olan ilişkiler yönünden :

Bu kısımda Hâzinenin KİT'e ve KİT'in Hâzineye 
olan katkıları yönünden bir değerlemeye gidilmiştir.

1974 yılında Hazine tarafından 10.233 milyon li
rası (fi 95,9) işletmeci kuruluşlara, 4 32 milyon lirası da 
(fi 04,1) sosyal amaçlı kuruluşlara ait olmak üzere toplam 
olarak 10.665 milyon lira ödeme yapılmıştır.



İşletmeci kurul taşlara yapılan ödemelerin 3.684 
milyon lirası (# 36,0) sübvansiyon, 181 milyon lirası 
(# 1,8) vergi iadesi,584 milyon lirası (#5,7) kullanımı 
KİT'e bırakılan vergiler, 993 milyon lirası (# 9,7) birik
miş zararlar için yapılan ödemeler, 4.791 milyon lirası da 
(# 46,8) sermaye artırımlariyle ilgilidir.

1974 yılında KİT in Hâzineye katkısını şöyle 
özetleyebiliriz.

1974 yılında KİT dönem sonucunda 2.823 milyon 
lira net kâr sağlamıştır} dönem kârlarından Hâzineye ödene
cek paylar 140 milyon lira olarak gerçekleşmiş, Türkiye 
deki tüm vergi tahsilatı 64.973 milyon lira içindeki KİT in 
payı 12.504 milyon lira (# 19,2) olmuştur.

KİT kârlarından 1974 yılında Hâzineye ödenen 
kurumlar vergisi toplam ise 804 milyon liradır.

J

Sonuç olarak, KİT'in Türkiye ekonomisine kattığı 
değer #7,6 oranında 29,6 milyar lira olmuştur.

Bu katkı, KİT'lerin bulundukları yörelere getir
dikleri sosyal yaşantının ve görünmeyen hizmetlerin de hesap
lanması halinde Türkiye nin ulusal ekonomisi, kişilerin re
fahı yönünden daha da yararlılık ve etkinlik kazanmaktadır.



C. KIT'İN GENEL SORUNLARI

Üzerinde uzun zamandır çalışılmasına ve bütün ilgili
lerin devamlı yakınmalarına rağmen kamu teşebbüsleri iyi 
çalışan kuruluşlar haline getirilememiştir. Son zamanlarda 
girişilen, 440 Sayılı Yasaya tabi olmayan kamu teşebbüsleri 
kurma girişimlerinin, kamu teşebbüsleri alanında daha büyük 
bir dağınıklık yaratacağı düşünülmektedir. Türk kamu teşeb
büslerinin sorunları hakkında bir fikir vermek bakımından, 
bunlardan belli başlılarının belirlenmesi yararlı bulunmuş 
ve aşağıda açıklanmıştır.

1, Örgüt ve Yönetime İlişkin Sorunlar

a) Teşebbüslerin örgütsel yapıları., kuruluş 
amaçlarına yönelmiş görev, alt görev olarak rasyonel bir dü
zenleme şeklinde kufulmamış, düplikasyonlar ve boşluklar or
taya çıkmış, örgüt içi eşgüdüm ve iyi işleyen bir haberleşme 
sistemi kurulamamış; yatırım, mali işler ve pazarlama gibi 
önemli konularda örgütlenme görevin gereklerine uygun düzeye 
getirilememiştir.

b) Teşebbüsler için uzun vadeli hedef va po
litikalar saptanmamakta, planlama mekanizması içinde belir- 
lenen hedef va politikalar kesinlik taşımamakta, işletme büt
çeleri ise amaca dönük olmaktan çok şekli bir belge olarak ha
zırlanıp uygulanmaktadır.

y c) İstihdam ve üeret sistemi sonucu olarak ör—
güt kadroları gerekenin üstünde bulunmakta, kadrolar genellik
le yeteneksiz elemanlarla doldurulmaktadır.



d) Özellikle yüksek kademe yöneticiler düze
yinde, görevlilerin çok sık değiştirilmesi, istikrarlı ve ye
tenekli bir kadro kurulup devam ettirilmesini ve bunun Bağlı
yacağı faydadan yararlanılmasını engellemektedir.

İşgücü planlaması, eğitim, iş ve perfor
mans değerlemesine göre ücret saptama, işe alımın objektif 
ölçülere bağlanması gibi modern personel yönetimi esas ve il
kelerine uyulmamaktadır.

e) Kamu iktisadi teşebbüsleri arasında farklı 
ücret ve personel sistemlerinin uygulanması teşebbüsleri bir
biri ile rakip duruma getirmektedir.

f) Toplu sözleşmeler, 3iyasal müdahalelerin 
de etkisiyle ücretlerin verimlilik artışının üstünde artma
sına, verimle ücret arasındaki ilişkinin ortadan kalkmasına, 
işçilere farklı sosyal olanaklar sağlanmasına yolaçmaktadır.

J

g) Teşebbüs yöneticilerinin inisyatif alan
ları çok sınırlandırılmıştır. Yatırım, finansman, ürün ve 
girdi fiyatları, ücret ve personel rejimi gibi konularda te
şebbüs yöneticilerinin yapabilecekleri fazla bir şey bulun
mamakta, bu ise teşebbüslerin iyi çalışmasını engellemekte
dir.

2. Mali Sorunlar

aj Teşebbüslerin öz kaynakları varlıklarına
ve iş hacimlerine göre yetersizdir. Bunun sonucu olarak te
şebbüsler işlerinin yürütülmesinde güçlük çekmekte ve ağır 
faiz yükü altında kalmaktadırlar.
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b) Hükümet kamu teşebbüslerinin mal ve hiz
metlerinin fiyatlarına yasal yetki sınırlarını da aşarak mü
dahale etmekte, teşebbüs yöneticileri maliyet değişiklikle
rinin fiyatlara yansıtılmasında gerekli hassasiyeti göster
memekte bunun sonucu olarak teşebbüsler gelir kaybına uğra
makta, bu durum teşebbüslerin mali durumlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir.

c) Temel mallar için Hükümetçe fiyat saptan
masından doğan zararlarla Hükümetçe verilen görevlerden doğan 
zararların zamanında ödenmemesi teşebbüslerin finansman durum
larını kötüleşti-rmektedir.

d) Teşebbüslerde yönetim kontroluna yönelik 
bir muhasebe ve bütçe sistemi uygulanmamaktadır.

e) Teşebbüslerin varlıklarının muhasebe değer
leri, özellikle sabit kıymetlerde olmak üzere, bunların ger
çek değerlerinin çok altındadır. Bu durum yeteri kadar amor
tisman ayrılmamasına, sonuçların değerlendirilmesinde yanlış 
hüküm verilmesine yol açmaktadır.

f) Teşebbüs yönetici, personel ve işçilerinde 
ve onların gözetim ve denetim organlarında maliyet bilinci 
bulunmamaktaî harcamalarda tasarruf anlayışına uyulmamaktadır.

3. İşletme Sorunları

a) Üretim ve tedarik planlaması ve kontrolü
gereği gibi yapılaman®kta, etkin bir stok kontrolü yapılma
dığından ya gereği kadar stok bulunmaması ya da ihtiyacın üs™ 
tünde stok bulundurma durumları ortaya çıkmaktadır.



b) Kapasiteden gereği gibi yararlanılmamakta-

dır.

c) Teknik gelişmeler ve modern işletme tek

nikleri gereği gibi izlenip uygulamaya konulmamakta, uygula

maya konulanlar da ise etkin olarak çalıştırılamamaktadır.

d) Etkili bir kalite kontrolü geliştirile

memiştir.

e) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ya 

hiç yapılmamakta ya da çok yetersiz durumda bulunmaktadır.

f) Ürünlerin pazarlanması, özellikle yurt 

dışında, işin gereğine göre yürütülmemekte, pazar araştırması

na gereken önem verilmemekte, dağıtım giderlerinin asgariye 

indirilmesi hususu genellikle ihmal edilmektedir..

4. Yatırımlara tlişkin Sorunlar

a) Kamu teşebbüsleri çalışma alanlarında uz

manlaşmış bttytik teşebbüsler oldukları halde, yetenekli bir 

kadro oluşturmadıklarından, genellikle isabetli yatına ka

rarlarının Verilmesine dayanak olan yatına projeleri hazır

layamamakta, bu konuda dışa bağlı kalmakta, çoğu kez yapacak

ları yatırımlar kendilerine dışarıdan empoze edilmektedir.

b) Kamu teşebbüsleri çoğu kez, yatırımların 

objektif esaslara ve belli hedeflere göre değerlendirilmesinin

yapılmaması, bilgi yetersizliği,siyasal etkiler, görevlerinin



gerektirmesi gibi nedenlerle kuruluş yeri, kapasite ve tek
noloji yönlerinden işin gereğine uygun olmayan tesisler kur
maktadırlar.

c) Yatırımlar, alımların iyi yürütülememesi, 
yatırım döneminin, finansman güçlükleri ve organizasyon ye
tersizliği gibi nedenlerle çok uzaması sonucu, genellikle 
yabancı ülkelerdekine, ülke içinde de özel teşebbüslerinki— 
ne oranla, daha pahalıya çıkmaktadır.

5. Diğer Sorunlar

a) Hukuk Yapısı

Kamu teşebbüsleri genel ve katma bütçe 
içinde yönetilen teşebbüsler, 468 Sayılı Yasaya tabi teşebbüs
ler ve bu iki statü dışında bulunan teşebbüsler olmak üzere 
başlıca üç kategoriye ayrılmaktadır. 468 Sayılı Yasaya tabi 
bulunan teşebbüsler de 440 Sayılı Yasaya tabi olanlar, 23 Sa
yılı Yasaya tabi olanlar, özel yasaları olanlar ve Türk Tica
ret Kanununa tabi olanlar olmak üzere bölünmektedir. Bu kadar 
farklı statülerde bulunan teşebbüslere hakim olmak, onların 
sorunlarını toplu olarak ele alabilmek çok güç olmakta, hatta 
mümkün bulunmamaktadır.

b) Koordinasyon

Statü farklılıkları, ayrı ayrı bakanlıklara 
bağlı bulunmaları ve ortak bir organın bulunmaması nedeniyle
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teşebbüsler arasında koordinasyon ve işbirliğ sağlarjnamakta- 

dır. 440 Sayılı Yasa'nın 18'inci maddesi bu bakırrdan yetersiz 

olduktan başka, anılan hükmün uygulanması nadiren .-a pılmakta- 

dır. Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesindeki kamu teşebbüsleri 

birimi etkili olmamakta, Maliye Bakanlığının finansman yoluvla 

sağlamaya çalıştığı koordinasyon da yetersiz kalmaktadır. İl

gili bakanlıklar da kendilerine bağlı teşebbüsler arasında 

koordinasyon sağlayamamaktadırlar.

Kamu teşebbüslerinin birbirleri arasında 

koordinasyon sağlanamadığı gibi, devlet organlarıyla kamu te

şebbüsleri arasında da koordinasyon ve işbirliği sağlanamamak

tadır.

c) Siyasi ve İdari Baskı

Teşebbüsler üzerinde ekonomik gerekler dı

şındaki siyasi ve idari baskılar, özellikle istihdam ve fiyat

lar hususunda ağırlık kazanmakta ve teşebbüsleri olunsuz yön

de etkilemektedir.

d) Gözetim

Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerinde ilgili 

bakanlıkların gözetimi genellikle yasalarda belirlenen sınır

ları aşmakta, teşebbüsler üzerinde siyasi ve idari bir baskı 

aracı olmakta, teşebbüslerin yönetimine bürokrasinin hakim 

olması sonucunu yaratmaktadır.

e) Denetim

Teşebbüsler üzerinde çok sayıda ve bir kıs

mı .gereksiz denetim bulunmasına karşılık, yeterince etkin bir 

denetim sağlamlamaktadır. Parlamento denetimi tamamen etkisiz

dir, şekilden ibaret kalmaktadır.



II. KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİNİN (KİT) HUKUK VE 

ÖRGÜT YAPILARI HAKKINDA ÖNERİLER

A. K İ T » İ N  SINIFLANDIRILMASI

1. Sınıflandırma Gereği

468 sayılı yasanın 4 üncü maddesindeki ka

mu iktisadi teşebbüsü -tanımın işin gereğine uygun bulundu

ğu sonucuna varılmıştır. Ancak anılan yasaya göre denetlenen 

Ortadoğu Teknik Üniversitesini kamu iktisadi teşebbüsü ola

rak kabul etmek mümkün değildir.

Ek l'in incelenmesinde görüleceği gibi, 

kamu teşebbüsü deyiminin kapsamına nitelikleri çok farklı 

olan kuruluşlar girmektedir. Kuruluş, yönetim ve denetimleri

nin rasyonel esaslara bağlanabilmesi için bunların nitelikle

rine göre smflandırılması gerekir. Bu sınıflandırma yapıl

dıktan sonra her birinin gereksinmelerini karşılayacak hukuk* 

sal ve örgütsel yapı ile yönetim ve denetim esaslarının be

lirlenmesi olanağı doğar.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin devlet teşeb

büsleri ve kamu kurumlan olarak iki ana bölüme ayrılması 

gerekli görülmüştür. Bu raporda, devlet teşebbüsü deyiminin 

tanımının yapılması, kamu iktisadi teşebbüslerinden bu tanı

mın kapsamına- girmeyenlerin kamu kurumu olarak kabul edilme

si yolu tutulmuştur.



teşebbüsler  aras ında koordinasyon ve i şbir l iğ  sağlar jnamakta-  

dır .  440 Sayı l ı  Yasa ’nın 18 ' inci  maddesi  bu bakımdan yeters iz  

o lduktan başka,  anı lan hükmün uygulanması  nadireu "dpı lmakta-  

dır .  Devlet  Planlama Teşki lât ı  bünyesindeki  kamu teşebbüsler i  

b ir imi  etki l i  o lmamakta ,  Mal iye  Bakanl ığ ının f inansman yoluyla  

sağlamaya çal ı ş t ığ ı  koordinasyon da  yeters iz  kalmaktadır .  İ  L-  

g i l i  bakanl ıklar  da  kendi ler ine bağl ı  teşebbüsler  aras ında 

koordinasyon sağlayamamaktadır lar .

Kamu teşebbüsler inin birbir ler i  aras ında 

koordinasyon sağlanamadığı  g ibi ,  devlet  organlar ıyla  kamu te

şebbüsler i  aras ında da  koordinasyon ve i şbir l iğ i  sağlanamamak

tadır .

c)  S iyas i  ve  İdar i  Baskı

Teşebbüsler  üzer inde ekonomik gerekler  dı

ş ındaki  s iyas i  ve  idar i  baskı lar ,  özel l ikle  i s t ihdam ve f iyat

lar  hususunda ağır l ık  kazanmakta  ve  teşebbüsler i  o lumsuz yön

de etki lemektedir .

d)  Gözet im

Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerinde ilgili 

bakanlıkların gözetimi genellikle yasalarda belirlenen sınır

ları aşmakta, teşebbüsler üzerinde siyasi ve idari bir baskı 

aracı olmakta, teşebbüslerin yönetimine bürokrasinin hakim 

olması sonucunu yaratmaktadır.

e) Denetim

Teşebbüsler üzerinde çok sayıda ve bir kıs

mı .gereksiz denetim bulunmasına karşılık, yeterince etkin bir 

denetim sağlanmamaktadır. Parlamento denetimi tamamen etkisiz

dir, şekilden ibaret kalmaktadır.



II. KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİNİN (KIT) HUKUK VE 
ÖRGÜT YAPILARI HAKKINDA ÖNERİLER

A. KİT'İN SINIFLANDIRILMASI

1. Sınıflandırma Gereği

468 sayılı yasanın 4 üncü maddesindeki ka
mu iktisadi teşebbüsü tanımın işin gereğine uygun bulundu
ğu sonucuna varılmıştır. Ancak anılan yasaya göre denetlenen 
Ortadoğu Teknik Üniversitesini kamu iktisadi teşebbüsü ola
rak kabul etmek mümkün değildir.

Ek l'in incelenmesinde görüleceği gibi, 
kamu teşebbüsü deyiminin kapsamına nitelikleri çok farklı 
olan kuruluşlar girmektedir. Kuruluş, yönetim ve denetimleri
nin rasyonel esaslara bağlanabilmesi için bunların nitelikle
rine göre smflandırılması gerekir. Bu sınıflandırma yapıl
dıktan sonra her birinin gereksinmelerini karşılayacak hukuky 
sal ve örgütsel yapı ile yönetim ve denetim esaslarının be
lirlenmesi olanağı doğar.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin devlet teşeb
büsleri ve kamu kurumlan olarak iki ana bölüme ayrılması 
gerekli görülmüştür. Bu raporda, devlet teşebbüsü deyiminin 
tanımının yapılması, kamu iktisadi teşebbüslerinden bu tanı
mın kapsamına' girmeyenlerin kamu kurumu olarak kabul edilme
si yolu tutulmuştur.



2. Devlet Teşebbüsü Olmanın Koşulları

Bir kamu iktisadi teşebbüsünün devlet te-- 
şebbüsü sayılması için aşağıdaki koşulların aranması gerekli
dir :

a) Teşebbüsün çalışma konusunun Türk 
Ticaret Kanununa göre ticari, Gelir Vergisi Kanununa göre tit- 
rai, ve mesleki nitelikte ve fonların yönetimi alanlarında 
olması ve üretilen mal ve hizmetlerin gerçek bedelleri kar
şılığında satılması gereklidir. Çıktı satış fiyatlarının ve 
girdilerden bazılarının fiyatlarının kamu organları tarafın
dan belli edilmesi durumu değiştirmez.

b) Teşebbüsün tüzelkişiliğinin ve ser
mayesinin bulunması şarttır.

O) Teşebbüsün ekonomik ve rasyonel ça
lışması onun özel hukuk hükümlerine tabi bulunmasına ve tica
ri esaslara göre yönetilmesine bağlı bulunmalıdır. Devlet mu
hasebesi, devlet alım satımlarının tabi bulunduğu formalite
ler, devlet personel rejimi v.b. teşebbüsün belirtilen biçim
de yönetilmesine elverişli değilse o teşebbüs devlet teşebbü
sü haline getirilmelidir.

d) Bir teşebbüsün devlet teşebbüsü ol
ması için sermayesinden yarısından fazlasının;

da) Tek başına Devlete (mülhak ve mazbut
vakıflar da dahil olmak üzere katma bütçeli idareler dahil),



db) Devlet teşebbüsü kapsamına giren
teşebbüslere,

dc) Devletle birlikte devlet teşebbüs
lerine,

dd) Yukarıdakilerle birlikte sosyal gü
venlik kurumlarına (T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, BAĞKUR ve ileride kurulacak aynı nitelikteki kuru
luşlara) , mahalli idarelere (İl özel idareleri, belediyeler 
ve köyler) ve İller Bankasına, ait bulunması şarttır.

de) Mahalli idarelerin, mazbut ve mül
hak vakıfların kendi işletmeleri ve Devlet ve Devlet Teşeb
büsleri dışında kalan teşebbüs ve kişilerle kuracakları or
taklıklar devlet teşebbüsü olamazlar.

T.C. Merkez Bankası bugün olduğu 
gibi devlet teşebbüsleri kapsamına alınmamalıdır.

df) Teşebbüste yabancı sermayenin pay 
sahibi bulunması ve teşebbüsün Petrol Kanununa tabi olması 
devlet teşebbüsü olmasını engellememelidir.

•) İşin yönetim ve denetiminde etkinlik 
sağlamak bakımından maliyet ve k&r-zarar hesaplanmasının zo
runlu olması ve ticari muhasebe tutulmasının gerekli bulun
ması lazımdır.



f) Her devlet teşebbiisü için özel bir 
kanun çıkarılması şart koşulmalıdır. Ancak önerilen siste
me geçiş için çıkarılacak yasada devlet teşebbüslerinin tü
müne ilişkin bükümlerden sonra her bir teşebbüsün çalışma ko
nusuna ve teşebbüsün yasayla düzenlenmesi gereken diğer konu
larına yer verilmek Buretiyle geçiş tek bir yasayla sağlan
malıdır. - Bu yol, hukuk ve örgüt yapısında bütünlük sağlama 
yanında, yasama organı için zaman tasarrufu da sağlayacaktır.

g) Devlet teşebbüsü olma niteliklerinde 
olan teşebbüslerin başka statü altında kurulması yasayla en
gellenmelidir. Farklı statüler, kamu iktisadi teşebbüsleri 
kesiminde dağınıklığa yolaçmakda, sağlıklı denetim ve göze
time olanak vermemektedir. Devlet teşebbüsleri personel re
jiminin işin gereklerine uygun hale getirilerek, personel re
jimi engelini ortadan kaldırmak için başvurulan farklı sta- 
düde teşebbüs kurma yolunun ana nedenlerinden biri ortadan 
Sal dimimelıdır.

J

3. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Durumu

Komisyonumuz, sosyal güvenlik kuruluşlarının du
rumlarını devlet teşebbüsleri kapsamına alma bakımından 
incelemiştir.

a) Sosyal güvenlik kuruluşları şu yönlerden 
devlet teşebbüslerine benzemektedir :

aa) Sosyal güvenlik kuruluşları, devlet teşeb- ' 
büsleri gibi tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahiptirler.
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ab) Ticari muhasebe tutmakta, bilanço ve gelir- 
gider tablosu düşeniemektedirler.

ac) Devlet teşebbüsleri gibi Sayıştay vizesi 
dışında tutulmuş ve 468 sayılı kanun kapsamına alınmışlar
dır,

ad) Sosyal güvenlik kuruluşlarında uygulanan 
personel ve ücret rejimi kamu iktisadi teşebbüslerine 
benz emekte dir.

ae) Yönetim kurulu, genel müdürlük gibi üst 
kademe organlarının oluşturulması ve bunların çalışma biçi
mi genellikle 440 Bayılı yasa anlayışına uygun doğrultuda
dır.

b) Sosyal güvenlik kuruluşlarının devlet te
şebbüslerinden ayrılan yönleri şunlardır t

be) Sosyal güvenlik kuruluşları, sosyal amaç
lı kuruluşlardır; faaliyetleri sosyal hizmetlere yönelmiş
tir.

bb) İşletmek suretiyle değerlendirilmesi gere
ken aktifleri olsa bile bunları doğrudan doğruya işletmemek
te, kiralamak ya da iştiraklerine işlettirmek yoluna gitmek
tedirler.



bc) Sermayelerinin (fonların) oluşması KIT'ten 
farklıdır. KIT'te sermayenin tümü ya da çoğunluğu Hazine ve 
Kamu kesiminin, sosyal güvenlik kuruluşlarında ise iştirakçi
lerindir.

Yukarıda belirtilen hususlar Devletin bu kuruluş
ların yönetimindeki yetkilerini.» bunların milli ekonomi ve 
iştiraklerin yararına daha iyi yönetilmeleri hususlarını göz- 
önünde bulunduran komisyonumuz; özelliklerinin gerektirdiği 
hükümler saklı tutulmak ve yönetimlerinde kuruluşun güvenli
ğini sağladığı çalışanların ve emeklilerin temsilcilerine yer 
verilmek suretiyle, sosyal güvenlik kuruluşlarının devlet te
şebbüsleri statüsüne tabi tutulmasının uygun olacağı sonucu
na varmıştır.

4 « Kamu Kurumlan

Yukarıda da belirtildiği gibi» kamu iktisadi te
şebbüslerinden, devlet teşebbüsleri kapsamına girmeyenler ka
mu kurumu sınıfına dahil edilmelidir. Bu kurumlar Ek: 1 de 
ki listede ayrıca belirtilmişlerdir.

Bu kuruluşlar' özel yasalarına göre yönetilmedi, 
teşebbüs dışı denetimleri devlet teşebbüslerininki gibi ol
malıdır. (Halen Yüksek Denetleme Kurulunun ve 468 sayılı ya
sada belirlenen şekilde yasama organının denetimine tabi bu
lunmayan T.C, Merkez Bankasının para politikasının saptanma
sına ve uygulanmasına ilişkin olanlar dışındaki işlemleri 
468 sayılı yasaya göre denetime tabi tutulmalıdır).



Kamu kur  unlar ından faal iyet ler i  devlet  teşebbüs

ler iyle  i lg i l i  o lanlar ın bunlar la  koordine çal ı şmasını  sağla

yacak bir  mekanizma kurulmal ıdır .

Devlet  teşebbüsler i  re j iminin,  bunlar ın yapı lar ı

na uygun olan hükümlerinin onlar  hakkında uygulanmasını  sağ

lamak üzere ,  devlet  teşebbüsler i  hakkmdak i  yasaya hüküm ko

nulma!  ı  d ır .

% Devlet  Teşebbüsler inin Sını f landır ı lması

440 Sayı l ı  Yasa ,  kapsamına sermayesinin tamamı 

Devlete  a i t  o lan teşebbüsler le  kamu payının yüzde 50 ndn üs

tündeki  ortakl ıklar ı  a lmış  ve  ortakl ıklar ın sermaye oluşumu 

farkl ı  o lduğu halde,  bunlar  aras ında bir  s im f landıraa  yapma

mış ,  ortakl ıklar ın tamamının genel  kurul lar ını  ve  murakıpl ık

lar ının devam etmesi  esas ını  benimsemiş ,  yalnız  sermayesinde 

özel  kes im payı  yüzde 10 'un üstünde olan ortakl ıklar ın yöne

t im kurul lar ında bir  özel  kes im temsi lc i s ine  yer  vermişt ir»

468 Sayıda  Yasa  i se ,  ortakl ıklara  a i t  Yüksek De

net leme Kurulu ve  TBMM KİT Karına Komisyonu raporlar ının Senato 

ve  Mil let  Mecl i s inde genel  görüşme konusu olma s ı  m,  yönet im 

kurul lar ının ibre  edi lmemesi  esas ını  benimsemişt ir .

.  Sermaye yapı lar ına  göre  yönet im ve denet imler in

de farkl ı l ık lar  get ir i lmesi  gerekl i l iğ i  gözönünde bulunduru

larak devlet  teşebbüsler inin,  s tatüler ine ve  sermaye yapı la

r ına  göre ,  aşağıdaki  üç  kategoriye  ayrı lması  uygun bulunmuş

tur .



a. Sermayesinin tamamı Devlete ait olan teşeb
büsler "İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ",

b. Sermaye paylarının tamamı kamu tüzelkişile
rine ait olan teşebbüsler "KAMU ORTAKLIĞI",—^

c. Sermayesinde özel kesim kişilerinin payı bu
lunan ortaklıklar ise "KARMA ORTAKLIK" olarak adlandırılmış
tır,

k' ,.. .0. , > >1
ı ,

6. Devlet Teşebbüslerinde İşletmecilik Bakımından
Örgütsel Kademeleşme

440 Sayılı Yasaya göre, sermayesinin tamamı Dev
lete ait bulunan iktisadi devlet teşekkülleri, işletmelerini 
kendilerine bağlı, tüzelkişiliğe sahip müesseseler olarak teş
kilâtlandırmak zorundadırlar. Ancak Bakanlar Kurulu gerekli 
hallerde bir işletmeyi bu mecburiyet dışına çıkarabilir. Yasa, 
ortaklık şeklindeki teşekküllere müessese kurma olanağını 
tanımamış tır.

Banka şubeleri, demiryolu işletmeleri gibi işlet
meleri müessese olarak teşkilâtlandırmak mümkün olmadığından, 
bu alanlardaki teşebbüsler müesseselerini müessese olarak teş- 
kilatlandınnamışlardır. Müessese kurmayı gerektiren esas ne
den teşebbüs yönetiminde ademi merkeziyetçiliği sağlamaktır. 
Çoğu kes teşekkül merkezinden ayrı yerlerde bulunan işletme
leri merkezden yönetmek güç olmaktadır.

Günlük işlerin yürütülmesine ilişkin kararları 
alacak bir organa olan gereksinme ve üçüncü kişilerle olan 
ilişkilerin yürütülmesinde tüzelkişilik bulunması gereği, mü
essese kurulmak suretiyle karşılanmak amacı güdülmektedir.



Yukarıda da belirlenen nedenlerle, müessese kurma 
yetkisinin ortaklık şeklindeki devlet teşebbüslerine de ta
nınması gerekir.

440 Sayılı Yasada öngörülen müessese kurmanın 
zorunlu kılınması işin gereğine uygun düşmediğinden, bu zo- 
runluk kaldırılmalı, işletmelerini müessese olarak teşkilat
landırıp teşkilatlandırmama konusunda teşebbüs serbest bı
rakılmalıdır.

Ülkemizde sermaye yapısı bakımından devlet teşeb
büsü olma durumunda bulunan çok sayıda ortaklık vardır. Bun
ların hepsinin ayrı ayrı devlet teşebbüsü olarak kabul edilme
si kesimde dağınıklık yaratacak, Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Maliye Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu organları 
karşısına işlemlerin yürütülmesinde çok sayıda birim ortaya 
çıkaracaktır. Ayrıca bu ortaklıklar işlerinin yürütülmesi ba
kımından bir ana teşebbüsün yardım ve desteğine muhtaç bulun
maktadırlar. Belirtilen nedenler, Sümerbank, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş., Türkiye Çimento Sanayii A.Ş. vb. teşebbüs
ler bünyesinde, bunların hakimiyetinde bulunan ortaklıklar 
topluluğu meydana getirilmesine yolaçmıştır. Kalkınma plân
larında, uygulama programlarında, yıllık yatırım ve finansman 
programlarandu yavru ortaklıkların yatırımları ve finansman 
gereksinmeleri ana teşebbüsün bünyesinde gösterilmektedir.

Mahalli yatırımların yapılması baskısı altında 
kurulmuş olan bu ortaklıkların büyük bir kısmında kamunun 
sermaye payı çok yüksek düzeydedir. Teşebbüs yöneticileri 
bu ortaklıkların devamından, üst kademe memurlarına yönetim 
kurulu üyeliği ve murakıplık vermek suretiyle onlara ek ge- 7 
lir sağlama yolu olarak yararlanmaktadırlar.



Etkin bir yönetim ve denetim Bağlanması, da-ğanirk- 
lığın önlenmesi ve kaynak ve işgücü tasarrufu ve koordinasyon 
sağlanması bakımından, ortaklık şeklindeki kamu iktisadi te-? 
şebbüslerinden ayrı bir devlet teşebbüsü olacak büyüklükte 
olmayanların, müessese statüsüne benzer bir statü ile çalış
ma alanlarında faaliyet gösteren bir devlet teşebbüsüne bağ
lanmaları, onların bünyesine alınmaları işin gereğine uyğun 
görülmektedir. Bu durumdaki ortaklıklar "YÖNETİM ALTINDAKİ 
ORTAKLIK" olarak adlandırılmaktadır,

7, Devlet Teşebbüslerinin ve Bunların İşletme Birim
lerinin Oluşturulmasına İlişkin Esaslar

Devlet teşebbüslerinin oluşum, yönetim ve dene
timinde esas birim teşebbüstür. Teşebbüs müessese, işletme ve 
yönetim altındaki ortaklıklarla merkez staf birimlerinden 
oluşmaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin çalışma alanları,j 
yapıları ve işletme müessese teşebbüs bağlantıları konuların
da önemli dengesizlikler vardır. Devlet teşebbüslerinin yu
karıda açıklanan kriterlere göre ayrı bir ketegori içinde 
toplanmasında bu düzensizlikleri giderici önldmlere gereksin
me duyulmuştur. Bu gereksinmenin karşılanmasında aşağıdaki 
ilkeler esas alınmalıdır :

a) Çeşitli işletmelerin bir teşebbüste toplan
masında; çalışma konularının aynı veya birbiri ile ilgili 
olması, tedarik, üretim, dağıtım organizasyonu bakımından 
fonksiyonel bir ilişkinin bulunması esas alınmalıdır. Teşeb
büslerin bir iktisas dalında çalışan işletmeleri bünyesinde 
toplamasına dikkat edilmelidir.



b) İşletmelerin teşebbüsler itibariyle dağı
tımında uzun vade esas alınmalıdır. Türk ekonomisinde dev
let teşebbüslerine düşen görevler gözönünde tutularak, mev
cut işletmelerin ihtisas teşebbüsleri bünyesinde toplanması 
işin gereğine uygun görülmüştür. Bir teşebbüs benyesindeki 
işletme veya işletmelerin diğer bir teşebbüse devrinin yara
tabileceği güçlüklere rağmen; sağlanacak ekonomik, teknik ve 
işletmecilik yararları açısından bu yola gidilmesi zorunlu 
bulunmuştur. Yeni bir teşebbüs kurulmasında veya mevcut bir 
teşebbüse verilecek görevlerin belirlenmesinde gelecekteki 
gereksinme ve olanaklar üzerinde durulmalıdır.

c) Teşebbüslerin oluşturulmasında teşebbüs 
sayısını gereksiz yere artırılmaması, teşebbüslerin belli 
bir yönetim kadrosunun hakim olabileceği büyüklük ve yaygın
lıkta olması ilkesi benimsenmelidir»

d) Ayrı teşebbüs oluşturulmasında, iş konula
rının ayrı bir karar organı kurulmasını gerektirmesi ve yatı
rımların önemli olması koşulları aranmalıdır. Yönetimde et- 
nerlik, işletmeler arasında koordinasyon ve karşılıklı iliş
kiler de bu konuda üzerinde önemli durulması gereken husus
lar olarak düşünülmüştür.

a) Yapay nitelikteki ortaklıkların, sermayesi»- 
nin tamamı Devlete ait teşebbüslere dönüştürülmesi ilkesi be
nimsenmelidir. > •aj'm;1, ( , v e '■ >



B. DEVLET TEŞEBBÜSLERİNİN VE BUNLARIN ALT KADEME 

BİRİMLERİNİN ORGANLARI

1. İktisadi Devlet Teşekkülleri :

İktisadi devlet teşekküllerinin merkez or

ganları, 440 sayılı yasada olduğu gibi yönetim kurulu ve ge

nel müdürlük olmalıdır. Teşebbüslerin tek kişi tarafından 

yönetilmesi esası benimsenmemiştir.

a) Yönetim Kurulu :

440 Sayılı Yasa 3460 Sayılı Yasadaki 

esası değiştirerek karma yönetim kurulu esasını getirmiştir.

Bu esasta yönetim kurulunun çoğunluğu teşebbüste aktif görev

de bulunan üyelerdedir. Kurulun başkanı genel müdürdür.

Bu sistem ülkemizde başarılı olmamış

tır. Bunun ana nedeni, ilgili bakanın mutlak hakimiyetinde 

bulunan genel müdür ve diğer teşebbüs içi görevlilerin teşeb
büs özerkliğini koruyamamaları, genel müdür dışındaki iç üyele

rin genel müdürün paralelinden çıkamamaları, kurulun dış üye

lerinin çoğu kez işin gerektirdiği kimselerden seçilmemiş ol

ması, tesbit ettikleri usulsüzlük ve yolsuzlukları düzelttirme 

olanaklarının bulunmamasıdır.

Belirtilen sakıncaları ortadan kaldır

mak üzere, kurulun oluşumunda değişiklik yapılması gerekli görül 

görülmüştür. Yönetim kurulunun başkanı 440 Sayılı Yasada ön

görüldüğü gibi gene genel müdür olmalıdır. Ancak teşebbüste



aktif görevi olan üyelere kurulda yer verilmemelidir. Aşağı
da açıklandığı gibi, üye sayısı belirtilmemiştir. Normal ola

rak 5 kişi düşünülmüştür. Kuruluşun özelliğine göre bu sayı 
aşılabilir.

Kurula bir işçi temsilcisi, birunemur tem
silcisi katılmalıdır. Bu üyeler temsil ettikleri toplulukça 

3 yıl için seçilmeli, görevi devam ettiği sürece esas göre
vinden izinli sayılmalı, yönetim kurulu üyeleri için belli 

edilen ücrfeti almalıdırlar,
t

Teşekküllerin üst kurullarınca belirlenip 
Bakanlar Kurulunca atanacak iki üye, devlet teşebbüslerinin. 
Devlet Teşkilâtı içindeki yeri hakkında önerilen alternatif

lere göre değişmektedir. Ancak bu üyelerin siyasi ve bürok
ratik etkiler dışında, iş yetenekleri olan kişiler arasında 
seçilmesi için niteliklerin daha ayrıntılı olarak saptanması, 
belirlenen niteliklerde olmayanların atanamamağı için yaslı
ya hüküm konulması, bunların temsil ettikleri kuruluşlara 

dönemsel rapor vermeleri esası getirilmelidir.

Sosyal Güvenlik kuruluşlarının yönetim 
kurulları yedi kişiösn oluşmalı, genel müdür, işçi ve memur 
temsilcisi dışındaki üyelerden biri Hükümetin, ikisi iştirak 
çilerin, biri de kurum emeklilerin temsilcisi olmalıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin, çalışmaları tam. 

güfi esasına dayalı olmalıdır.



b) Genel Müdürlük

Genel Müdürlük genel müdür ve genel 
müdür yardımcılarından oluşacaktır.

Genel müdür, üst organın inhası üze
rine Bakanlar Kurulunca atanmalıdır. Belli bir süre çalıştır
ma zorunluluğu kunularak,. sözleşme ile çalıştırma olanağı 
tanınmalıdır.

Genel müdür yardımcılarının sayısını 
teşekkül yönetim kurulu belli etmeli ve atanmaları genel mü
dürün önerisi üzerine yönetim kurulunca yapılmalıdır.

2. Kamu Ortaklıkları

Kamu ortaklığı statüsünün sistem içinde 
öngörülmesinin nedeni, devlet teşebbüsleri dışında kalan ka-̂  
mu kurumlan ile mahalli idarelerin sermayeye katılmasına 
açık bir sistemin ekonomik yönden yararlı olduğu düşüncesi
nin benimsenmesidir. Özellikle özel kesimin ortak olmaya ya
naşmadığı alanlarda sermaye birikimini sağlamak yönünden, 
bu örgütleme biçiminin devamı yararlı görülmüştür.

Sermayesinin tümü kamuya ait olup ortaklık 
şeklinde örgütlenmiş bulunan teşebbüslerde genel kurul ve 
murakıplar, yapay organlar niteliğinde görüldüğünden, bunla
rın devamında yarar ve zorunluluk bulunmadığı sonucuna varıl
mıştır. Bu tür ortaklıklarda genel kurul, kamu payı sahibi 
kuruluşların görevlendirdikleri memurlardan oluşmakta ve ge
nel kurulun ortaklık yönetim organlarını ibra yetkisi de
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ine

dahil, denetim ve gözetim fonksiyonları tamamen şekli bir 
nitelik taşımaktadır, iıurakıplık rnüessesesi için de durum 
aynıdır. Bu nedenle Karına Ortaklıklar da genel kurul yeriı 
Devlet teşebbüslerinde olduğu gibi T.b.ıvi.M. yer almalı ve YDK 

tarafından yapılan denetimleri ibra veya ademi ibra için 
Tbli> Karma Koni syonuna sunulmalıdır*

Kamu ortak İlklen hakkmdakı Tük a ek Denet
leme Kurulu raporlarının birer örneği ortak kuruluşlara gön
derilmelidir.

Bu ortaklıklarda sermayedeki payı yüzde 
20'nin üstünde olan kuruluşlar yönetim kurulunda bir üye 
ile temsil edilmelidirler. Bu temsil dışında yönetim kurulu- 
nıuı oluşumu iktisadi devlet teşekküllerindeki gibi olmalıdır.

Genel müdürlük bakımından da iktisadi dev
let teşekküllerhdeki esas uygulanmalıdır.

\ 0 r ' ' (X
3. Karma Ortaklıklar :

V
Karma ortaklık, sermayesinde üazinenin ve 

diğer kamu tüzelkişilerinin payının yüzde 50’den fazla ol
duğu, dolayısıyla özel kesiın kişilerinin de pay sahibi bu
lunduğu teşebbüs türüdür. Yönetim, ;-'özetim ve denetim yö
nünden esas•itibariyle, öteki devlet teşebbüsleri için ön- n 
görülen sistemin bu tür teşebbüslerde de uygulanması gcre- 
*• 1 r. ancak Türk Ticaret Kanununun azınlık payları ve ferdi 
•Tarla ilgili hükümleri çözünürüs bulundurularak bunlar 

i çln sistemde bazı ayrıcal ıklara yer verilmesi zorunlu -ü- 
rölmüştür.



Bu tür ortaklıklarda özel kesim payı ne 
olursa olsun murakıplara yer verilmemeli, ancak yüksek Denet
leme Kurulunun bu teşebbüslere ait genel raporlarının isteyen 
özel kesim ortaklarına verilmesi zorunluluğu getirilmeli, 
azınlık paylarının ve ferdi hakların korunması için,, Türk ; 
Ticaret Kanununun ortaklara tanıdığı denetim olanakları sak
lı tutulmalıdır.

Özel sermaye payının yüzde 10'un altında 
bulunması halinde, bu ortaklıklarda genel kurulların da kal
dırılması uygun görülmüştür. Özel seramye payı yüzde 10*un 
üstünde olduğu takdirde, genel kurulun muhafazası ve bu kuru
la ortaklıkların bilanço ve gelir tablolarının onaylanması, 
yönetim kurullarının ibrası ve kârın tahsis yerleri hakkın
da karar verme yetkileri tanınmalıdır .

Özel kesim payının yüzde 10'un üstünde ol
duğu karma ortaklıkların yönetim kurullarında bunların bir 
temsilcisine yer verilmesi gerekli görülmüştür. Genel Müdür
lükleri hakkında devlet teşebbüslerinde uygulanan esaslar 
uygulanmalıdır.

4. Müesseseler:

Müessesenin yönetim organlarının, 440 sayı
lı yasada olduğu gibi-yönetim komitesi ve müessese müdürü ola
rak devam ettirilmesi uygun bulunmuştur. Yalnız devlet teşeb-
büslerdindeki ile aynı olmak üzere komitede ek olarak memur 
temsilçisine de yer verilmesi öngörülmüştür.



Bir müessesenin tek bir işletmeden oluşması 
halinde, müessese ve işletmenin ayrı iki kademe olarak örgüte 
lenmesini önleyecek bir mekanizma kurulmalıdır.
\ ̂  V.

C V
. ' /*N ^ 5. Yönetim Altındaki Ortaklıklar :

Halen iktisadi devlet teşeküllerinin yöne
timi altında bulunan ve sermayelerindeki kamu payı yüzde 
50 nin üstünde olan ortaklıklar ya 23 sayılı yasaya göre ya 
da Türk Ticaret Yasasına göre yönetilmektedirler 23 Sayılı 
Yasada öngörülen yönetim şekli, müesseselerdeki yönetimle 
büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu tür ortaklıklarda,
genel kurul ve murakıpların devamı ya da kaldırılması sorunu 
karma ortaklıklarda belirlenen şekilde çözümlenecek, yani 
anılan payın yüzde 10'un altında olması halinde her iki or
gan da kaldırılacak, yüzde 10'un üstünde olması halinde mu
rakıplık kaldırılacak', genel kurul sınırlı yetkilerle devam 
edecektir.

Bu ortaklıklar, müesseselerde olduğu gibi, 
yönetim komitesi ve müdür tarafından yönetilmeli, yönetim 
komitesi müesseselerde olduğu gibi oluşturulmalı, ancak 
özel sarmaye payının yüzde 10'un üstünde olduğu ortaklıklar
da yönetim komitesine özel kesim ortaklarının bir temsilcisi 
katılmlidır.



C. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÜST DÜZEYDEKİ DURUMU
VE DEVL&T ÖRGÜTÜ İÇİNDEKİ YERİ

Kamu iktisadi teşebbüslerinin Devlet Teşkilâtı içinde
ki yeri konusunda Komisyonumuzda dört alternatif üzerinde 
durulmuştur. Aşağıda, bu alternatiflerin gerekçeleri ve iş
leyiş mekanizmaları, onları ileri sürenlerin yazıları aynen 
alınmak:suretiyle açıklanmıştır.

Bu alternatifler yanında, ülkedeki bütün kamu iktisadi 
teşebbüslerinin tek bir bakanlığa bağlanması alternatifiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu halde zamanında so- 
nuçlandırılamaması nedeniyle kadük olmuş kanun tasarısında 
ileri sürülen, kamu iktisadi teşebbüslerinin bir yandan ilgi Ti 
bakanlıklarla ilişkileri devam ederken, bir yandan da katma 
bütçeli bir idareye bağlanmalarını ve teşebbüslere bağlı İş
letmelerin tamamının anonim ortaklık haline getirilmesini 
öngören alternatif de vardır.

Komisyonumuz altermatifler orasında üyelerinin çoğunlu
ğunun görüşünü toplayanın saptanması yoluna gitmemiş, alterna
tifler arasında seçim olanağını yetkili organlara bırakmayı 
uygun bulmuştur.

Önerilen sislemler aşağıda gerekçeleriyle birlikte açık
lanmıştır. Yetkili organlarca benimsenecek sisteme göre, bu 
sistemin raporun diğer bölümleriyle uyumluluk sağlaması ge
rekir.



1. Mevcut Düzenin Korunması, Tıkanıklıkları 
Giderecek Tedbirlerin Alınması

a) Gerekçe :

1938 yılında 3460 sayılı kanunla tesis edil
miş olan iktisadi devlet teşekkülleri statüsü 26 yıl uygula
ma görmüştür. Bu süre içerisinde teşekkül ve müesseseler adı 
geçen kanuna göre kurulmuş, yönetilmiş, denetlenmiş ve her 
şeye rağmen büyük gelişme sağlamışlardır.

1960 yılında, o günün koşulları içerisin
de, iktisadi devlet teşekküllerinin daha iyiye götürülmesi 
amaciyle çeşitli çalışmalara başlanmış ve sonunda 1964 yılın
da 440 ve 468 sayılı kanunlar çıkarılmıştır, İyileştirme ça
lışmalarına 440 sayılı kanun gereğince 4 yıl daha devam 
edilmiş, daha sonra bu çalışmalar DPT içinde sürdürülerek 
bugüne gelinmiştir.

Reform kanunu olarak adlandırılan 440 sa
yılı kanun 3460'a nazaran önemli bir değişiklik getirmemiş
tir. Kaldı ki 440 sayılı kanun, yürürlüğe girdiği 13 yıldan 
beri tam anlamıyle uygulanamamıştır.

Diğer taraftan, iktisadi devlet teşekkül
leri için bu güne kadar yapılan iyileştirme ve yeniden dü
zenleme çalışmaları tatbikatta etkili olamamıştır. Bunun 
nedeni, büyük emek ve zaman sarfı pahasına elde edilen ça
lışma sonuçlarının, çoğunluğu itibariyle henüz yürürlüğe 
konamamış olmasıdır.



Bugün iktisadi devlet teşekküllerinin ça
lışmasında belirli aksaklıklar mevcut ise, bunun sebebi uy
gulamadaki bozukluktur. Hal böyle iken,mevzuatta değişikliğe 
gitmek, yeni sistemler geliştirmeye çalışmak olumlu sonuç 
alınmasına yetmiyecektir. Tek holding veya sektör holdingleri 
soyut olarak güzel modellerdir. Ancak uygulamadaki bozukluk 
her güzel modeli yozlaştırmaya yeterli bir arızadır. Türki
ye'de iktisadi devlet teşekkülleri ilk defa kurulmakta ol
saydı bütün sistemler incelenir, nazarî olarak en uygun gö
rüleni seçilebilirdi. Fakat 1938-1977 süresini kapsayan 
40 yıllık bir deneyin alışkanlık ve kolaylığını terkedip, 
yeni bir sisteme adapte olmanın çeşitli risklerini yüklen
mek, kolay göze alınacak bir fedakârlık olmamak gerekir.
Yeni sistemin, daha iyiye ulaşmada bir garantisi olmadığı 
da dikkate alınmalıdır.

Bu itibarla, KIT'in devlet teşkilâtı için
deki yeri tekrar gözden geçirilirken, gerekli düzeltmeler ve 
tamamlamalar yapılmak kaydıyle bugünkü sistemin muhafaza 
edilmesinin en uygun yol olacağı kanısındayım. Bir sistem 
terkedilirken, her şeyden evvel o sistemin tam olarak uygu
lanmış, buna rağmen yetersiz kaldığının tesbit edilmiş olması 
doğaldır. Oysa böyle bir durum yoktur.

b) Sistemde Gerelti i Görülen Düzeltme ve Tamam
lamalar :

Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

ba) İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden dü
zenleme Komisyonu tarafından evvelce hazırlanmış olan teşek-' 
küllere ait kuruluş kanun tasarıları ve gerekçeleri son bir
defa gözden geçirilerek TBMM ne sevkedilmeli ve tezelden ka
nunlaşması için gayret sarfedilmelidir.



(440 sayılı kanunu tamamlar nitelikte olan 
bu tasarılarda, bütün teşekküller dikkat nazarına alınarak 
iştigal konuları düzenlenmiş, 440 da mevcut olmayan mali hü
kümler getirilmiş, genel müdür yardımcılarının adedi ve serma
ye miktarları tesbit edilâiş, teşekküllerin özellikleri icabı 
konması gerekli hükümlere yer verilmiştir* Bu tasarıların ka
nunlaşması teşekküllerin çalışmalarında büyük bir ferahlık 
Bağlıyacaktır.)

bb) 440 sayılı kanunun bugüne kadar tam olarak 
uygulanmayan hükümleri uygulanmalıdır,

(Özellikle: Özerklik, iştirakler, fiatlar, 
koordinasyon konularındaki hükümler)

bc) 440 sayılı kanunda aşağıda değinilen baş
lıca değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasında yarar görül
mektedir.

(1) 440 sayılı kanunun 1. maddesi ortaklık tipi te
şekkül kabul ettiği halde, kanunun diğer bölümlerinde bu tip 
teşekkül hakkında herhangi bir hüküm mevcut değildir.

Kanunun 8. maddesine göre yönetim kurulu, ter—
şekküllerin karar organı olup teşekkülün en yüksek seviyede 
yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşımaktadır. 
Oysa ortaklık tipi teşekkülde genel kurul ve denetçiler ola
caktır. Bunların kuruluş, görev ve yetkileri nasıl düzenle
necek ve teşekkülde karar alma yetki ve sorumluluğu genel 
kurul ile yönetim kurulu arasında nasıl paylaştırılacaktır?



Diğer taraftan, 468 sayılı kanunun 3. maddesine göre yasama 

meclisleri bu tip teşekküller hakkında herhangi bir oylama 

yapmıyacak ve karar almıyacaktır. Bütün bu konular Türk Ti

caret Kanunu'na göre yürütülecek ise, bu taktirde iştirak 

statüsü yanında bir de ortaklık tipi teşekkülün yararı ne 

olacaktır? Buna karşılık "İktisadi Devlet Teşekkülü" niteli

ği bu tip kuruluşlara özel sektörün sermaye yatırımı eğili

mini yavaşlatabilir.

Bu nedenlerle :

Kamu sektörü iktisadi alandaki teşebbüB- 

lere ya % 100 sermaye ile girmeli, ya da 

bu alandaki teşebbüslere en çok $ 50 ser

maye payı ile katılmalıdır. $ 51 ile % 99 

arası katılma payı olmamalı; diğer bir de

yimle, ortaklık tipi İktisadî devlet te

şekkülü formülü kaldırılmalıdır.

440 sayılı kanunla getirilmiş olan ortak

lık tipi teşekkülün kalması uygun görülü

yorsa, bu taktirde kuruluş, yönetim, dene

tim ve kârın tevzii bakımlarından sermaye 

sinin tamamı kamu sektörüne ait teşekkül

lerden farklı olan bu ikinci tip teşekkül

ler hakkında 440 sayılı kanuna düzenleyici 

bir bölüm eklenmelidir.



(2) Kanunun 16. maddesinde yer alan yatırımlarla il
gili tarifler bütün yatırım türlerini (yeni yatırımlar, tev
si yatırımları, ıslah yatırımları, tamamlama yatırımları, 
tamamlama ve yenileme yatırımları) kapsamlı ve planlı döne
min bugüne kadarki uygulama sonuçları dikkate alınarak, bu 
tariflere açıklık getirilmelidir.

(3) 24.maddenin 2. ve 4. fıkraları Bakanlar Kurulu
na gerekli hallerde teşekküllere müdahale yetkisi vermekte 
ve bu hallerde sadece meydana gelecek zararın karşılanmasını 
öngörmektedir. Müdahalenin genişliği ve devamlılığı halinde 
bu teşekküller uzun süre kârdan mahrum kalacaklar, sermaye 
birikimi ve kaynak yaratma amaçları gerçekleşemiyecektir.
Bu hal kanunun diğer madde ve fıkraları ile çelişkili bir 
durum yaratmaktadır. Bu itibarla, müdahale halinde teşekkül
lerin sadece zararlarının değil, normal kâr yüzdelerinin de 
karşılanması kanunun ruhuna daha uygun düşmektedir. Nitekim 
şeker sanayii alanında Şeker Kanunu ile bu prensip yıllarca 
evvel kabul edilmiş bulunmaktadır»

(4) İstisnalar ve saklı hükümlere ait 34. madde na
zari olarak gayet açık ve uygulanması mümkün görülmekle bera
ber, aslında uygulamada bir çok ihtilaflı görüşlere konu teş
kil etmektedir.

Maddenin 1. fıkrası sadece T.C. Merkez Bankası* - 
nı bu kanun hükümleri dışında bırakmış, 2. fıkra ise Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanan gerçek ve tüzel kişi
lerle kurulmuş ortaklıklar ile Petrol Kanunundan faydalanan 
tüzel kişiliği haiz ortaklıkların kanun ve ana sözleşme



hükümlerini saklı tutmuştur. İkinci fıkradaki tarife uygun 

kuruluşların 440 sayılı kanunun kapsamına girdiği ne kadar 

açıksa, bunlara ait kanun ve ana sözleşmeler hükümlerinin 

saklı tutulduğu da o kadar açıktır. Ancak, gerek 440 sayılı 

kanun, gerekse adı geçen kuruluşlara ait kanun ve ana söz

leşmeler bir İktisadî teşebbüsün kuruluş, yönetim ve dene
timiyle ilgili bütün hususları kapsamaktadırlar. Aynı konu

da değişik hükümler ihtiva eden iki ayrı mevzuattan birine 

tabi olup ötekinin hükümlerini de saklı tutmanın nasıl mümkün 

olacağı, yukarıda değinilen ihtilâflı görüşlere yol açmaktan

dır. 34. maddenin 2.fıkrasının bu yönden ele alınıp açıklı

ğa kavuşturulmasında yarar vardır.

bf) Tekdüzen muhasebe sistemin genel muhasebe 

bölümü 1.1.1972,maliyet muhasebebi bölümü de 1.1.1977 tarih
lerinde yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. Ancak, tekdüzen mu

hasebe sistemiyle Türk Ticaret, Vergi Usul ve Kurumlar Ver

gisi Kanunlarının ilgili hükümleri arasında bağdaşmayan hu

suslar mevcuttur. Adı geçen kanunlarda gerekli düzeltmeler 
yapılarak bu çelişki giderilmeli, diğer taraftan bilanço ile 

netice hesabı tiplerinin 440 sayılı kanun 19 maddesine göre 
tespiti işlemi halledilmelidir.

2. Sektör Düzeyinde KİT Koordinasyon Kurullarının
Teşkili

a) Gerekçe

KIT'lerde yönetimin geliştirilmesi ve iş
letmelerin iyileştirilmesi amacıyle kurulan Özel İhtisas 
Komisyonu çalışmaları ile ilgili olarak yapılan toplantılar 
sırasında ileri sürülen görüşler ile 1925 yılından bu yana
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KİT'ler ile ilgili olarak zamanımıza kadar süre gelen çeşit
li uygulamalardan edinilen tecrübelerin ışığı altında, üst 
mercilere tanınmış olan hakların da kısıtlanmamasına özen 
gösterilerek, bilhassa koordinasyonda hissedilen aksaklık
ların azaltılabilmesi ve halen mevcut KIT'lerin aynen muha
faza edilerek ihtisaslarına göre sektörlere dağılmasına 
özen gösterilmesi, ön plânda gözönünde bulundurularak, aşağı
da ana hatları açıklanan ve örneği verilmiş olan bir organi
zasyon üzerinde de durulmasında fayda olabileceği kanısına 
varılmıştır.



b) Sistemin İşleyişine ilişkin Model :
Önerilen sistemin işleyişini göstermek 
amacıyle ulaştırma sektörü için hazırla
nan model şöyledirî

B UÇANLAR KURULU

B A K A N L I K L A R

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Ulaştırma Sektörü Yüksek Koordinasyon Kurulu
1.Başkan 1
2. Üye(İlgili Bakanlık Temsilcisi) 1
3.Üye(Maliye Bakanlığı temsilcisi) 1
4.Üye(DP Teşkilâtı Temsilcisi) 1
8.Üye(Üniversite Temsilcisi) 1
6.Üye(Personel Temcilcisi 1
7.Üye(İşçi Temsilcisi) 1
8. (Sektörde yer alan Teşekküllerin Genel Müdürlerdi

Sekreterya
1. Genel Sekreter 

- Büro personeli

Ulaştırma Sektörüne Dahil Olabilecek Kuruluşlar

Denizcilik Gemi İnşa. Hava Yol- mPTın Karayolları
Bankası k. ları Köprüler(Paral)

Deniz _. , Hava Demiryolu
at ı n • x LimanlarNakliyat Meydanları Araç ve Ge

reçleri 
En.K.

Müesseseleri



c) Sistemin İşleyişi

Teşkil olunacak îCİT Koordinasyon Kurulları (Yük
sek Koordinasyon Kurulları) nın esaslarına ve işleyişine 
ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

ca) YKK'nun Görevleri :-Sektöre, dahil kuruluşların üst
düzeyde ve genel anlamda;

-Finansman

-Yatırım ve iştirakler, yeni kuruluş
lar

-Maliyet

-Tedarik ve malzeme kontrolü

- Pazarlama

-Toplu iş sözleşmeleri

-Personel istihdamı ve ücret poli
tikası

-Araştırma ve geliştirme

-Eğitim

-Diğer sektör ve üst mercilerle olan 
ilişkilerde v.b. konularda prensip
leri saptamak ve tanzim etmek, uyuş
mazlıkları gidermek.

-Kuruluşların, kuruluş seviyesinde
ki program ve bütçelerini genel po
litika çerçevesinde onaylamak.



cb) Yüksek koor.kunu 
lunun bünyesi

■Teşekküllere, genel müdür' veya 
yardımcısı olacak namzetleri tes- 
bit edip, Bakanlar Kuruluna arzet- 
mek üzere ilgili bakana sunmak.

■Genel müdür veya yardımcılarından 
yetersizliği, yasal durumları nede
niyle görevde tutulması sakıncalı 
olanı için Bakanlar Kuruluna teklif
te bulunmak.

-YKK'nun çalışmalarını ana hatları 
itibariyle gösteren yıllık(program) 
hazırlamak.

-YKK'nun bir yıllık çalışmalarını 
gösteren yıllık "faaliyet raporu" 
hazırlamak.

-Sektöre dahil kuruluşların günlük 
işlerine karışmamak.

-Başkan (Sektöre dahil kuruluş tem
silcileri arasından veya sektör 
dışından gelen temsilcilerden bir1i 
olabilir)

İlgili Bakanlık temsilcisi (Sektör
de yer alan kuruluşların Yönetim 
Kurulundaki Ulaştırma Bakanlığı tem
silcileri, aralarından birini YKK. 
na Bakanlık temsilcisi olarak seçer
ler.



cc) Başkan Seçimi

Maliye Bakanlığı temsilcisi(İlgili 

Bakanlık temsilcisindeki esasa gö

re seçilir)

Devlet Plftnlama Teşkil&tı temsil

cisi (YKK'da DPT'nı temsil edecek 

üyeyi, DPT kendisi seçer)

Üniversite Temsilcisi (YKK1da Üni

versiteyi temsil edecek üyeyi, Üni

versiteler arası kurul seçer).Bu üye

nin sektöre dahil konularla ilgili 

bir bölümden olması şartı aranır.

Personel Temsilcisi (Kuruluşların 

yönetim kurullarında personel tem

silcisi de bulunması düşünüldüğüıv- 

den, ilgili bakanlık temsileisinim 

seçilmesindeki esas bu üye için d« 

uygulanır).

İşçi temsilcisi (İlgili bakanlık 

temsilcisindeki esasa göre seçilir)

lenel Müdürler (Teşekküllerin ge

nel müdürleri YKKurulunun tabii 

üyesidirler)

•YKK'nun ilk toplantısı en yaşlı 

üyenin başkanlığında yapılır. Ku

rul üyeleri tam sayısının salt ço>- 

ğunluğu ile gizli oyla kurul baş

kanı ve yardımcısı seçilir.

Başkan bir yıl için seçilmiş olup), 
müteakip yıllar tekrar seçilebilir.



cd) Çalışma Süresi

ce) Rotasyon

cf) YKKurulunun sek re 
teryası

-YKK'nda görev alacaklar (teşekkül
lerin genel müdürleri ve yönetim 
kurulu üyeleri için 6 yıllık ça
lışma süresi benimsendiği takdir
de) 6 yıl için seçilirler.
Kendi isteği ile, ölüm veya yargı 
organlarınca soruşturma nedeniyle 
işten ayrılan veya alınanların ye
rine, kalan süreyi doldurmak üzere 
yenisi seçilir ve YKK. çalışmaları
na katılır.

-YKK'nun Genel Müdürler dışındaki 
üyelerine rotasyon usulü uygulanır. 
İlk toplantıda; bu çeşit üyelerden 
1/3'nün 3. yıl sonunda değiştiril
mesi amaciyle gizli olarak ad çek
mek suretiyle ayrılacaklar belli 
edilir»

-YKK'nun büro hizmetlerinin görüle
bilmesi amaciyle bir Genel Sekre
teri ile bürosu bulunur.
Genel Sekreter ve büro personeli 
Başkanlıkça atanır. Genel Sekreter- 
ve büro devamlı görev yapar. Ganel 
Sekreter ve büro personeli KİT'le- 
personel statüsüne tabidir.



cg) YKK'nun finansman
kaynağı ve bütçesi -YKK'nun bütçesi, Başkan tarafından

hazırlanıp, Kurulun onayı ile yürür
lüğe girer.

Bütçenin mali kaynağı; sektöre da
hil kuruluşların ödenmiş sermaye
lerine, fon üreten veya hizmet ar- 
zeden kuruluşların bütçelerinden 
muayyen bir oran halinde alınacak 
paylarla karşılanır.

Yıl sonu giderleri ise; kuruluşla
ra hizmet bütçeleri ile orantılı 
olarak dağıtılır. Fazla kalan kısım, 
kuruluşlara iade edilir.

ch) YKK üyelerine öde
necek ücretler -YKK. Başkan ve üyelerine, her talr-

vim yılında, konjonktürel hareket
lere uyumlu, oturum başına bir üc
ret verilir.

Oturuma ne feebeple olursa olsun ka
tılmayanlara herhangi bir ücret 
ödenmez.

Bir ayda 2'den fazla toplantı yapı
lacak olursa, 3. ve müteakip toplan
tılara ait ücret # 50 eksiği ile 
ödenir.



ci) YKK toplantıları

23) YKK'nun denetimi

-Kurul; başkanın toplantıdan 48 88- 

at önce üyelere duyuracağı gündem 

üzerine ayda en az bir defa topla

nır.

Üyelerin 1/3'nün isteği veya başkan

lıkça lüzum görülecek çok önemli 

bir konunun görüşülmesine ihtiyaç 

duyulduğu takdirde, yine üyelerin 

1/3'nün olumlu görüşü ile toplantı 

yapılabilir. Toplantılar her ayın 

belirli gününde ve saatte, Kurul 

üye sayısının salt çoğunluğu ile 

yapılır.

Toplantılara, üyeler bizzat işti

rak ederler, Ancak, Genel Müdürün 

atanmamış olması halinde yerine bu 

görevi vekâleten yürüten katılır,

YKK başkanının, herhangi bir neden

le toplantılara katılmaması halin

de yerine, Kurulca evvelce seçilmiş 

olan başkan yardımcısı bakar. Karar

lar, toplantıya katılan üye sayısı

nın salt çoğunluğu ile alınır. Eşit 

oy halinde başkanın katıldığı görüş 

kabul edilir.

-YKK’nun çalışmaları Yüksek Denet

leme Kurulu tarafından denetlenir. 

Hazırlanacak rspor "genel" mahiyet

te olup, 468 sayılı kanundaki pro

sedüre uygun, olarak işlem görür.



3. Sektör holdingleri

a) Gerekçe :

aa) İlkin KİT'ler için yapısal düzenlemelerin 
gerekli fakat yeter olmadığını belirtmek gerekir. Kimin, neyi, 
hangi neden ve amaçla yapacağını belirleyen belgelerin düzen
lenmiş olması da tek başına yeni örgütsel yapılara istenen 
düzeyde bir işlerlik kazandırmaya yetmez. Atamalarda bilgi, 
deney ve yetenek dışındaki "niteliklerin" rol oynaması bu 
belgeleri anlamsız hale getirebilmektedir. Örgütsel yapı, li
derlik yetenekleri olan, takım çalışmasının yararlarına inan
mış, bireylerin, grupların ve tüm olarak örgütün davranış so
runları hakkında bilgili, cesur, irade sahibi ve değişen eko
nomik koşullara hızla uyabilen yönetici'ler ve basamaktaki 
görevin gerektirdiği asgarî nitelikleri tayışan bir kadro ile 
donatılamadığı takdirde yeniden düzenlemenin başarısı çok 
sınırlı olacaktır. Bu yönden, sektör holdinginin öteki düzen
leme biçimlerine üstünlüğü ancak "nisbi" olarak söz konusu 
olabilir. "Teşekküllerin en yüksek karar organı" olan yönetim 
kurullarının "istirahat" yerleri olmaktan çıkarılıp, zaman, f 
emek ve sorumluluk isteyen zahmetli görev yerlerine dönüş
türülmesi; sırf "siyasal sempati" ye göre genel müdür atama
larına son verilmesi gibi "akşamdan sabaha" uygulanabilecek 
önlemler alınmadıkça şimdi yapılan iyileştirme çalışmaları
nın alın yazısı da bundan öncekilerden farklı olmayacaktır. 
Özetle, asıl,sorun "İnsan" da düğümlenmektedir. Bu sorunun 
çözümü ise, objektif ölçülere göre insan seçimine; göster
melik olmayan, iyi planlanmış ve içtenlikle uygulanan eğiti
me ve geleceği de düşünerek gövenilir bir insangücü plan
lamasının yapılmasına bağlıdır.



ab) KİT' in bizim öngördüğümüz biçimde yeni
den düzenlenmesinde iki önemli amacı dengeli bir biçimde ger
çekleştirmek düşüncesi egemen olmuştur :

(1) KİT siyasal baskılardan kurtul
muş, etken ve etkin bir yönetime kavuşturulmalıdır,

(2) KİT kalkınmanın araçlarıdır.
Plan disiplini içinde ülke kalkınmasında önemli rolleri var
dır. (Öte yandan KİT"in üretici ve tüketiciyle olan iliş
kilerinin ne denli yaygın ve etken olduklarını göstermeye 
bir kaç örnek yeter : letm almalarda : Buğday (T.M.O); çay
(Çaykur)5 canlı hayvan (E.B.K.); pancar (T.Ş.F.); süt (S.E. 
Kurumu) ve Tekel'in de bir İDT Haline getirilmesi halinde tü
tün. ..

Satışlarda

Gübre, tarım araçları (ZDK); Yem 
(Yem Sanayii); tarım kesimi dışı da dikkate alındığında-te- J  

kelci durumdaki (TKİ)'inin kömür satışları, (P.O) petrol ürün
leri pazarlaması, (Sümerbank)'m geniş halk bütçelerini il
gilendiren satışları v.b.

Bunlara (Z.B)'nın tarım kredileri; 
Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları
nın bir yandan doğrudan vatandaşlarla olan ilişkileri, öte 
yandan da biriken fonların yönetimi gibi önemli fonksiyonları 
eklenebilir.)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ac) Sözünü ettiğimiz iki amaçtan ilki, yani 
KİT'nde modern .yönetim ilkelerine uygun bir biçimde işler
lik kazandıracak organizasyon felsefesi şöyle özetlenebilir:

(1) Genel politikaların formülleştiril- 
mesinde (yatırıra* finansman, üretim, fiat);

(2) Kontrol* da (modem tekniklerden 
yararlanılarak geliştirilecek, teşvik edici, çabuk ve düzen
li çalışan bir mekanizma ile)

(3) Koordinasyonda ((.genel politika ka
rarlarının çerçevesi içinde ve kontrol mekanizmasının araç 
olarak kullanılması yoluyla)

Merkeziyetçi bir tutum uygulanmalıdır.
(4) İcra* câa (hedeflerimi açıkça belirlenmesi ve her 

basamaktaki yöneticinin yetki ve sorumluluklarının tanınlan- 
ması kaydıyla) ademi merkeziyet ilkesi uygulanmalıdır,

(5) KİT üzerinde siyasal baskı ve
müdahaleleri önleyecek tedbirler alınmalıdır.

a<i) İkinci amaç, yani KÎT'nin kalkınmanın
araçları olarak daha etken bir biçimde işlerlik- kazanmala
rı ise, aslında bunların işletmecilik ilkelerine uygun ola
rak iyileştirilmelerinin bir yan ürünü olarak gerçekleşecek
tir. Ne var ki, bunların yukarıda saydığımız önemli fonksi
yonlarına ek olarak /örneğin ticari olmayan yakıtların yeri
ne ticari yakıtların ikame edilmesi, köy elektrifkasyonu,



petrol kesimi ile ilgili düzenlemeler gibi alanlardaki gö
revlerini görmezlikten gelerek ilgili bakanla olan ilişki
lerini tüm olarak kesmek de düşünülemez. Kalkınmakta olan 
bir ülkede Hükümetin ekonomik faaliyetin düzenlenmesine 
ilişkin büyük sorumlulukları vardır. KİT'ler eliyle gerçek
leştirilebilmesi mümkün ve Plan1da öngörülmüş ilkelere uy
gun olan girişimler her yönü ile hükümet tasarrufları nite
liğini de taşımaktadır. Bu bakımdan, ilgili Bakanların sek
tör holdingleri üzerinde itici bir gücü olmasına olanak 
bulunmalıdır. Bir yandan sektör holdingini siyasal baskıya 
karşı bir tampon olarak da örgütlerken, öte yandan bir sek
töre ait kararların rasyonel ve tutarlı bir biçimde alınma
sını sağlayacak bir mekmizmayı doğurarak Hükümetin ekono
mik tercihlerini kolaylaştırmakta yarar olduğu açıktır. Bu 
dengenin kurulması güçtür fakat imkansız değildir. Bakanla 
sektör holdingi arasında günlük işletme faaliyetlerine inme
yen nispeten gevşek bir ilişkinin kurulması, Bakanın Parlamen
to karşısındaki sorumluluğu açısından da önem taşımaktadır. 
İlgili bakanın sektör holdingi üzerindeki yetkilerinin ka-> 
nunla sınırlanması sözü edilen dengeyi sağlayabilir. Kanuna 
hüküm koymanın yetersiz kalacağı, yersiz ve gereksiz müdaha
lelerin süreceği yolundaki görüşe katılmak mümkün değildir. 
Kanuna saygı olmadığı takdirde hiç bir iyileştirme önlemi
nin geçerli olmayacağını kabul etmek zorunda kalırız. Bizim 
hareket noktamızda tüm yasalara olduğu gibi, KİT ilö il
gili yasalara da uymakta herkesin özen gestereceği veri ola
rak alınmıştır.



ae) Tek holding önerisine karşı görüş ve eleş
tiriler "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reform KOmisyonu Ön Ra
poru" - Ankara - Haziran 1971 -nda (5.67|68,69) belirtilmiş 
olduğu için büroda tekrarlanmayacaktır. Sektör holdingleri
nin neden daha gerçekçi bir yaklaşımının sonucu olduğu konu
sunda "Rapor"un aynı bölümünde ileri sürülen görüşler de 
yeniden buraya alınmamaıştır. Bu görüşler bugün de geçer- 
lidir.

af) "Sektör Holdingi" düzenlemesinde "Teşekkül" 
ve daha alt birimler konusunda "Tek Holding"den yana olan
larla görüş birliği vardır.

ag) Zihinlerde belirebilecek en küçük bir te
reddüdü bile gidermek için, öngörülen düzenlemenin KİT'~ 
nin bir ya da bir kaçını, bir bölümü ya da tümüyle özel ke
sime satılması gibi bir amaçla doğrudan ya da dolaylı hiç 
bir ilişkisi olamayacağı burada açıklanmadan geçilememiştir. 
Tam tes-sine önerilen sistem bu yolun tamamen kapatılmasına 
hizmet edecektir.



tü içindeki

İLGİLİ
BAKANLIK

ULAŞTIRMA
HOLDİNGİ

 ________
TCDD DZB

b) Sisteme İlişkin model :

Sektör Holdingleri ve bunların Devlet örgü- 
yerini gösteren şema aşağıdadır?

TBMM
KİT KARMA KOMİSYONU 

BAKANLAR KURULU

KOORDİNASYON KURULU

İLGİLİ İLGİLİ İLGİLİ
BAKANLIK BAKANLIK BAKANLIK

ENERJİ MADENCİLİK
HOLDİNGİ HOLDİNGİ

DZN THY



c) Sistemin işleyişi :

İlgili bakanlıklar altında gruplandırılan 

sektör holdinglerinin yönetim, denetim ve koordinasyonuna 

ilişkin görüşler aşağıda özetlenmiştir.

ca) Holding Yönetim Kurulu s

Yedi kişiden oluşur. Biri işçileri» öteki 

de memurları temsil eden iki üye dışındaki beş üyeden üçü, 

Holdingler yönetim kurullarının yapacakları ortak toplantı

da saptayacakları gereksinmenin iki katı aday arasından 

TBMM KÎT Karma Komisyonunca seçilir, diğer ikisi Bakanlar 

Kurulunca atanır. Üyelik süresi altı yıldır. Bu sürenin bi

timine altı ay kala yeni aday seçimi yapılır. Emekliler 

aday gösterilemezler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi araların

dan bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. (Geçiş döne

minde aday seçimi her üniversitenin göndereceği ikişer pro

fesörden oluşacak bir kurulca yapılır.) Yönetim Kurulu üye

leri Yüksek Denetleme Kurulunun (YDK'nın) düzenleyeceği ge

rekçeli rapor üzerine TBMM KİT Karma Komisyonunca görevden 

alınabilirler. Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.

cb) Holding Yönetim Birimleri :

Holding Genel Müdürünü, Holding Yönetim Ku

rulu atar. Genel Müdür yardımcıları da Genel Müdürün teklifi 

üzerine sözü edilen Kurulca atanır. Holding merkez personeli 

Genel Müdür tarafından atanır.



cc) Denetim :

Holdingler Yüksek Denetleme Kurulunca de
netlenir. Bu kurulun da sayı ve nitelik yönünden yeterli uz- 
man-personel sağlama olanaklarını geliştirmesi ve örneğin, 
işe almada lisans üstü eğitim ve en az bir yabancı dil bilme 
koşulunun aranması yerinde olur. Öte yandan, YDK'nun KIT'in 
yeniden düzenlenmesine paralel olarak denetim yöntemlerini 
geliştirerek yeni sistemin işleyişine katkıda bulunması bek
lenir. Kurula üye atamalarında da yetenek, deney, bilgi gibi 
niteliklerin dışındaki etkenlerin tümüyle önlenmesi için üye 
atamasının bir seçim sistemine bağlanması olanakları araş
tırılmalıdır.

cd) Holdingler Arası Koordinasyon :

Holdingler arası koordinasyon periodik top
lantılarla sağlanır. Bu toplantılara ilgili Bakanlıklar,>
DYB, YDK ve DPT temsilcileri de katılırlar. Toplantı başkan
lığı dönerek yapılır. Sekretarya hizmetleri DPT'nca yürütül- 
Ittr.

ce) Finansman ve Yatırım Programları :

Holdinglerin yıllık finansman ve yatırım 
programları, DPT ve Maliye Bakanlığı'nın Holdinlerle yapa
cakları temaslardan sonra ortaklaşa düzenleyecekleri tasla
ğın, Koordinasyon Kurulunda onaylanarak Hükümete sunulması' 
biçiminde geliştirilir.



cf) Bakanlık Holding İlişkileri :
*

İlgili Bakan Holding*ten bilgi isteyebile
ceği gibi, Plan*da öngörülmüş, kaynağı da sağlanarak Holding*e 
görev olarak verilmiş konularda, sağlanan kaynağın sanırları 
içinde kalmak ve personel atamasına ilişkin olmamak kaydıyla

direktif verebilir.

4. Tek Holding

a) Gerekçe :

Tek holding alternatifinde Devlet Teşeb
büslerinin yönetim, gözetim ve denetimi tek bir üst organca 
yerine getirilecektir.

Devlet teşebbüslerinin tek bir holdingde 
toplanmasının esas olarak sektör holdingleri olmak üzere, 
diğer alternatiflere göre avantajları şöyle özetlenebilir:

aa) Devlet teşebbüslerinin tek bir holdingde 
toplanması, kuvvetli bir merkez kurmayı kurulmasına imkan 
vererek teşebbüslerin fonksiyonlarını daha iyi başarmalarına 
elverişli bir mekanizmanın yaratılmasına olanak sağlayacak
tır. Böylece, gözetim ve denetimin çeşitli organlarca yapıl
masının ortaya- çıkardığı problemler çözümlenebilecektir. Gö
revi devlet teşebbüslerinin yönetim, gözetim ve denetimi olan 
tek holding, bütün çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıracağın
dan, etkinlik sağlanacak ve mükerrer örgütlenme önleneceğin
den geniş ölçüde tasarruf imkânı elde edilecektir.



ab) Tek holding, teşebbüsler arasında koordi
nasyon sağlanması bakımından da daha etkendir.

ac) Tek holding, kamu teşebbüsleri yönetiminde 
fazla kademeleri ortadan kaldıracak bir mekanizmadır. Teşeb
büsler müessese ve iştirakleriyle esasen birer holding nite
liğinde olduklarından, tümünü bir araya getirmeyen sistem
ler gereksiz bir kademe olmaktan ileri gidemiyecektir.

ad) - Sektör holdingleri kurulmasının bir nede
ni olarak devlet teşebbüsleri yöneticilerinin yatırıma önem 
vererek işletme faaliyetini ihmal etmeleri gösterilmekte, 
sektör holdingleri kurarak yatırımların projeye bağlanmasının 
ve gerçekleştirilmesinin holdinglere yüklenmesi suretiyle 
teşebbüs yöneticilerinin işletme sorunlarına eğilmelerinin 
sağlanabileceği ileri sürülmektedir.

Ancak bu görüş doğru değildir. Çünkü yatı
rım ve işletme faaliyetlerini kesin sınırlarla birbirinden J 
ayırmak mümkün değildir. Bu nedenle teşebbüslere yatırım 
alanında görev vermek, sorumluluk yüklemek gereklidir. Dev
let teşebbüslerinin yatırımları, toplam kamu yatırımlarının 
içinde nisbi olanak yüksekse de, bunların büyük bir kısmı 
idame ve yenileme yatırımlarıdır. Bir çok teşebbüs grubunda 
yatırımlar çok azdır. Tekstilde, tarım teşebbüslerinde, çi
mentoda v.b. durum böyledir. Sırf bu amaçla bir kademe yara
tılması gereksiz olacaktır.

ae) Diğer alternatifler, finansman, de
netim ve yatırım öncelikleri bakımından merkezi bir organa 
olan ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır.



af) Diğer alternatiflerde, dünyanın her yerin
de ve özellikle ülkemizde daha büyük ölçüde şikâyet konusu 
olan siyasi müdahaleyi önleyici bir mekanizma kurulamıyacak- 
tır. Sektör holdingleri sisteminde bunların ayrı ayrı Bakan
lıklara bağlanması öngörülmektedir. Bu takdirde müdahaleyi 
önlemek için, kanunlara hüküm konulması yetersiz kalmaktadır. 
Sektör holdinglerinin tek bir bakanlığa bağlanması halinde 
ise, tek holdinge benzer bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda, gözetim ve denetim organı, ticari hayatın gerektir
diği esneklikten yoksun, kamu hukukunun zorlamalarına tabi 
bir örgüt olacaktır. Ayrıca arada gereksiz bir kademe yara
tılması gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkacaktır.

ag) Tek holding alternatifi, kamu teşebbüsleri 
için uygun bir sistem olduktan başka, asli görevlerini ihmal 
edip kamu teşebbüslerine-kanun sınırlarını aşarak-miidahaleyi 
alışkanlık haline getirmiş olan hakanlıkların esas faaliyet 
alanlarına yönelerek kamu hizmetlerini daha iyi yapmalarına 
imkân hazırlamak suretiyle de yararlı olacaktır.

afr) Teşebbüs ve işletmelerin çalışmalarının 
düzenlenmesi ve kontrolü, devlet dairesi zihniyeti içinde 
işin gereğine uygun şekilde yapılamamaktadır. Özel hukuka 
tabi ve ticari esaslara göre çalışan bir organizasyon daha 
başarılı oj-acaktır.

ai) Türkiye'de devlet teşebbüsleri bir holding 
bünyesinde toplanmıyacak kadar fazla değildir.



Önerilen tek holding sisteminde esas birim 
devlet teşebbüsüdür. Teşebbüs, işletmelerin yönetiminde is
tisnai haller dışında geniş bir yetkiye sahip olacaktır. Do- 
layısiyle tek holdinge süzülüp gelen sorunlar sınırlı kalacak 
ve merkeziyetçilik sakıncası ortaya çıkmayacaktır. Bir diğer 
deyişle, teşebbüsler Holdingteki üst organ karşısında bağım
sızlıklarını koruyacak ve inisyatiflerini pek çok konularda 
kullanacaklardır.

Modern işletme tekniklerinin uygulanması 
ve özellikle yönetim ve denetimde iyi işleyen bir rapor sis
teminin kullanılması, tek holdinge karşıt görüş olarak ileri 
sürülen haberleşme güçlüklerini geniş ölçüde hafifletecektir.

Kaldı ki, tek holdingin üst kuruluşunda ' 
bazı önemli sektörler için gerekli hallerde özel birimlerin 
kurulmasını engelleyen bir husus mevcut değildir.

ak) Mevcut bir sistemden diğerine geçişin bir 
takım sarsıntıları olacaktır. Uzun vadeli iyileştirme için 
bunların göze alınması lüzumludur. Tek holdinge geçişte sek
tör holdinglerinin oir aşama olması ileri sürüleDilir. Aneak 
bu, reformu geciktirmekten başka bir işe yaramıyacaktır.

al) Türkiye'de Kalkınma PİSnı ve yıllık icra 
programları aracılığıyla Bakanların genel politikalarını uy
gulamaları mümkün olmaktadır. Bu bakımdan diğer alternatif
ler için üstünlük ve tek holding için sakınca olarak 
bakanlıkların kalkınmayı gerçekleştirmedeki katkıları konu
sunda ileri sürülen görüş geçerliğini yitirmektedir.
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Öte yandan, önerilen sistemde kamu teşeb
büslerinin yönetim ve denetimlerine bakanlıkların katılması
nı sağlayacak bir mekanizmaya da yer verilmiş bulunmaktadır.

am) Diğer alternatiflerde teşebbüslerin yatırım, 
finansman ve denetimleri için ortaklaşa üst organlara muhtaç 
olacakları açıktır. Böyle olunca, örneğin bugünkü Devlet Ya
tırım Bankasına teşebbüsler arası yatırım ve finansman karar
larının koordinasyonu görevi yüklenmesi gerekecektir. Bu du
rumda sözü edilen devlet teşebbüsünün teşebbüsler üstü bir 
statüye yükselmesi gibi anormal bir sonuç ortaya çıkacaktır.

an) Sektör holdinglerinin altında bulunacak 
teşebbüsler farklı niteliklerde bulunacağından, sözü edi
len holdiğlerin ihtisas kuruluşları olacağı görüşü de bu 
yola gidilmesini haklı gösterecek kuvvette bulunmamıştır.

a°) Yalnız Tek Holding sistemi, ileride işleyiş 
mekanizması açıklanacak olan tarım kesimi teşebbüsleri ara
sında işbirliği ve koordinasyonu sağlayabilmektedir.

b) Sisteme İlişkin Model

Tek holding sistemine göre örgütlenen "Dev
let Teşebbüsleri Birliği (DTB)" tüzel kişiliğe sahip, özerk 
ve kanunlarda gösterilen hususlar dışında özel hukuk hüküm
lerine tabidir. Sorumluluğu sermayesiyle sınırlıdır. Bu ser
mayenin tamamının Devlete ait olması öngörülmüştür. Birliğin 
organları, T.B.M.M. ve Sükûnetle olan ilişkileri Şema da gös
terilmiştir. Şema üt ilgili açıklasalar "Sistemin işleyişin
de verilmiştir.



c) Sistemin İşleyişi

ca) Devlet Teşebbüsleri Birliğinin (DTB) Organ
ları :

DTB'nin karar organı olarak iki kurul ön
görülmüştür.

Bunlardan birincisi devamlı olarak faali
yet gösterecek olan DTB Yönetim Kurulu, diğeri ise genel po- 
Litika tayini ve koordinasyon konularını görüşmek üzere za- 
nan zaman toplanacak olan DTB Yüksek Kuruludur.

cb) D.T.B. Yüksek Kurulu 

(1) Oluşumu

DTB Yüksek Kurulu, kamu iktisadi
Jteşebbüslerinin yönetim ve gözetimi ile görevlendirilen Baş

bakan Yardımcısının başkanlığı altında, DTB Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyeleri ile Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım, Ulaştırma, Orman ve Milli 
Savunma Bakanlıkları müsteşarları ile Devlet Plânlama Teş
kilatı Müsteşarı ve Maliye Bakanlığı MİİT Genel Sekreteri 
ve bir işçi temsilcisinden oluşmaktadır.

Kurulda ele alınan konular, müste
şarları kurulda yer almayan Bakanlıkları ilgilendirdiği tak- 
iirde bu bakanlıkların müsteşarları Yüksek Kurul toplantısın- 
3a üye olarak bulunur ve oylamalara katılırlar.



(2) Görevleri

-Teşebbüslerin genel yatırım ve iş 
letme politikalarına yön vermek,

-Devlet Teşebbüsleri yönetim kurul
larını ibra etmek

-DTB Yönetim Kurulu başkan ve üye
likleri için Bakanlar Kuruluna aday göstermek,

-Bakanlıkların Kurulda ele alınmas 
istedikleri konuları görüşülüp karara bağlamak, ,

-Kurul Başkanınm getireceği sorun 
lan görüşülüp karara bağlamak, ,

-Yeni Devlet Teşebbüsü kurulması, 
teşebbüslerin ve müesseselerin ortaklık haline getirilmesi 
hususunda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak,

-Devlet Teşebbüslerinin yatırım ve 
finansman programlarını inceliyerek ilgili mercilerin onayı
na sunulacak nihaî şekli vermek

cc) D.T.B. Yönetim Kurulu

(1) Oluşumu

D.T.B. Yönetim Kurulu bir başkan ve altı
üyeden oluşur.





D.T.B. Başkanı aynı zamanda Birlik Yöne
tim Kurulunun da başkamdir.

Yönetim Kurulunun başkan ve üyeleri, DTB 
Yüksek Kurulunca gösterilecek iki kat aday arasından Bakan
lar Kurulunca seçilerek atınır. DTB Yüksek Kurulu üyelerin
den adaylığı söz konusu olanlar aday seçiminin yapıldığı top
lantıya katılamazlar.

İlk yönetim kurulunun başkan ve üye adayla
rı Yüksek Kurulun yönetim kurulu dışındaki üyeleri tarafın
dan gösterilirler.

Yönetim Kurulunun başkan ve üyeleri 6 yıl
lık süre için atanırlar. İlk yönetim kurulu üyelerinden ad 
çekme ile belli edilecek üçü, atamalarından itibaren geçecek 
üçüncü yılın sonunda, diğer üyelerle başkan ise, altıncı yıl 
sonunda değiştirilir.

Yeniden seçilmek mümkündür. Süresini dol
durmadan çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan başkan ve üye
lerin yerine atananlar, yerine geçtikleri başkan ve üyenin 
süresini tfaamaail arlar.

Devlet Teşebbüsleri Birliğinin yönetimin
de istikrarın sağlanması amacıyla böyle bir rotasyon usulü 
tercih edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri bütün 
mesailerini Devlet Teşebbüsleri Birliği yönetimine hasreder
ler ve bunun dışında bir görev kabul edemezler.



(2) Görevleri

—DTB Yüksek Kurulunun belli edeceği esas
lar dahilinde yatırım, finansman, araştırma-geliştirme, üre
tim, personel, işçi, istihdam, pazarlama ve tedarik, ücret 
ve fiyat konuları dahil olmak üzere teşebbüsler üstü düzey
de politikaları tayin etmek ve uygulamaları izlemek,

-Kalkınma Plânlarını ve bunlara ait uygu
lama programlarını, milli ekonominin gereklerini ve teşebbüs
lerin ihtiyaç ve durumlarını gözönünde bulundurarak teşebbüs
lere yatırım ve işletme hedefleri (kâr, üretim miktarı, kali
te iyileştirmesi ve malî hedefler) vermek,

-Sektör araştırmaları yaparak teşebbüslere 
yatırım projesi hazırlama görevi vermek, projelerin hazırlan
masında onlara yardımda bulunmak, gerçekleştirilmesi kabul 
edilen yatırımların finansman imkânları çerçevesinde yapıl- 
masmi sağlamak,

-Teşebbüslerin finansman programlarını ha
zırlamak, bunun için Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teş
kilâtı ile temasları yapmak, kesinleşen programların gerçek
leşmesini takip ve kontrol etmek,

—Teşebbüslerin pazarlama politikalarını 
Türkiye'nin âış ekonomik ilişkilerini de gözönünde tutarak 
belli etmek, ihraç imkânlarını araştırmakr teşebbüslerin 
ürettikleri malların yurt içinde ve dışında pazarlamasını 
sağlamak,



-Teşebbüslerin uzun, orta ve kısa vadeli 
işletme plân ve programlarını inceleyerek onaylamak,

-Programların gerçekleşmesini takip ve
kontrol etmek,

-Teşebbüsleri, ekonomik, teknik, malt ve 
işletmecilik hedeflerine ulaşma yönlerinden denetlemek, de
netleme sonuçlarını değerlendirmek, bunlara ait gerekli iş
lemlerin yapılmasını sağlamak,

HBir teşebbüsün başka bir teşebbüse bağ
lanmasına karar vermek,

-Müessese ve işletmelerin bir teşebbüsten 
diğerine nakline karar vermek,

-Teni iştiraklerde bulunma, mevcutların 
devir veya tasfiyesi konularında karar vermek,

-Kamu Kurunlarının iştiraklerinin kuruluşu, 
devir ve tasfiyesi hakkında Bakanlar Kuruluna mütalâa bil
dirmek,

-Teşebbüslere ait yönetmelikleri inceleye» 
rek gerektiğinde teşebbüslerin çalışma esaslarına ait iç 
mevzuatı hazırlamak ve onaylamak,



-Teşebbüs üst kadamelerine atanacak yöne
ticileri yetkili mercilere teklif etmek, yönetici olabilecek 
personeli yakından izlemek ve daha iyi yetişmelerini sağla
yacak tedbirleri almak,

-Devlet Teşebbüslerinin tahvil çıkarmak 
suretiyle borçlanmalarına karar vermek,

-Birliğe dahil teşebbüsler arasında ihtilâf» 
lar hakkında karar vermek,

-Tamamlama yatırımları ve yapılmamaları ha
linde teşebbüslerin normal faaliyetlerini aksatacak yenile
me yatırımları ve yatırım niteliğindeki onarımlar hakkında 
karar vermek,

-Genel Kurulu olmayan ortaklık halindeki 
teşebbüslerin kâr dağıtımını ve ihtiyatları tayin ve tespit 
etmek, >

cd) DTB Başkanı

DTB Başkanı, D.T.B'ni, Yüksek Kurul ve Yö
netim Kurulu Kararları dairesinde yönetim, İdare ve kaza mer
cilerinde ve üçüncü şahıslara karşı Birliği temsil eder.
Temsil yetkisi gerektiğinde genel hükümlere göre devredebi
lir.



ce) DTB Başkan Yardımcısı

DTB Başkanma yürütme görevinin yerine ge
tirilmesinde yardımcı olmak üzere,

DTB Yönetim Kurulunca belli edilecek sayıda 
başkan yardımcısı çalıştırılır.

Başkan yardımcısı birden fazla ise, bun
lardan biri Başkan başyardımcısı olur.

Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi üze
rine DTB Yönetim Kurulunca tayin edilir. Başkan yardımcısı 
olacaklarda teşebbüs genel müdürlerinin nitelikleri aranır.

cf) DTB Kurmay Birimleri

D.T.B. Kurmay birimleri olarak 

Araştırma Geliştirme Grubu,

Finansman Grubu,

Pazarlama ve Tedarik Grubu,

Personel ve İşçi Sorunları Grubu,

Denetleme Kurulu,

îşl'etac lakip ve Kontrolü Grubu,



Bilgi İşlem Grubu,

Tarım Planlama ve Koordinasyon Grubu,

Genel Sekreterlik düşünülmüştür.

Ancak, bunlar kesin ve sayıca sınırlı ol
mayıp başlıca fonksiyonları belirtmek amacıyla örnek olarak 
verilmiştir. DTB'nin işleyişinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara 
ve koşullardaki değişiklere göre yeni birimlerin kurulması 
ve gereksiz olanlarının kaldırılması Birlik Yönetim Kurulun
ca kararlaştırılabilecektir.

Birimlerden herbiri bir başkan tarafından 
yönetilir. Birimlerde, kendi alanlarında uzmanlaşmış az sa
yıda personelin görevlendirilmesi ilkesi gözetilecektir.

cg) DTB Yürütme Kurulu

DTB Başkanının başkanlığı altında başkan 
yardımcısı ile finansman, yatırımlar ve işmetme kontrolü 
grubu başkanlarmdan oluşan bir komitedir. Gerekli haller
de geri kalan birimlerin başkanları da DTB başkanının çağın* 
sı üzerine kurula katılırlar.

Kurulun başlıca görevleri, teşebbüslerden 
ve kurmay birimlerinden yönetim kurullarına götürülmesi is
tenen konuları inceleyip olgunlaştırarak bu üst organlara 
sunmak, kurmay birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve 
DTB Yönetim Kurulunun kendisini yetkili kıldığı konularda 
karar vermektir.
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oh) DTB Denetleme Kurulu

DTB Denetleme Kurulu, DTB'ye bağlı devlet 

teşebbüslerini ve onların müessese ve işletmelerini idafi, 

mali ve teknik yönden denetlemeye tabi tutan bir organ ola

caktır.

Kurulun denetlemeleri, her teşebbüs, mües

sese ve işletmenin işlemlerinin periyodik incelenmesi şeklin

de olmayacak ve DTB Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık ça

lışma programana göre yerine getirilecektir.

Denetleme sonuçlarının DTB'nin yetkili or

ganlarınca değerlendirilmesi için etken kir mekanizma kuru

lacaktır.

Devlet. Teşebbüslerinin teftiş kurulları 

ilke olarak kaldırılacaktır. Ancak, DTB Yönetim Kurulu, ge

rekli gördüğü hallerde bazı teşebbüslere teftiş kurulu kur

ma yetkisi verebilecektir.

Teşebbüslerin ibrasında, rapor sisteminin 

verileri ile denetleme sonuçları gözönünde tutulacaktır,

ci) DTB sermaye yapısı

Daha önce de belirtildiği gibi, DTB'nin 

sermayesinin tamamının Devlete ait olması öngörülmüştür.



İktisadî devlet teşekkülerinin sermayesi
nin tamamı DTB'ne ait olmalıdır. Ortaklıklardaki kamu payla
rından kamu kurumlan, mahallî idareler dışındakilerin DTB'ne 
ait olması uygun görülmüştür. Böylece Devlet Teşebbüslerinde 
Devletin ve teşebbüslerin payları kalmamış olacak ve onların 
yerini DTB alacaktır.

' ’ - < iVİ

d) Tarım Kesiminin Özel Sorunları Açısından 
Sistem (DTB) İçinde Düşünülen Örgütlenme

da) Genel açıklama ve model şeması

Devlet teşebbüsü olarak tasarlanan tarımla 
ilgili teşebbüsler, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,. Hayvan 
Ürünleri Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu, Tekel İş
letmeleri Kurumu ve T.C. Ziraat Bankasıdır.

Bu teşebbüsler, Devlet Teşbbüsleri Birliği
ne dahil ve Birliğin organlarının yönetim, gözetim ve denetim 
altında bulunacaklardır. Ancak, Birlik bünyesinde, yalnızca 
bu teşebbüslerin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, 
takip ve kontrol etmek üzere ayrı bir grup teşkil edilmiştir. 
Grup teşebbüslerin üretim kooperatifleri birlikleri, koopera
tifler ve üreticilerle ilişkilerinin düzenlenmesinde, tarım 
alanında çalışan devlet teşebbüsleri arasında koordinasyon 
ve işbirliği sağlanmasında ve teşebbüslerle ilgili Bakanlık
lar arasında irtibat ve koordinasyon sağlanmasında aktif bir 
rol oynayacaktır.



Tarım Planlama ve Koordinasyon Grubu, ta
rım alanında çalışan devlet teşebbüslerinin politikalarını 
ilgili Bakanlıklarla ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile devam
lı temasta bulunmak suretiyle tayin edecektir.

Tarım alanında çalışan devlet teşebbüsle
rinin üretcilerle ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda öneri
len mekanizma aşağıdaki şemada gösterilmiş ve özet olarak 
açıklanmıştır. (Sayfa 84. deki şema)

NOT :
ÜBYKP, 48 Sayfa ye 324 üncü Sayıfa dan:

67. Türkiye'nin sanayileşerek kalkınmasında 
etkili bir araç olarak kullanıla gelen Kamu İktisadi Teşeb
büsleri, Birinci ve İkinci Plan döneminde de kendilerinden 
beklenen öncülük görevini yerine getirme çabasını sürdürmüş
lerdir. Verimlilik konusunda ciddî sorunları olmasına ve ye
niden düzenlenmeleri gerekmesine rağmen, Kamu İktisadî Teş
ebbüslerinin özellikle üretim, istihdam, ileri teknoloji kul
lanma ve fiyat istikrarını koruma konularındaki olumlu kat
kıları yanında, giderek sanayi toplumu olması amaçlanan Tür
kiye'de işgücüne beceri kazandırma yolunda da yararlı hiz
metleri olmaktadır»



İLKELER VE TEDBİRLER :

2182. Sorunlar ve kalkınma planlamasının gerekleri 

kamu iktisadi teşebbüslerinin reformdu bir tutumla ele alınma

sını zorunlu kılmaktadır.

2183. Kamu iktisadi teşebbüslerinde etkinlik ve verim 

liliği üstün bir düzeye çıkarma, kaynak yaratma imkanlarını 

artırma, bu teşebbüslere teknoloji birikimini, adaptasyonnunu 

ve üretimini gerçekleştirecek ve kendi kendilerini yenileyecek 

bir yapı ve işleyiş kazandırma hedeflerine yönelecek reform 

çalışmalarına başlanacaktır.

2184. Kamu iktisadi teşebbüslerinin yukarıda sayılan 

hedefler doğrultusuna konulmasında, değişiklikler mevcut düze

ni aksatmayacak şekilde ve belirli bir süre içinde yapılacak, 

böylece reformun sarsıntısız bir şekilde uygulanması sağlanacak'

tır.

2185. Reformun esasları tespit edilip uygulamaya ge-
J

cildikten sonra teşebbüslerin kendi sorumlulukları başlayacak

tır .

2186. Etkinlik ve verimlilik hedefi belli sayısal 

oranlara (Ratio bağlanacak ve devamlı olarak izlenip denetlene

cektir.

2187. Reform, Türk Kamu Hukuku ve Özel Hukuku ilke

leri gözönünde tutularak başlatılacak ve yürütülecek, sisteme 

yabancı ve aykırı olan tesislerden kaçınılacaktır.

2188. Kuruluşların görevlerine ilişkin saklı kalmak" ; 

üzere eş veya benzer yapılara konulmasına çalışılacaktır.
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Ş E M A :  2

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ REFORM KOMİSYONUNCA ÖNGÖRÜLEN 

TARIM KESİMİNDEKİ DEVLET TEŞEBBÜSLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI

_________ Kredi akım flıglıl

_ _ _ _ _ _ _ _  Örelim re girdi yönün deri üreticiyle lt}ebbû ileri
orovrdo ılı}kı çlrgıii 

 ---------------- --  Üreticinin lermaye birikimine yardıma elma çâgiu



db) Devlet teşebbüsleri ile üreticiler arasın
daki ilişkilerin düzenlenmesi esasları

(1) Konunun tanıtılması

Modele dahil devlet teşebbüslerinin, faaliyet 
konularına giren tarımsal üretimi yapan üreticilerle "Üre
tim Sözleşmesi" imzalaması temel ilke olarak alınmıştır, Ay
rıca, söz konusu üreticilerin "Üretim Kooperatifi" ve bu ko
operatiflerin "Üretim Kooperatifleri Birliği" kurmak suretiy
le örgütlenerek, sermaye birikimine yönelmeleri ve bu serma
yelerini ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin yatırımlara 
tahsis etmeleri öngörülmüştür.

Burada gözetilen hedef, halen mevcut tek amaçlı 
kooperatiflerin çok amaçlı ve birden çok ürüne dönük hale 
getirilmeleridir,

(2) Mevcut durumun tesbiti

Halen memleketimiz tarım kesiminde faaliyet gös
teren kooperatifler şu ana bölümler altında toplanabilir :

-Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,

-Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri,

-Toprak-9u Kooperatifleri,

-Köy Kalkındırma Kooperatifleri



Bu kooperatiflerin son iki grubu son yıl
larda kurulmaya başlanmış olup, gelişme eğilimi göstermekte
dir. Kooperatifler kanunlarla verilen görevleri yerine ge
tirebilmekten uzak kalmışlardır. Bu durumun belli başlı ne
denleri şu noktalar etrafında toplanabilir :

-Kooperatifler kurulduklarından bu yana 
geçen 35 yıl zarfında sermaye birikimini arzulanan seviyede 
gerçekleştirememişlerdir.

-Hedef aldıkları üretici kitlesini anılan 
süre zarfında bünyelerinde etken bir şekilde toplayamamış
lardır.

-Kanunlarda tesbit edilen görevleri yerine 
getirmek için yeterli gayreti göstermekten uzak kalmışlardır. 
Bu durum da yukarıda açıklanan sonucu yaratmıştır.

-Kooperatiflerin yönetimi geniş ölçüde bü
yük üretici ile politikayla iştigal eden üreticilerin eline 
geçmiş ve amaçlarından saptırılarak bu kişilerin amacına hiz
met eder hale gelmişlerdir.

-Devlet destekleme alımları istisnai bir 
hal olarak öngörülmüş olmasına rağmen (2834 madde 17/c) po
litik nedenlerle devamlılık kazanmıştır. Bu durum bir taraf
tan gerçek anlamıyla kooperatifçiliğin gelişmesini engeller
ken, diğer taraftan da bu kuruluşları rasyonellikten uzaklaş
maya itmiş ve ayrıca diğer görevlerin ihmal edilmesine yol 
açmıştır.



-2836 sayılı kanunun 8 nci maddesinde ön
görülen tarım kredi kooperatifine ortak olanların tarım sa
tış kooperatiflerine de ortak olma mecburiyetine riayet edil
memesi ve aynı kanunun 13 ncü maddesinin amir hükmü olan 
"tarım kredi kooperatifleri ortaklarının mallarını satış ko
operatifine teslim etme yükümlülüğünün" aranmaması, kredi 
kooperatiflerince T.C. Ziraat Bankasınca açılan kredilerin 
zamanında kaynaklarına dönmemesine sebebiyet vermiştir. Bu 
uygulama tarımda borç ödeme ahlâkını olumsuz yönde etkile
miş ve her geçen yıl borç tahsil&t miktarının ve nisbetinin 
düşmesine yol açmıştır.

-Yukarıda açıklanan hususlara ek olarak bu 
kuruluşların irrasyonel çalışmamaları sonucunda Hâzineye inti
kal eden destekleme zararlarının süratle büyümesine sebebi
yet verilmiştir.

(3) Önerilen model

Tarıma dayalı devlet teşebbüslerinin üreticiyle 
olan ilişkileri iki yönlü düşünülmüştür :

-Devlet teşebbüslerinin doğrudan doğruya üreticiy
le üretim sözleşmesi aktetmesi,

-Üreticilerin çok amaçlı üretim kooperatifleri 
çerçevesinde örgütlenmeleri.



(4) Üretim sözleşmesi aktedilmesinin nedenleri

-Amaç :

Halen memleketimiz tarımı belli bir programa 
dayalı tarzda üretim yapamamaktadır. Diğer taraftan fizik
sel ekilebilir sahaların limitine yıllarca önce ulaşılmış 
olan memleketimizde tarımsal üretimin arttırılabilmesi artık 
tamamen modern tarım teknolojisinin kullanılmasına bağlı bu
lunmaktadır. —^

Bu amaca ulaşılabilmesi için, yıllardır 
mevcut kooperatifler aracılığı ile yapılan uygulama hedefi
ne ulaşmamıştır.

-Uygulamanın esasları :

Uygulamada modele dahil devlet teşebbüsleri, fa
aliyet alanlarına giren üreticilerle üretim sözleşmesi yapa
caklardır.

Buna göre, devlet teşebbüslerinin üretim sözleş
mesi aktettikleri üretici ile olan ilişkileri aşağıda açık
lanmıştır.

-Devlet teşebbüslerinden üreticiye mal ve hiz
met akımı :

Ticaret gübreleri, kaliteli tohumluk, mücadele 
il&çları, tarım aletleri, üretime hazırlık ve üretim döne
minde, üreticiye kredili olarak verilecektir.



Damızlık hayvan ve yem gibi hayvansal üretimle 
ilgili temel girdiler de üreticiye gerektiği zamanlarda uy
gun vadeli veya mevsimlik ayni kredi olarak verilecektir.

Devlet teşebbüslerinin bölge kuruluşlarında is
tihdam edilecek ziraat mühendisi ve teknisyeni ile veteriner 
ve zootekni elemanlarının teknik bilgisi üreticiye bedelsiz 
olarak intikal ettirilecektir.

Ziraî makina, alet ve edevat bunların ekonomik 
ömrüne uygun vadeli kredi ile üreticiye verilecektir.

Üreticinin ihtiyaç duyacağı nakdî krediler de 
üreticinin ödeme gücü gözönünde tutularak mevsimlik olarak 
açılacaktır.

Yukarıdaki kredilerin yıllık toplamı, üreticinin 
rekolte döneminde elde edeceği ürünün değerinin j> 60 ini 
aşmamalıd ır.

-Üreticiden devlet teşebbüslerine mal ve kıymet
akımı :

-Üretim sözleşmesi ile taahhüt edilen üretimin 
devlet teşebbüslerine teslimi,

-Ayni ve nakdi kredilerin devlet teşebbüslerine 
geri ödenmesi.
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(5) Hok amaçlı üretim kooperatiflerinin kurulması

Bu kooperatifler, yukarıda dört başlık eitında 
toplanan kooperatiflerin tüm görevlerini yerine getirecek 
ve aynı zamanda ortak üreticinin üretimini yaptığı tüm faali
yet alanını kapsayacaktır.

Yukarıda açıklanan amaçların dışında bu üretim 
kooperatiflerinin diğer temel amaçları şu noktalar etrafın
da toplanabilir :

-Ortakların sermaye paylarını toplamak,

-Biriken sermaye ve ihtiyatlarını üreticinin 
ürününü değerlendirmeye ilişkin yatırımlara tahsis etmek,

-Tarım kesimindeki devlet teşebbüslerinin koope
ratiflere devredeceği görevleri ifa etmek,

e) Devlet Teşebbüsleri Birliğinin Yürütme ve 
Yaşama Organlarıyle İlişkileri

ea) DTB'nin yürütme organıyla ilişkileri

(1) Bakanlar Kuruluyla ve Bakanlıklarla olan İlişki
ler

Bakanlar Kurulu, DTB ne dahil teşebbüslerle kamu 
kurumlarının meydana getirdiği kamu İktisadî teşebbüsleri 
topluluğuna ait genel politikayı kalkınma plânları ve uygu
lama programları çerçevesinde tayin eder, onları gözetim ve 
denetim altında bulundurur.



DTB'nin ve teşebbüslerinin yüksek kademe yöne
ticileri Bakanlar Kurulunca atanır.

DTB ne dahil teşebbüslerin çalışma alanlarında 
görevli Bakanlar, bu alanlarda genel politikanın belirlen
mesi, düzenleme ve kontrol yetkilerini ülke çapında yürüt
mekle görevli olmalıdırlar. İktikrar içinde ekonomik kalkın
ma, sosyal güvenlik, halk sağlığı, haksız rekabetin önlenme
si, üretici, tüketici ve kullanıcıların korunması v.b. amaç
larla bakanlıklar, düzenleme ve kontrol yetkilerini özel ve 
kamu sektörlerini kapsayacak şekilde kullanmalıdırlar.

Demiryolu, liman ve baraj gibi devlet teşebbüs
leriyle ilgili altyapı tesislerinin yapımında bu teşebbüs
lere daha geniş söz hakkı tanınması suretiyle Devletçe yük
lenilen görev ve sorumluluğun bugün olduğu gibi devam etme
si uygun bulunmuştur. Uzun vadede bu tür yatırımların devlet 
teşebbüslerince bizzat gerçekleştirilmesi, işin gereğine daha 
uygundur.

Kamu hizmeti alanlarında çalışan devlet teşebbüs
lerine, Hükümet kamu hizmetlerinin yeterince görülebilmesi i * 
için yatırım yapmak, şubeler açmak, bazı mal ve hizmetlerin 
fiyatında indirim sağlamak gibi zorunluklar yükleyebilmelidir,

Bu durumlarda Devletin (giderler+makul kfir) kar
şılığını, ilgili teşebbüslere ödemesi ilkesi benimsenmelidir.

Ayrıca Devlet, yukarıdaki ilkeyi gözetmek şartıy
la, kamu hizmeti niteliği dışında toplumsal yararı kollana dü
şüncesiyle bazı görevleri de devlet teşebbüslerine verebilme
lidir.
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-DTB ni ve kamu kurumlar mı Yüksek Denetleme Ku
rulu aracılığıyla denetim altında bulundurmak ve denetim so
nuçlarını T.B.M.M. ne sunmak

(3) Yüksek Denetleme Kurulu

Yüksek Denetleme Kurulunun, DTB nin işlemlerini 
ilke olarak Birlik düzeyinde ve kamu kurumlarının işlemleri
ni ise ayrı ayrı denetlemesi öngörülmüştür.

Yüksek Denetleme Kurulu» DTB nin hesap ve işlem
lerini ekonomik, teknik ve İdarî yönlerden inceliyecektir. 
Birliğe dahil teşebbüs, müessese ve işletmelerle ilgili her 
türlü bilgi Üe Birlik Denetim Kurulunun inceleme sonuçları, 
Yüksek Denetleme Kuruluna sistematik olarak ve en kısa zaman
da aktarılacaktır.

Birlik hesaplarının incelenmesinde Yüksek Denet
leme Kurulunca gerekli gördüğü takdirde, Başbakan Yardımcısı
nın oluru alınarak teşebbüs, müessese ve işletmelerin işlem
leri de bu denetim organı tarafından incelenmeye tabi tutula
caktır.

Birliğin Denetim Kurulunca incelenmiş olan işlem 
ve hesapları Yüksek Denetleme Kurulunca yeniden denetleme 
konusu edilebilecektir.



eb) DTB'nin Türkiye Büyük Millet Meclisiyle
ilişkileri

468 sayılı kanuna göre kamu iktisadi teş
ebbüslerinin T.B.M.M. tarafından denetlenmesi, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri Karma Komisyonunca, Yüksek Denetleme Kuru
lunun raporlarına dayanılarak hazırlanan rapor üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarındaki 
görüşmeler sonunda teşekkül ve müessese yöneticilerinin ibra 
edilmesi veya ^dilmemesi suretiyle olmaktadır.

Esas denetleme, Karma Komisyondaki ve bu
na bağlı olarak çalışan alt komisyonlardaki incelemelerle 
gerçekleştirilmekte, Genel Kurullardaki görüşmeler, bütçe 
müzakerelerindeki çalışmaların bir nevi tekrarı mahiyetinde 
gelişmekte ve Yasama Organını uzun süre meşgul etmektedir. 
Ayrıca, bu tartışmalar devlet teşebbüslerinin etkenliğine 
yararlı katkılarda bulunamamaktadır.

Bu gözlemden hareket «darek 
parlâmento üyelerince hazırlanan denetleme konusundaki bir 
kanun teklifini de benimseyerek kamu iktisadi teşebbüsleri
nin periyodik denetimlerinin, T.B.M.M. bünyesinde bu amaçla 
kurulacak KİT Karma Komisyonu kademesinde kesin bir sonuca 
bağlanmasını uygun görttiaiktedir.

Bu durumda, milletvekili ve senatörlerin 
kamu İktisadî teşebbüsleri üzerindeki denetim yetkilerini 
kullanmaları Anayasa ve meclislerin iç tüzükleri hükümleri 
çerçevesinde olacaktır. Ayrıca, KİT Karma Komisyonunun, de
netleme sonuçları hakkındaki raporları bu komisyondaki



görüşmelerin başlamasından en az on beş gün tince senatör ve 

milletvekillerine gönderilmeli ve isteyen üyeler oy sahibi 

olmamak kaydıyla görüşlerini ve eleştirmelerini Komisyonda 

açıklayabilmelidirler.

Öte yandan, D3?B tarafından her yıl Birlik, 

teşebbüs, müessese ve işletmelerin malî durumunu ve faaliyet 

sonuçlarını gösteren bir raporun hazırlanıp kamu oyuna sunul

ması ve parlamento üyelerine gönderilmesi suretiyle de kamu 

oyunun ve Yasama Organının aydınlatılmaları sağlanmalıdır.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 

esas itibariyle Devlet Teşebbüsleri Birliğinin faaliyetlerini 

inceleyip, bu Birliğin yöneticilerini ibra edecektir. Ancak, 

Yüksek Denetleme Kurulunca lüzumlu görülmesi üzerine, Birliğe
y

dahil teşebbüs, müessese ve işletmelerin faaliyetleri hakkın

da yapılan denetlemeyle ilgili sonuçların da bu Karma Komisyon 

tarafından ele alınması gerekli görülmektedir.



ksldırılabilme derecesine bağlı olmaktadır. Kurulacak sis
temin amacı, bu gereklerin yerine getirilmesi olmalıdır.

Buradaki denetim deyimi; teşebbüs ve işletmelerin ve
rimli ve kârlı çalışmaların sağlamak üzere otokontrol ilke
sine göre kurulan organizasyon, iş akımı ve rapor sistemi 
dışında, teşebbüslerin idari, ve teknik durumları ve işletme 
sonuçları başta olmak üzere bütün yönleriyle değerlendiril
mesi, hata ve noksanlıkların ve aksaklıkların önlenmesi ev 
yapılan veya kendiliğinden olanların ortaya çıkarılarak dü- 
zeltilmelerini sağlanması ve müeyyidelendirilmesi için yapı
lan araştırma ve incelemeleri (kontrol, revizyon, teftiş, 
mürakabı, tahkikat vb.) ve bunların sonuçlarına gere gerekli 
işlemin, takibatın yapılmasını ifade etmek üzere kullanılmış
tır.

Bu anlamda alınan denetim deyimine göre, denetim organ
ları kapsamına başta Yüksek Denetleme Kurulu olmak üzere kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ve gerektiğinde Bakanlıkların teftiş 
kurulları girmektedir.

2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetiminde Sorunlar

Kamu İktisadi teşebbüslerinin denetiminde karşı
laşılan ana sorunlar şunlardır :

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi aşa
ğıdaki nedenlerle iyi işlememekte ve etkili olamamaktadır.



D. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ 

1- Denetim Deyiminin Kapsamı :

Kamu İktisadi teşebbüsleri hem özel hukuk, hem de 

kamu hukuku kapsamına girdiklerinden, bunların denetimlerinin 

devlet dairelerine uygulanan esaslara dayandırılması mümkün ol

madığı gibi, tamamın özel hukuk esaslarına göre yapılması da 

uygun olmamaktadır. Bu nedenle, dünyanın her yerinde bunların 

denetimi özel bir rejime bağlanmıştır. Bu rejimlerde; işletme

ciliğin özellikleri gözönünde bulundurulmaya çalışılmaktadır. 

Rejiminin başarısı, denetimde işletme gereklerine uyulma dere

cesine ve siyasal ve bürokratik etkilerin ortadan kal diril a- 

bilme derecesine bağlı olmaktadır. Kurulacak sistemin amacı, 

bu gereklerin yerine getirilmesi olmalıdır.

Buradaki denetim deyimi; teşebbüs ve işletmelerin 

verildi ve kârlı çalışmalarını sağlamak üzere otokontrol ilke

sine göre kurulan organizasyon, iş akımı ve rapor sistemi 

dışında, teşebbüslerin idari mali ve teknik durumları ve iş

letme mali sonuçları başta olmak üzere bütün yönleriyle değer

lendirilmesi, hata ve noksanlıkların ve aksaklıkların önlen

mesi ve yapılan veya kendiliğinden olanların ortaya çıkarılarak 

düzeltilmelerinin sağlanması ve müeyyidelendirilmesi için yapı

lan araştırma ve incelemeleri (kontrol, revizyon, teftiş, 

mürakab, tahkikat vb.) ve bunların sonuçlarına göre gerekli 

işlemin, takibatın yapılmasını ifade etmek üzere kullanılmış

tır.

Bu anlamda alınan denetim deyimine göre, denetim 

organları kapsamına başta yüksek Denetleme Kurulu olmak



Bu anlamda alınan denetim deyimine göre, denetim 

organları kapsamına başta Yüksek Denetleme Kurulu ilmak 

üzere kamu iktisadi teşebbüslerinin ve gerektiğinde Bakanlık

ların teftiş kurulları girmektedir.

2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetiminde Sorun

lar :

Kamu İktisadi teşebbüslerinin denetiminde karşı

laşılan ana s orunlar,/ şunlardır :

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi- aşa

ğıdaki nedenlerle iyi işlememekte ve etkili olamamaktadır.

aa) Parlamentonun iş durumu ve çalışma yöntem

leri Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının zamanında ele alı

nıp görüşülmesine olanak vermemektedir.

ab) Raporlar zamanında ele alınmış olsa bile 

468 Sayılı Yasada üıgörülen mekanizma ile etkin bir değerle

me yapılması mümkün değildir. Teknik konuların, farklı siya

sal gruplardan oluşan büyük bir toplulukta uzman olmayan ki

şiler tarafından objektif olarak değerlendirilmesi mümkün 

değildir, ac)

ac) Karma Komisyonca kurulan ve bir bakıma yasa

daki raportörlüğü yerine getiren alt komisyonlar da., teknik bir 

yapıdan çok siyasal bir yapıya sahiptir. .Alt komisyonların 

gerek bu yapısı, gerçekse çalışma süresinin kısıtlı bulunuşu 

raporların ve ilgililerce bu raporlara verilen cevapların 

yeterli biçimde değerlendirilmesine her zaman imkân vermemek

tedir.



ad) Parlamento denetiminin etkin bir müeyyidesi 

yoktur. İncelemenin gecikmesi belirsiz olan müeyyidenin etki

sini daha da azaltmaktadır. Teşebbüslerin ibra edilmemesinin 

sonuçlarının ne olacağı hakkında yetkili kişilerin dahi kesin 

bin görüşü yoktur.

b) Yüksek Denetleme Kurulu Parlamento denetimi için 

rapor hazırlayan bir kuruluş olduğu halde Başbakanlığa bağlı

dır. Bu durum onun bakanlıklar üzerindeki etkisini azaltmakta 

ve daha çok üyeler düzeyinde olmak üzere politik atamalara 

olanak vermektedir.

c) Yüksek Denetleme Kurulunun tahkikat ve taki

bat yetkisini doğrudan doğruya kullanamayışı, durumu gereği 

yapılmak üzere ilgili bakanlığa ve teşebbüse bildirmesi ken

disinin etkinliğini azaltmakta hata ve noksanlıkların; takip

siz kalmasına ya da takibatın gerektirilme aine olanak hazırla

maktadır .

d) 440 Sayılı Yasa ile Yüksek Denetleme Kurulu

na verilen inceleme süresi çok kısa olduğundan inceleme ve 

değerlendirmelerin gereği gibi yapılması güçleşmektedir.

a) İlgili Bakanlığın, ve Maliye Bakanlığının 

teşebbüsler üzerindeki teftiş yetkileri bazı durumlarda teşeb

büslerin özelliklerini zedelemekte, teşebbüslerin teftiş ve 

kontrol organlarıyla mükerrerlik arzetmektedir.
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f) Teşebbüslerde ve bazı müesseselerde teftiş 

kurulları ve kontrolörlükler vardır. Bunların kadroları, 

özellikle yeni personel rejiminin uygulamaya başlamasından 

sonra bazı teşebbüslerde yetersiz bulunmaktadır. Bunlar genel 

müdüre ve müessese müdürüne bağlı olduklarından bulgularının 

uygulamaya konulmaması durumları ortaya çıkmaktadır.

g) Kamu İktisadi teşebbüslerinde, ilgili bakan

lıkların ve Hükümetin müdahalelerinin olumsuz yönleri genel

likle denetim dışı kalmaktadır.

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi Konusunda

Öneriler

a) İlke

Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetim siste

minin oluşturulmasında ilke; sırf şekli kurtarmak için hiç bir 

gerek ve etkinliği bulunmayan denetim kademelerini ortadan kal

dırmak, hukuk çerçevesi içinde kalmak ve işletme gerekleriyle 

bağdaşmak suretiyle en az sayıda elemanla etkin bir denetimi 

yapmak, meydan vermeyen ve çeşitli denetim organları araBinda 

koordinasyon ve işbirilğini sağlayan bir sistemin kurulması 

olmalıdır.

b) Yaşama Organının Denetimi

ba) İdeal olan, Yüksek Denetleme Kurulunun gerek

tiğinde tahkikat ve tatbikat yapmak yetkisine sahip, Sayıştay 

gibi bir anayasal kuruluş haline getirilmesidir. Ancak bunun 

gerçekleştirilmesi Anayasaya hüküm koymakla mümkün olur.



Denetim için Parlamento bünyesinde bir organ oluşturulması ge

reklidir. Bu durumda, ibranın; Senoto ve Millet Meclisi genel 

kurullarına gitmeksizin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonunca yapılması, bunların raporlarına belli sürede iti

raz edilmediği takdirde Komisyon kararının kesinleşmesi şek

lindeki Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu Başkanlığı 

önerisi, mevcut sistemin sakıncalarını bir dereceye kadar 

azaltacak nitelikte bulunmaktadır. Ancak, Kamu İktisadi Teşe

bbüsleri Karma Komisyonu denetleme sonuçları hakkmdaki rapor

ları, Komisyon görüşmeleri başlamadan, onbeş gün önce senatör ve 

milletvekillerine göndermeli ve isteyen üyeler oy sahibi olma

mak kaydıyle görüşlerini ve eleştirilerini Komisyonda açıklaya- 

bilmelidirler.

bb) Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının görüşü

lüp karara, bağlanması için Karma Komisyona bir yıllık süre

tanınmalı, yasalar konusunda Cumhuriyet Senatosu için uygulan

dığı gibi, bu süre içinde raporların görüşülüp karara bağlan

maması halinde Yüksele Denetleme Kurulu raporlarındaki öneridir 

kabul edilmiş sayılmalıdır.

bc) İbra edilmeyen teşebbüslerin ibra edilmemeye 

neden olan yöneticilerinin, hukuki ve mali sorumlulukları

baki kalmak üzere, değiştirilmeleri zorunlu olmalıdır.

c) Yüksek Denetleme Kurulu

ca) Meecut Anayasa çerçevesinde kalmak suretiyle,

Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş ve çalışmasını düzenleyen - 

bir yasa çıkarılmalıdır. Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlığa 

değil, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlanmalı, anayasal



kuruluşlar ve Hükümetçe gösterilecek iki kat aday arasından 

Komu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca güvenceye bağlı 

olarak seçilecek belli sayıda üyeden oluşan bir kurulla, 

Sayıştayda olduğu gibi atanan uzman ve diğer elemanlardan 

oluşan bir kadrodan meydana gelmelidir. Kurul üye ve uzmanları 

Sayıştay üye ve uzmanlarının sa£ip bulundukları yetki, hak 

ve yükümlülüklere tabi olmalıdır.
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cb) Yüksek Denetleme Kurulu lüzumlu gördüğü hal

lerde ilgili teftiş organlarına teftiş ve tahkikat yaptırmalı, 

kendi uzmanlarının da tfchkik yetkisi bulunmalıdır. Ancak 

işletmelerin kârlılık ve verimlilik açısından denetimi, diğer 

bir deyişle iktisadi denetim, bu kurulun esas görevlerini teş

kil ettiğinden tahkikat yetkisi gerekli durumlarda kurulça, 

önceden belirlediğin esaslara uygun şekilde yapılmalıdır.

Yüksek Denetleme Kurulu uzmanlarının tesbit edecekleri sonuç

lar için Kurul kararıyle ilgililer hakkında adli takibata 

geçilmesi esası kabul edilmelidir.

cc) Yüksek Denetleme Kurulunca, yukarıda belir

tilen hususlar da gözönünde tutularak hazırlanacak raporlara 

karşı, yürütme organının ve kamu iktisadi teşebbüslerinin görüş 

ve cevapları alınarak, vereceği kararlar Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna sunulma

lıdır.

cd) Yüksek Denetleme Kurulu uzmanları, teşebbüslerin 

iç denetim organlarını gözetim altında bulundurmalı, onların 

bulgularından Kurulca benimsenenlerin uygulamaya konulmasını 

sağlama yetkisi Yüksek Denetleme Kuruluna tanınmalıdır.



ce) Yüksek Dentleme Kurulunun genel raporları, 

maliyetlerin oluşumu gibi iş sırrı niteliğinde olan hususlar 

dışında, yetkili mercilerce onaylanmaları beklenmeksizin 

şçıklanmalıdır.

cf) 440 sayılı yasayla Denetleme Kuruluna tanınan 

inceleme süresi uazılmalıdır,

d) İlgili Bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının 

Teftiş Yetkisi

İlgili bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı mü

fettişlerinin kamu iktisadi teşebbüsleri hakkındaki teftiş, 

yetkileri bakanlıkların düzenleme yetkilerine giren hususlar 

dışında kaldırılmalı, ancak teşebbüslerin iç denetim organla

rının raporlarının Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının bir 

bu bakanlıklara gönderilmelidir. Teftiş yetkisinin kaldırıl

ması esası benimsenmediği taktirde, bakanlığın teftiş ve tah

kik yetkisi yalnız teşekkül merkez örgütü için kabul edilmelidir

e) Teşebbüs ve Müesseselerin Denetim Organları

ea) Teşbbüslerde ve gerektiğinde müesseselerde, 

işletmecilik ilkelerine göre çalışan, etkin denetimi gerçekleş

tirecek, birbiri ile mükerrerliğe yer vermeyen denetim organla

rı kurulmalıdır.

eb) Denetim organlarının bulguları ve yapılan 

uygulama üçer aylık dönemler itibariyle teşekküllerde yönetim 

kuruluna, müesseselerde yönetime komitesine sunulmalıdır.



KAMU İKTÎSAni TRŞBBDÜHL'-HİüİD YASAMA OROrANI İLE 
İLİŞKİLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamu iktisadi teşebbüs
leri üzerindeki sistematik denetiminin nesil olması gerektiği 
hakkındeki komisyonumuz görüşü raporun ti D. bahsında açık
lanmıştır. Bunun yanında, Parlamentonun teşebbüsler üzerinde 
Anayasanın tanıdığı normal denetim yolları tabiatıyla işle
yecektir. Ancak sistematik denitim konusu olup T.B.M.M. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca karara bağlanmış 
olan hususlardan, takipsiz kalmış cezai ve hukuki sorumlulu
ğu gerektirenler dışındakilerin tekrar Parlamentoya getiril
mesini önleyecek bir hüküm yararlı görülmektedir.

Teşebbüslerin dönemsel raporlarından genel nitelikte- 
kiler parlamonto üyelerin de gönderilmelidir. Yüksek Denet
leme Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin tümüne ilişkin olmak üzere, 
onların idari, teknik ve mali durumlarını, sorunlarını ve 
bunların çözümlenmesi için önlemleri içeren yıllık bir genel 
rapor hazırlamalıdır.



F. KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERÎNİN YÜRÜTME 0RSAMLARI İLE 
İLİŞKİLERİ

1. KİT'in Hükümetle İlişkileri

a) Bakanlar Kurulu, kamu iktisadi teşebbüsleri
ne ilişkin genel politikayı, kalkınma plânı ve uygulama prog
ramları çerçevesinde belirlemek ve onları gözetim altında bu
lundurmakla görevlidir. Bu görevin yerine getirilmesinde, ül
ke ve teşebbüslerin yararları gözönünde bulundurulmalı, yasa
lar içinde ve objektif kalınmasına dikkat edilmeli, düzenle
meler kararnameye dayandırılmalıdır.

b) Kamu İktisadi teşebbüslerinin Devlet Teşkilâ
tı içindeki yeri hakkında raporda belirtilen alternatiflere 
göre değişiklik göstermekle beraber, yüksek kademe yönetici
lerin:, ve işten alınmasına karar verme yetkisi Bakanlar Kurulu
na ait olmakta devam etmelidir. Bu yol bir yandan ilgililer 
için güvence olmakta, bir yandan da bu yolla atananlara olan 
saygınlığı artırmaktadır.

c) Bakanlar1 Kurulu, raporun III. bölümünde 
belirlenen koşullarla temel mal ve hizmetlerin fiyatlarını 7
saptama yetkisine sahip olmakta devam etmelidir.

d) Bakanlar Kurulu, kalkınma plânına ve uygu
lama programlarına uygun olarak, çalışma alanlarına giren 
konularda kamu iktisadi teşebbüslerine görev verme yetkisi
ne sahip olmalıdır. Ancak bu görevin teşebbüsün esas çalış
malarını aksatmıyacak düzeyde ve onun teşkilâtının gücü için
de olmasına dikkat edilmeli ve görev vermede amaç kamu yararı 
olmalıdır.



Verilen görevin gerektirdiği finansman gerek

sinmesi harcamaların yapılmasından önce karşılanmalı, teşebbüs

lere yalnız görevin yerine getirilmesi için katlanmak zorunda 

oldukları giderler değil, makul bir kâr payı da ödenmelidir.

e) Bakanlar kurulunun teşebbüs]iştiraklerinin 

kurulmasında ve devir ve tasfiyesindeki yetkileri, raporun 

III. bölümündeki açıklanan koşullarla devam etmelidir.

2. KIT'in Devlet Planlama Teşkilatıyla İlişkileri

a) Komisyonumuzun çalışma konusunda doğrudan 

doğruya girmemekle birlikte, kamu iktisadi teşebbüsleri için 

uyulması zorunlu belgeler olan kalkınma planlarının ve bunla

rın uygulama programlarının hükümlerine, yönetimin her kademe

sinde geniş ölçüde uygulamadığı gözlenmektedir. Ülkemizde bir 

plan disipsizliğinden bahsedilmekte, bu durum plan uygulamasına 

olan inaç ve güveni zayıflatmakta ve hatta ortadan kaldırmakta

dır Plana ve programlarına uygulamasına karşını, Bütçe Kanunun 

hükümlerine uyulmaktadır.

Bu nedenle, bu belgelerin hukuki niteliklerin 

yetkili mercilerle açıklıkla belirlenerek, uygulanmaları zorun

luluğu ilgililere duyurulmalı ve aykırı devranışlar müeyyideye 

bağlanmalıdır. Plan disiplinine uyma, Parlamento ve Hükümet 

düzeyinden başlayarak bütün kamu kuruluşları için bir zorunlulu 

olarak kabul, edilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden 

geçen kalkınma planlarının kanun, Bakanlar Kurulunca onaylanan 

uygulama programlarının ise kararname gücünde olduğu, kabul 

edilmelidir.



ve işçi politikası, muhasebe-işletme bütçesi, modern işletme 
tekniklerini uygulama, fiyat ve pazarlama politikalarının 
belirlenmesi gibi sorunları adeta sahipsiz bir durumdadır.

440 Sayılı Yasanın 18 inci maddesinde ön
görülen koordinasyon sağlama makanizması işletilememektedir.

Belirtilen durumun ortadan kaldırılmasını 
yüklendiği görevi gereği gibi yerine getirebilmesi için Dev
let Plânlama Teşkilâtının kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgi
li birimlerinin eleman ve yetki bakımından güçlendirilmesi ve
teşebbüslerin açıkta kalan ortak sorunlarını yetkiyle ele al
ması, çok yararlı görülmektedir.

440 sayılı yasanın 18'inci maddesinde Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen sekreterya hizmetinin 
yerine getirilmesi görevi Devlet Plânlama Teşkilâtına veril
melidir.

Devlet Planlama Teşkilatının ele alacağı 
kamu iktisadi teşebbüsleri ortak sorunları için programlara 
hüküm konulmakla yetinilmemeli,her konu için ayrı kararname
ler çıkarılması yolu tutulmalıdır.

Devlet Planlama Teşkilâtında meydana geti
rilecek örgütün geniş tutulmasına gerek görülmemektedir. Bu 
konuda bakanlıkların, teşebbüslerin, üniversitelerin eleman
larından yararlanılmalıdır.



Plân disiplininin sağlanması için aşağıda
ki önlemler alınmalıdır :

aa) Plân ve programların hukuki güçleri yetki
li organlarca açıklıkla belirlenerek ilgililere duyurulmeûLı 
ve aykırı davranışlar müeyyideye bağlanmalıdır.

ab) Kalkınma plânlarına ve uygulama program
larına, gereği kadar incelenmeyen ve ilgililerin görüşü alı- 
nıp uygulama olanağı bulunduğu saptanmayan ilke ve tedbir
lere yer verilmemeli, plân içeriği, hukuki önemiyle orantılı 
olmalıdır.

ac) Plân ve programların kamu iktisadi teşeb
büsleriyle ilgili ilke ve tedbirlerinin uygulanması Yüksek
Denetleme Kurulunca izlenmeli, kalkınma plânına aykırı durum
lar Parlamentoya, programa aykırı hususlar ise Hükümete ra
por edilmelidir.

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri yatırımları hak- 
kındaki kararların alınmasından, bunların uygulama aşamasın
da izlenmesine kadar uzanan konularda raporun III. Bölümünde 
belirlenen hususlar gözönünde bulundurulmalıdır.

c) Devlet Planlama Teşkilâtı, Kuruluş yasasına 
verdiği yetkiye dayanarak kamu iktisadi teşebbüslerine ait 
çeşitli alanlarda politikalar belirlemekte, teşebbüslerin 
ortak sorunlarını ele alıp çözümleme, teşebbüsler arası ve 
teşebbüslerle diğer kamu kurumlan arası . koordinasyonu sağ
lama görevlerini yüklenmiş bulunmaktadır. Ancak bugüne kadar 
bu görevlerin gereği gibi yapıldığını söylemek mümkün değil
dir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin toplu sözleşme, personel
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Ortak sorunların ele alınmasında gerektiğin
de pilot çalışmalar yapılmalı, teşebbüslerdeki çalışmalar 
Devlet Planlama Teşkilatının gözetiminde ve işbirliğiyle yü
rütülmelidir. İyileştirme çalışmalarının gerekliliğine teşeb
büs ilgilileri inandırılmalıdır.

d) Milli Prodüktivite Merkezi, kuruluşundan bu 
yana, kamu iktisadi teşebbüsleriyle gerektiği şekilde ilişki 
karamamış, her iki tarafın yararına olacak bir işbirliği ger
çekleştirilememiştir. Tübitak ve ona bağlı bulunan Marmara 
Araştırma Merkezinin hizmetlerinden de kamu teşebbüsleri yarar - 
landırılamamış ve yararlandırilamamaktadır.

Bu kuruluşların kamu iktisadi teşebbüslerinin 
işletme sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunması sağlan
malıdır. Bunun için, Devlet Planlama Teşkilâtı, Yüksek 
Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi ve Tübitak tem
silcilerinden oluşan bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon ka
mu iktisadi teşebbüslerinde yapılacak iyileştirme çalışmalar*/ 
rını plânlamalı, izlemeli ve değerlendirerek sonucunu Devlet 
Planlama Teşkilâtına bildirmelidir. Komisyonun sekreterya 
hizmetleri Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından görülmelidir. 
Komisyon çalışmaları devamlı olmamalı, belli zaman aralıkla
rı ile muntazaman toplanmalı, bunun dışında Devlet Plânlama 
Teşkilatı Komisyonu toplantıya çağırabilmelidir.

Milli Prodüktivite Merkezinin ve Tübitak'ın 
kamu iktisadi teşebbüslerince) hizmet görmeleri için yasaya 
gerek yoktur. Çalışmalar bir kararname ile düzenlenmelidir. 
Ancak bu çalışmalardan başarılı sonuç alınabilmesi için Hü
kümetin desteği zorunludur. Bu nedenle, kararnamede, bu işin 
uygulanmasını gözetmek üzere bir devlet bakanı görevlendiril
melidir.
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çalıştırmaktadırlar. Bu uygulamaya son verilmesi sağlanmalı
dır.

c) 440 Sayılı Yasaya göre iktisadi devlet te
şekküllerinin personel yönetmelikleri ilgili bakanlığın ona**- 
yi ile kesinleşmektedir. Bu zorunluk kaldırılmalıdır.

d) 440 sayılı yasaya göre, ilgili bakanlıklar 
teşebbüslerden her türlü bilgiyi alabilmekte, onlar üzerinde 
teftiş ve tahkikat yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Bakan
lıkların bilgi alma yetkileri devam etmeli, teşebbüsler hak
kında hazırlanan genel denetim raporları ilgili bakanlığa 
sunulmalıdır .

Ancak, teşebbüslerin iç denetim organları
na ek olarak tahkikat ve takibatta bulunma yetkisine sahip 
bir Yüksek Denetleme Kurulu denetiminden sonra, bakanlıkla
rın bu yetkileri gereksiz hale gelmektedir. Bu nedenle ilgi
li bakanlıkların teşebbüsler üzerindeki teftiş ve tahkik yet
kileri kaldırılmalı, ancak Yüksek Denetleme Kurulu raporlarıy
la teşebbüs iç denetim organı raporlarından bakanlığı ilgi
lendirenler kendisine verilmeli, bakanlık anılan denetim or
ganlarından gerekli gördüğü denetimin yapılmasını isteye bil
melidir., Bu esas uygun görülmediği takdirde, bakanlığın tef
tiş ve tahkik yetkisi yalnız teşekkül merkezi teşkilatı için 
kabul edilmelidir.

e) İlgili bakanlıkların, Devlet organı olarak 
özel ve kamu kesimi için düzenleyici fonksiyonuyla kamu teşeb
büsleri üzerindeki vesayet fonksiyonu genellikle birbirine 
karıştırılmaktadır. Düzenleme yetkileri vesayet yetkisiyle 
karıştırılarak, yalnız kamu kesimine uygulanmakta, özel kesim 
bu düzenleme dışında kalmaktadır. Rekabet koşullarını kamu 
teşebbüsleri aleyhine bazen bu davranış biçimi önlenmelidir.



3. KİT'in İlgili Bakanlıklarla İlişkileri

a) Kamu iktisadi teşebbüslerinin en çok temasta 

bulundukları kamu idaresi organı ilgili Bakanlıklardır. 

Bakanlıklara göre farklılık göstermekle birlikte, çoğu kez 

bakan teşebbüs genel müdürlüğü ilişkisi teşebbüslerin özer

liklerini geniş ölçade zedelemekte, teşebbüsleri bazen bakan

lıkların birer dairesi haline getirebilmektedir. Bu durum ise 

teşebbüslerin durumlarını ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yön

de etkilemektedir. Bu nedenle Bakanlıkların teşebbüslere, ya

sa dışı müdahalelerinin önlenmesi gereklidir. Bu konuda bir 

tedbir olarak yasaya müdaheleleri engelleyici ve hiç olmazsa 

kısıtlayıcı hükümler konulması düşünülebilir.

Yüksek Denetleme Kurulu, Bakanlıkların yasa 

dışı müdahelelerini ortaya koyma, çalışmalarına daha fazla 

ağırlık vermelidir.

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarını 

atamada ve işten almada bakanlık yetkilerinin sınırlandırılması 

da müdehaleleri azaltıcı bir yol olarak düşünülmelidir.

Bakanlıkların, 440 Sayılı Yasa yetki vermediği

konularda müdahalede de İsrar etkikleri belirlenerek önlen

mesi mümkün olmadığı kabul edilen hallerde, kendilerine yetki 

tanınarak sorumluluğu hukuken paylaşmaları sağlanmalıdır.

b) Yeni personel rejimi ile kadrolarını gereksin

melerine göre ayarlamak olanağına sahip bulunan bakanlıklar,
440 sayılı yasanın geçici 8inci maddesinde verilen yetkiye 
dayanarak kamu teşebbüslerinin personelini bakanlık hizmetlerin
de



4. KİfT'in Maliye Bakanlığıyle İlişkileri

a) 440 sayılı yasada, kamu iktisadi teşebbüsleri
nin finansmanı nedeniyle Maliye Bakanlığına geniş yetkiler 
tanınmıştır. Büyük yatırım yapma yanında çoğu cari işlemlerin
de de fon açığı veren teşebbüsler, bu yolla Maliye Bakanlığına 
geniş ölçüde bağımlı olmaktadırlar. Ancak, yetkiler çeşitli 
organlar arasında dağıldığından, Maliye Bakanlığınca bu müdehe- 
leleri, 440 sayılı yasanın 30'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına 
göre verilen ikramiyelerde olduğu gibi, etkisiz kalabilmekte
dir .

Maliye Bak arılığındakamu iktisadi teşebbüs
lerinin finansman plânlarının hazırlanıp uygulanmasını yürüt
mek üzere genişçe bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüt, bir bakime 

ilgili bakanlıklarda kurulan teşkilatla mükerrerlik arze- 
debilmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde 
hazırlanan yıllık yatırım ve finansman programları, işletme 
bütçesi ve plan tekniğine uygun, sıhhatli verilere dayanan 
tahminleri yansıtmamaktadır. Yıllık yatırım ve finansman 
programlarıyla teşebbüslerin işletme bütçeleri çoğu kez para
lellik arzetmemektedir. Bu aksamaları gidermek bakımından 
aşağıdaki önlemlerin alınması yararlı bulunmaktadır.

aa) Kamu teşebbüslerinin finansman ve finans
manı ilgilendiren konularda ilgili bakanlıklarla Maliye Bakan
lığı arasında uyum sağlayacak bir mokanizma kurulmalıdır.

ab) Yıllık yatırım ve Finansman programının 
hazırlanmasında»verileri toplanması ve değerlendirilmesi aşa
masından başlayarak uygulamanın izlenmesine kadar -olsn aşa
masında Yüksek Denetleme Kurulunun da katkısı sağlanmalı, 
programın hazırlanması için kurulan komisyonda Kurul temsilci
sine yer verilmelidir.



ac) Yıllık yatırım ve finansman programlarıyla 

teşebbüslerin işletme bütçeleri arasında paralellik sağlaya

cak bir mekanizma kurulmalıdır.

b) Devlet Memurları Kanunu uygulamasında kamu 

teşebbüslerinin personel kadrolarının sözleşmeli çalıştırıla

cakların belirlenmesinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel 

Dairesine geniş yetkiler verilmiş bulunmaktadır. Bu yetkilerin 

kullanılması işleri geciktirmekte, teşebbüsler arasında fark

lı uygulamaları önleyememekte, hatta farklılık yaratmakta, 

teşebbüslerin özerkliklerini geniş ölçüde zedelemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kamu İktisadi Teşebbüs

leri Personel Yasası Tasarısı kanunlaşınca bu müdahalelerin or

tadan kalkacağı beklenir. Ancak, mevcut uygulamanın sakınca

larının, yeni yasa çıkmasını beklemeye tahammülü yoktur. Mali

ye Bakanlığı ve Devlet PbrBonel Dairesi bu konuda oratlaşa

bir çalışma yaparak işin gereğine uygun bir mekanizma kurulma

lıdır. Pratik bir yol olarak, bu iki teşkilatın kadrolama 

esaslarını belli ederek yetkiye teşebbüslerin yönetim kurulla

rına bırakmaları, esaslara aykırı hareketi müeyyidiye bağlaya

rak uygulana ı denetlemeleri düşünülebilir.

c) Vergi ve benzerleri yönünden kamu iktisadi 

teşebbüslerinin özel teşebbüslere göre daha ağır bir yük al

tında bulunmalarınında bu pragrafta ele alınması uygun görül

müştür. Sivil Savunma Fonu, Tabii Afetler Fonu, Gecekondu

Fonu gibi parafiskal kurumların yükü geniş ölçüde kamu iktisadi 

teşebbüslerine yüklenmiştir. Bu falardan görülen hizmetler 

yalnız kamu teşebbüslerini ilgilendirmediğinden, yüklerinin de 

yalnız onlara yüklenmemesi, özel kesim teşebbüslerinin de 

bu yükümlülüklere tabi tutulması gerekir.



5. KIT'in Devlet Yatırım Bankasıyla İlişkileri

441 Sayılı yasayla kurulmuş bulunan Devlet Yatı
rım Bankası, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırımlarının fi
nansmanı ile görevlendirilmiştir. Ancak uygulamada Banka, te
şebbüslerin işletme faaliyetlerinin finansmanına da katılmak
tadır.

Mevcut sisteme göre Banka, Devlet Plânlama Teş
kilatı tarafından incelenip değerlendirilmek suretiyle yıl
lık programlara alınan ve kamu iktisadi teşebbüsleri için 
yapılması zorunluluk haline gelmiş olan yatırımları finanse 
etmek durumundadır. 441 Sayılı Yasaya göre, Banka, bu yatı
rımlardan, yasada belirlenen nitelikte olmayanları finanse 
edemeyecektir. Bu durumda olan yatırım diğer kamu kaynak
larıyla finanse edilmektedir. Bu bakımdan, bir projeyi Ban
kanın finanse etmemiş olması, eğer o proje ülke ve teşebbüs 
.yararına, değilse, yatırımın yapılmasını engellememekte, hat
ta Bankadan kredi alan projelerin tabi bulunduğu formalite
lerden teşebbüsü kurtararak ve faiz yükünü hafifleterek, 
ikinci yolu teşebbüs için daha avantajlı durumm getirmektedir.

Bankanın yatırım projelerini değerlendirmek için 
yaptığı incelemeler bu yüzden bir formaliteden ibaret kalmak
ta, hatta teşebbüsler tarafından gereksiz ve mükerrer bir in
celeme olarak görülmektedir. Ayrıca 441 Sayılı Yasada öngörü- 
.ıen değerleme kriterleri kalkınma ve yatırım bankacılığında 
uygulanması gereken modern değerlendirme tekniklerine uyma
maktadır. Bu düruın 441 sayılı yasanın günün koşullarına uy
madığını, yasanın değişen koşullara uydurulmasının zorunlu ol
duğunu ortaya koymaktadır.



- 114 a -

Çıkarılacak yeni yasanın aşağıdaki gerekleri ye
rine getirmesi zorunlu görülmektedir.

a) Devlet yatırım Bankası kamu iktisadi teşeb
büsleri için bir kalkınma bankası haline getirilmeli, Banka 
uygun yatırım alanlarının araştırılmasında ve yeni yatırım
ların planlanıp gerçekleştirilmesinde daha aktif bir rol alma
lı, gerektiğinde iştirakler kurmasına olanak tanınmalıdır.

b) Kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırımlarının
\

tek bir kaynağa (kamu fonları) dayandığı, bu nedenle kuruluş
ların, yatırım önceliklerindeki sıralamayı bozucu ve ülke 
ekonomisi için zararlı olan yatırımlar yapmaları önlemediği 
takdirde finansmana Devlet Yatırım Bankasının katılması veya 
katılmaması esasta hiç bir şeyi değiştirmeyecektir. Yatırım 
projeleri üzerinde çeşitli kamu kuruluşları tarafından yapı
lan incelemelerin amacı ülkeye en fazla sosyal ve ekonomik 
faydayı sağlayacak yatırım demetinin en iyi konşullarla ger
çekleştirilmesini sağlamak olmalıdır. Bu ise, Devlet Yatırım , 
Bankasının plâna ve programlarına gireçek yatırımlara iliş
kin projeleri yatırım kararı verilmeden önce inceleyip görü
şünü bildirmesiyle sağlanabilir.

Bu nedenle, Devlet Yatırım Bankası, yatı
rım projelerinin hazırlanmasında teşebbüslere yardımcı olma
lı hazırlanması teşebbüslerin olanakları dışında olan proje
ler için yurt içi ve yurt dışı danışman kuruluşlardan yarar- - 
Innılmasmds teşebbüslere yardım etmelidir.





Her yıl Devlet Planlama Teşkilatıyla Devlet 

yatırım Bankasınca belli edilecek yeni ve tutarı belli bir 

düzeyin üstünde olan projeler programa alınmadan mutlaka Dev

let Yatırım Bankasınca incelenmeli, Banka tarafından incele

nip değerlendirilecek diğer projeler iki kuruluş tarafından 

birlikte saptanmalıdır.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve 

izlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatiyle Devlet Yatırım Ban

kası arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

c) Sosyal amaçlı olanlar dışındaki yatırımların 

programa alınabilmesi için yıllık programlarda belirlenecek 

asgari bir kârlılık aranmalıdır. Sosyal amaçlı yatırımlar için 

de sosyal karlılık hesaplanmalıdır. Yatırımların sosyal ve mali 

kârlılığının belirlenmesinde uzun süre gözönünde bulundurulmalı

dır.

d) Devlet planlama teşkilatı ve Devlet Yatırım 

Bankası, incelemekte ve uygulanmasını izlemekte oldukları y 

projelerin sosyal ve mali karlılığının devam edip etmediğini 

devamlı olarak izlemek ve izleme sonucunda kârlılıklarını yi

tiren projeler hakkında (özellikle etüd aşamasındaki yatırım

lar) yetkili organlara uyarıda bulunmakla görevlendirilmelidir.

e) Kamu iktisadi teşebbüslerinden yatırıma iliş

kin bilgiler değil, belirlenen kritere göre değerlenmesi yapıl

mış projeler istenmelidir.

f) Devlet Yatırım Bankasp, kalkınma bankacılığın

da uygulanması gereken teknik, ekonomik, sosyal ve mali kri

terleri benimsemelidir.



g) Devlet Yatırım Bankası yalnız sabit serma
ye yatırımları için değil, yatırım dönemi faizi ve işletme ser 
mayesi için de kredi vermelidir.

b) Devlet Yatırım Bankası yaptığı değerleme
den sonra finanse etmeyi kabul ettiği projeleri, bunlar ara
nan nitelikleri kaybetseler bile, yatırımdan vazgeçilmediği 
sürece finanse etmeye devam etmelidir.

ı) Devlet yatırım Bankasınca finansmanına ka
tıldığı yatırımlar üzerindeki işleme yetkisi yatırımın ger
çekleşmesinden sonraki üçüncü yıl sonuna kadar devam etmeli
dir.

j) Devlet Yatırım Bankası yatırım projeciliği
konusunda daha geniş kapsamlı eğitim yapmalı ve bunu gerçek
leştirecek şekilde örgütlenmelidir.

k) Devlet Yatırım Bankası, yalnız kamu fon-
larıyle beslenmekle yetinmemeli, sermaye piyasasına da açıl
malıdır. Bu konuda sermaye piyasasının düzenlenmesi hakkın
da bir yRsanih süratle çıkarılması yararlı bulunmaktadır.

Devlet JTatzrım Bankasının sermaye piyasa
sına d8ha aktif olarak katılmasını sağlamak üzere, Bankana» 
tahvillerini satmalan gelir ve kurumlar vergileri mükellef
lerine satınaldıkları tahvil tutarının belli bir yüzdesin! 
(örneğin $ 25) beş yıl süreyle başkasına devredilmemek ya 
da Bankadan ödenmesi istenmemek kaydıyla , metrahtan indir
me olanağı tanınmalıdır.



III. KİT’IN DİĞER SORUNLARI VE GETİRİLEN ÖNERİLER

A. GİRİŞ

Komisyonumuz KİT'in ana sorunlarını inceleme ve 
bunlar hakkında önerileni belirlemek üzere, Fiyat Şolitikası, 
Muhasebe ve Mali İşler, Personel (Memur ve İşçi) sorunları, 
yatırım ve Finansman sorunları, İştiraklerin Sorunları, İşlet
mecilik Sorunları ve KİT ve Tüketiciler konularında alt komis
yonlar oluşturmuştur. Bu komisyonların rapoîları, genel rapo
ra (Ek 2-9 olarak) eklenmiştir.

Alt komisyonların önerileri esas alınarak, be
lirlenen soranlar ayrı ayrı incelenip değerlendirilmiş ve 
komisyonumuzun benimsediği öneriler konulara göre aşağıda 
açıklanmıştır.

B. FİYAT POLİTİKASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER
v  J i  ,  ■  -  \ -  ‘  .

1. Kamu İktisadi teşebbüslerinin fiyat saptama
daki özerk olmaları ilkesine aykırı davranışlardan kaçınıl
malı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında fiyat politikası 
konusunda getirilen bu yöndeki ilkeler Dördüncü Plân döne
minde de geçerli tutulmalıdır.

2. İlke olarak teşebbüsler ürettikleri mal 
ve hizmetlerin fiyatlarını saptamada serbest olmalıdırlar. 
Ancak bu yetkilerini kullanmakta azami üretimi gerçekleş
tirmeyi ve ülkenin gereksinmesini gözönünde bulundurarak
tam kapasite kullanımını sağlayacak şekilde davranmalıdırlar.
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Ayrıca, teşebbüs yöneticileri, piyasayı devamlı izleyerek 
mal ve hizmet fiyatlarını şartlara uydurmak zorunda tutulma
lıdırlar, Kapasitenin tam kullanımını sağlayacak ve ileride 
talebin gelişmesine uygun olarak yapılacak yatırımların fi-~ 

nansmanma katkıda bulunacak bir fiyat politikası izlenmesi 
esası benimsenmelidir,

3. Özel teşebbüslerinin de ürettiği bir mal ve
ya hizmet için Devlet, kesimlerin tümü için ayni fiyat politi
kasını uygulamalıdır.

4. Bankalar Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
ürettikleri mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet niteliğinde 
olanların fiyatlarını tesbite aşağıdaki koşullarla yetkili ol
malıdır .

a) Temel mal ve hizmet olarak fiyatları
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek mal ve hizmetler Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, fiyatı tesbit edilecek 
mal veya hizmeti üreten teşebbüsün ilgili olduğu bakanlık,
Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili teşebbüs temsilcisinin ka
tılacağı bir komisyon tarafından hazırlanacak rapor gözönün- 
de tutularak Bakanlar Kurulunca belli edilecektir. Komisyonun 
sekreterya hizmetlerini Maliye Bakanlığı yapacaktır.

b) İlgili mal veya hizmetin maliyeti
nin oluşumu (a) da belirlenen komisyonca belli edilecektir.



c) Tesbit edilen fiyatın bütçeye yükle
diği külfet ve sağlayacağı ekonomik ve sosyal fayda, fiyat 
tesbitini isteyen bakanlıkça bir raporda belirtilecek, öneri 
Yüksek Plânlama Kurulunca benimsendikten sonra Bakanlar Kuru
luna sunulacaktır.

d) Tesbit edilen fiyatlar (a) da göste
rilen Komisyon tarafından üç yılı geçmemek üzere belli dönem
lerde gözden geçirilecektir. Mal ve hizmeti üretbn teşebbüs
sün yönetim kurulu tesbit tarihinden sonra maliyette meydana
gelen artış yüzde 20'ye ulaşınca Komisyondan revizyon iste
minde bulunacak, Komisyon vardığı sonuca göre durumu Yüksek 
Plânlama Kuruluna bildirecektir.

e) Fiyatı tesbit edilen mal veya hizme
tin özel kesimce de üretilip satılması halinde, Hükümet iki 
kesim arasında fiyat uygulamasında dengeyi sağlayacaktır.

f) Fiyat tesbiti halinde Hazine teşeb
büse doğan zarar yanında mal maliyeti üzerinden (a) da gös
terilen Komisyonca her mal veya hizmet için belirleyeceği oran
da bir kâr payı ödeyecektir.

g) Fiyat tesbiti halinde, satış zararı 
işletme bütçesi veya geçmiş yıl gerçekleşmelerine göre satış 
miktar ve tutarlarına göre üçer aylık dönemlerde ödenecektir.

h) Teşebbüs tarafından önerilen fiyat 
hakkında yetkili mercilerce iki ay içersinde karara varılma
dığı takdirde teşebbüsün önerdiği fiyat geçiş döneminde uygu
lanacaktır.



i) Fiyat tesbiti ve diğer nedenlerle ka
mu iktisadi teşebbüslerini ödenecek sübvansiyonlar belirli 
esaslara bağlanacaktir.

5. KİT tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 
miktarı, bunlara olan talebi büyük ölçüde karşılayacak dü
zeyde olmadığı takdirde, fiyatları düşük tutarak, tüketici
leri koruma yerine bir takım aracılara haksız kazanç sağla
mak gibi amaca ters d üşen sonuçlarla karşılaşmamak için, bu 
nitelikteki mal ve hizmetlerin fiyatları piyasa koşullarına 
göre saptanmalıdır.

6. Yurtiçi arz ve talebi dengelemek amacıyla 
ithal edilecek mallar, o malı yurtiçinde üreten KİT tarafın
dan ithal edilip pazarlanmalıdır.

7. KİT alım ve satışlarında piyasaya girme 
zamanı, haksız kazançlar sağlanmasına yol açmayacak, üretici 
ve tüketiciyi zarara sokmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu 
alım ve satışlarla spekülatif yollara başvurulmasını önleme
ye dikkat edilmelidir.

8. Belli mal ve hizmetlerin yurtiçinde üretil
mesiyle ithal edilmesi hallerinde vergi yükü farklılığının 
meydana gelmesi önlenmeli, kamu kesimi ile özel kesim arasın
da mal ve hizmetler bakımından vergi yükü farklılıkları orta
dan kaldırılmalıdır.



9. Kamu İktisadi teşebbüsleri, satış ve pazar
lama birimlerini güçlendirerek, bu faaliyetlerin bilimsel 
yöntemlerle planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontro
lü amaçlarıyla, düzenleme ve eğitim yapmalı, pazar hareketle
rini ve gereksinlelerini izleyerek, memul iyileştirmesini sis
temleş t irmelidir.

10. Türkiye'de ülke çapında fiyat ve gelir po
litikasını belirleyip gerekli düzenlemeleri yapıp uygulanma
sını kontrol edecek yetkili ve sorumlu bir örgüt yoktur. Bu 
konuda Devlet Plânlama Teşkilâtı ve çeşitli kamu organları 
arasında koordinasyon sağlanmaksızm dağınık bir politika 
izlenmektedir.

Bu boşluğu doldurmak üzere, yasayla fiyat 
ve gelir politikasını belirleyip uygulamayı izlemek üzere 
yetki ve sorumluluk sahibi bir örgüt kurulmalıdır.

C. MUHASEBE VE MALİ İŞLERLE İLGİLİ ÖNERİLER
.• J

1. KİT'de muhasebe ve mali işler konularında 
koordinasyonu ve hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla 
kurulmuş bulunan Devamlı İhtisas Komisyonu çalışmalarını sür
dürmelidir. Bu konuda gelişmeleri izlemek araştırmalar yap
mak ve KİT'in bu konularda gelişmelerini sağlamak üzere Dev
let Plânlama Teşkilâtı bünyesinde devamlı bir birim kurulma
lıdır.



2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 
1977 yılında uygulamaya konan maliyet muhasebesi ve işletme 
bütçesi sistemlerinin, gelişmelere gereksinmelere göre ayar
lanmışı sağlanmalı, bu sistemlerin ruhuyla uygulanmasının sağ
lanması gerçekleştirilmelidir,

3. Teşebbüs ve işletmelerin yönetici ve teknik
kadroları özellikle maliyet muhasebesi ve bütçe olmak üzere 
muhasebenin işletmecilikte kullanılması konusunda eğitilmeli, 
sağlam ve zamanlı bilgiler sağlayan rapor sistemleri oluş
turulmalı, muhasebenin teşebbüs faaliyetinin her aşamasında 
işletme ve işletmecinin çalışmalarını kontrol aracı olarak 
kullanılmasının gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır,

4. Standart maliyet, marjinal maliyet gibi
çeşitli maliyet ve bütçe sistemlerinin teori ve uygulamaları 
üzerinde çalışmalar yapılmalı ve bunların gereksinmelere ve 
olanaklara göre uygulamaya konulmasına çalışılmalıdır,

5. Teşebbüs ve işletmelerde maliyet düşürül
mesi araştırmaları sistamleştirilmeli bu amaçla teşebbüsle
rin mali yönetim birimleriyle teknik birimlerinin (endüstri 
mühendisliği) işbirliği yapmaları sağlanmalıdır.

6. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plfinınm ilk 
yılından itibaren teşebbüslerde mali yönetimin fonksiyonları 
modern işletmecilik tekniklerine göre belirlenerek örgütün 
bu fonksiyonları başaracak yeteneğe kavuşturulması için ça
lışmalara başlanmalı, bu arada maliyet tahlil ve kontrol* 
tekniklerinin kullanımı geliştirilmelidir.



7. Yatırımların muhasebeleştirilmesinin KİT 
için belli esaslara bağlanması sağlanmalı, oluşturulacak sis
temin yatırım harcamalarının Devlet Planlama Teşkilatı ve Dev
let Yatırım Bankası tarafından kullanılan formlardaki unsur
lar itibariyle izlenmesine olanak sağlanmalıdır.

8. Daha önceki çalışma sonuçlarından da yarar
lanılmak suretiyle, KİT'nin varlıkları ve kaynakları yeniden 
değerlendirilmeli ve bunların gerçek mali durumları ortaya 
çıkarılarak muhasebeleştirilmesi gerçekleştirilmelidir.

9. Tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasının 
zorunlu hale getirdiği yasa değişiklikleri (Türk Ticaret Ka
nunu ve Vergi Usul Kanunu)gerçekleştirilmelidir.

D. PERSONEL KONULARINDAKİ ÖNERİLER 

1. Giriş
J

Kamu İktisadi teşebbüsleri faaliyetinin 
arzulanan düzeyde yürütülebilmesinin her şeyden evvel bilgi 
ve tecrübe sahibi personelle mümkün olabileceği bir gerçek
tir. Oysa son yıllarda KİT* in çeşitli kademelerinde yöne
tici veya uzman niteliğindeki yetişmiş personelin ayrılmış 
veya ayrılmakta oldukları müşahade edilmektedir.

Önemli kadroların, bu arada işletmelerde 
bilfiil üretime etkili teknik personel kadrolarının yetenek
li kişilerle doldurulmasında karşılaşılan güçlük yanında, 
yetişmekte olanların muhafaza edilmesi de bir sorun halini 
almış bulunmaktadır.



Son yıllarda özel sektörde görülen gelijme 
sonucu büyük ölçüde artan kalifiye eleman ihtiyacı ve kanu 
kesimi ile özel kısimr arasındaki ücret dengesizliği hızla
nan bu personel hareketinin bir nedeni olmakla beraber, bı- 
nun yanında Devlet mekanizmasının kademeleri içinde bir üst
teki kişinin çeşitli nedenlerle insan kayırma eğilimi ve alış
kanlığından sıyrılamaması da önemli bir faktör teşkil etmek
tedir .

KİT'd# çoğu kez gereksiz sayıda ya da el
verişsiz nitelikte insan kullanılması, yetenekli kişilere 
isabet eden görev yükü ve sorumluluğunu artırmaktadır. Bula 
karşılık, aslında yüklenilen sorumluluk ve sağlanan randınan 
gibi unsurlara dayandırılmış olan personel ücret ve terfi
leri, böyle bir ayırım gözetmeyen uygulamaya doğru itilmek
ten kurtarılamamaktadır. Kârı yada verimi artırmada gerçek
ten kurtarılamamaktadır. Kârı ya da verimi artırmada ger çı
yanların bundan yararlandırılmaması ve gerektiğinde işlerine 
son verilmesi gibi tedbirler bugün gereği gibi uygulananı aııak - 
tadır. Bu durum zaman içinde çalışma şevkini ve görev sorun- 
luluğu hissini yıpratmakta, günlük işleri dahi zor yürütülür 
hale getirmektedir.

Kamu sermayesinin kârlılık ve verimlilik 
ilkelerine uygun bir şekilde işletilmesini kısıtlayan ve yı
kın bir gelecekte işletme faaliyetlerini çok daha büyük öl
çüde etkiliyecek olan bu durumun öncelikle düzeltilmesi ge
rekmektedir.



Mal ya da hizmet üretimi ile uğraşan bir 
işletmede optimal sonuçların elde edilmesi ve bunun için baş
lıca koşullardan biri olan verimlilik sorununun çözümlenebil
mesi, işletmenin her basamaktaki görevlerin başına, buluna
bilecek en yetenekli insanların getirilmesiyle mümkündür. Üre
timin devamı boyunca birbirini tamamlayan çeşitli araçların 
verimi, o araçları kullanıp değerlendiren insanların verim
liliğine bağlı bulunduğuna göre, temel tedbir insanın kendi
sinden beklenen verimi sağlayacak şekilde seçilmesidir. Hiz
metin Ucretlendirilmesi ve gerektiğinde ödüllendirilmesi de 
bu amaca yönelik bir sistem içinde olmalıdır.

Bu arada, KIT*de e işçi ve memur ayırımı 
konusunda aynı esaslar uygulanmalıdır.

2. Müşterek sorunlarla ilgili öneriler

a) İşgücü Dağılımı İle İlgili Öneriler:

Kısa vadeli tedbirler olarak işgücü 
fazlalığı olan birimlerde işten syrılanın yerine yenisi alın
mamalı, işgücü ihtiyacı duyulan mevcut ya da yeni açılacak 
birim, işletme ve diğer kuruluşlara, aranan nitleklere göre 
aktarma yapma olanakları araştırılmalıdır.

Daha uzun bir zaman diliminde iş 
değerlendirilmesine ve bilimsel metodlara göre norm kadro
lar saptanarak, ortaya çıkan personel fazlalığı, yerinde 
istihdam ilkesine uygun olarak ihtiyaç duyan diğer KİT birim
lerine aktarılmalıdır.



Kamu Kesimindeki eleman kaybını ön
leyecek ücret ve istihdam politikası izlenmelidir.

b) Eğitim Yetersizliği İle İlgili Öneri
ler :

Tüm personel için eğitimin bir masraf 
değil, verimliliği artırıcı etken olduğu anlayışı KİT'te yer
leştirilmelidir.

Yeni işe alınanlar sistematik bir 
eğitime tabi tutulmalı, ancak bu eğitimden sonra işe fiilen 
sokulmalıdır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
ve icra plânlarında önerilen işbaşında sürekli ve yaygın eği
timi sağlamak üzere KİT'deki eğitim servislerinin yetki ve 
sorumlulukları, Konunun önemi ölçüsünde artırılmalı, üretime 
dönük mesleki bilgi, teknik ve beceri kazandırıcı programlar 
etkili şekilde hazırlanıp uygulanmalıdır.

Eğitim birimlerinde öğretici olarak 
çalışacakları maddi ve manevi yönlerden tatmin etme olanakla
rı sağlanmalıdır.

Personelde aranacak niteliklerden 
terfi ve işe son verme gibi çeşitli kişilik konularına yer 
veren 440 sayılı Kanun ve tüzüğünde açık kalan eğitime iliş
kin hükümlere de, Kanunda yapılacak değişiklik sırasında 
yer verilmelidir.



Ülke çapında mesleki eğitim okulları
na ağırlık verilmeli, bu okullar endüsti'iye dönük olmalı, 
Bütün öğreâim kuramlarında da uygulamaya ağırlık verilmeli
dir. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak 
programların hazırlanmasında ve uygulanmasında işbirliği ya
pılmalı, eğitim uzmanı geliştirilmesine ve işletmelerde en- 
dürstri mühendisi çalıştırılmasına önem verilmelidir.

Çıraklık ve staj dönemindeki öğrenci
lere sanayi kuruluşlarında yetişme ve görgü edinme olanakları 
sağlanmalıdır: Çırakları yetiştirmek amacıyla sektörel düzeyde 
çıraklık atölyeleri kurulmalıdır.

o) İş güveni iğiyle ilgili öneriler :

İş kazaları ve meslek hastalıklarıy
la ölüm olaylarının artmasını önlemek amacıyle, iş yerinde 
çalışma koşulları ergonomik tekniklere göre iyileştirilmeli, 
işçiler iş kazaları konularında sürekli eğitilmeli ve iş yer
lerinde etken kontrol sistemleri kurulmalıdır.

d) İşe Giriş ve Çıkışlarla İlgili Öneri
ler :

da) İşe girişlerde, fırsat eşitliğinin . 
veya yetenekli kişilerin işe alınması için her türlü etki, 
sübjektif takdir ve tavsiyeleri ortadan kaldıracak objektif 
esaslara dayanan bir sistem geliştirilmeli ve titizlikle uy
gulanmalı; ilgili hak ;ml ıklar, Maliye Bakanlığı, Devlet Per
sonel Dairesi, KİTİmr . muhtaç olduğu emniyet, sür'at ve 
kolaylığı ters yönde etkileyen müdahalelerden kaçınmalıdır
lar- ,
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ab) İşten çıkarmalarda ve nakillerde ya
saların memura sağladığı teminata titizlikle riayet edilmesi 
sağlanmalı; işten çıkarmalarda yeteneksizlik esas alınmalı, ki
şisel ilişkiler ve politik etkiler rol oynamamalıdır. Bu ge
rekleri sağlayacak bir mekanizma oluşturulmalıdır,

dc) İşten uzaklaştırma için öngörülen üst 
yaş haddinin, orduda olduğu gibi, memuriyet kademesine göre 
belirlenmesi esası getirilmelidir.

3. Personel Sorunlarıyle İlgili Öneriler :

KİT'in .. huzursuzluk ve büyük ücret fark
lılıkları yüzünden yetenekli elemanlarını özel kesim teşebbüs
lerine kaptırmalarını önlemek ve KİT’ arasındaki aşırı 
ücret farklarını gidermek için aşağıdaki öneriler alınmalı
dır.

da) 440 sayılı Kanunun geçici 7 ve 657 
sayılı Kanunun değişik ek geçici 9. maddesinde öngörülen 
özel personel rejimlerini düzenleyecek yasalar bir- an önce 
çıkarılmalıdır.

db) KİT Personeli özel hukuk hükümlerine
tâbi tutulmalı, yetkili karar organlarının düzenleyecekleri
statü hükümlerine göre hizmet akdi ile çalışmaları sağlanma
lı ve yolluklar günün koşullarına uygun düzeye getirilmeli
dir.

dc) İşe bağlılığı, kârlılık ve verimlili
ği teşvik için rasyonel prim, ikramiye ve temettü sistemleri
getirilmelidir.



dd) Teşebbüslere, özelliklerine göre, 
mevsimlik ve geçici işlerde sözleşmeli personel çalıştırma 
olanağı tanınmalıdır.

i) Toplu sözleşme zamları seyyanen ve 
kıdeme göre verilmeyip eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan 
ve iş değerlemesi sonuçları esas alınarak belirlenen iş sı
nıflarına göre yapılmalıdır.

j) İŞÇİ ücretleri teşvik esasına dayan
malı, standart randımanı aşan işçilere daha fazla ücret öde
me esası uygulanmalıdır.

k) Ücretli ve ücretsiz izin süresi yıl
lık iş günü sayısının belli bir oranı ile sınırlandırılmalı, 
yıl esas alınmak suretiyle her bir işçi için izinli günlerin 
çalışılan günlere olan oranı belli bir düzeyi aşmamalıdır.

1) Halen sakat ve mahkûm işçi oranı ,
kadroya bir ek olarak kabul edilmektedir. Oysa teşebbüs ya 
da işletmenin standart kadroları belli edilmeli, bu kadro 
içinde kalmak ve oran gözönünde bulundurulmak suretiyle bu 
niteliklerde kişilerin çalışabilecekleri kadrolar belirlen
meli, bu kadrolarda boşalma olduğu takdirde ancak, bu nitelik
lerdeki kişilerin işe alınması yolu izlenmelidir.



E. YATIMM VE FİNANSMAN SORUNLARIYLA İLGİLİ ÖNERİLER

1. Çeşitli ülkelerde kullanılan kavram ve terim

ler de dikkate alınarak Devlet Planlama Teşkilatı koordinatör

lüğünde yatırım terimlerinin tesbiti yapılmalıdır.

2. KİT'de yatırım birimlerinin, en rasyonel ya

tırım kararlarına varabilmesi bakımından, bu birimler konularıy

la ilgili Dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve eğilimleri izleye

cek şekilde örgütlenmelidir.

3. KİT'e görev alanının yanında araştırma, 

geliştirme, proje yapma, gereç imali, inşaat, montaj, işlet

me gibi faaliyetlerden hangilerinin görev olarak verileceği 

tesbit edilmelidir.

4. KİT»mümkün mertebe araştırma ve geliştirme

leri kendi bünyelerinde yürütmeli, iraKan olmadığı takdirde di

ğer kuruluşlarla işbirliği yapmalıdırlar. KİT, yeni konular

da gelişmeler sağlamak üzere araştırma laboratuvarları kur

malı, burada geliştirilen konuların sanayie uygulanması im- 

Kln^arını araştırmalıdır. Kendi laboratuvarları yoksa veya 

imkânlarını aşıyorsa, TÜBİTAK veya üniversitelerle işbirli

ği yapmalı, ve devamlı gelişme halinde olmalıdır.

5. Zamanın koşullarına uygun yeni bir patent 

yasası hazırlanmalıdır.



6. Kuruluşlara gerçekleştirilmek için yatırım 
konusu verilirken önce "etüt ve inceleme" görevi verilmeli, 
yatırım kararları bu inceleme sonuçlarına göre alınmalıdır. 
Plân ve programa girmiş projelerden,özellikle başlanmamışlar 
olmak üzere,tüm ekonomik ve sosyal kârlılığını kaybetmiş olan
lar çıkarılmalıdır.

7. Kurumların bünyelerinde yatırımlarla görev
lendirilecek servislerde, teknolojik bilgiye sahip teknik 
elemanların yanında, milletlerarası hukuk, ticari usuller, 
yabancı kredi kuruluşları gibi konularda bilgi sahibi hukuk
çu, iktisatçı, sistem analisti, maliyeci gibi elemanlara da 
yer verilmelidir .

8. Yatırım projelerinin Devlet Planlama Teşkilâ
tı, ilgili bakanlık, Devlet Yatırım Bankası'na ayrı formlar 
halinde verilmesi yerine tek bir proje formu geliştirilmelidir.

J

9* KİT, önemli projelerinin daha iyi incelenme
sine olanak sağlamak üzere, bunları en geç bir evvelki yılın 
başında Devlet Planlama Teşkilâtına sunmalıdır.

10. KİT, ihale işlemlerinin süratle yürütülebil
mesi için Devlet Planlama Teşkilâtı Koordinatörlüğünde ilgili 
bakanlık ve teşebbüslerin iştiraki ile oluşacak bir komisyon 
tarafından ihale şartnamelerine girecek temel hususlar standart 
hale getirilmelidir.



11. Yatırımlar için arazi temini hususunda yatı

rımcı kuruluşlar ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon, 

illerde sanayi bölge müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştiril

meli ayrıca Arsa Ofisi özel olarak bu konuda görevlendirilerek 

Ofis ile bölge müdürlükleri arasında organik bir bağ sağlanma

lıdır.

12. Projelerin yerlerinin seçiminde çevre kirlenme

si sorunu dikkate alınmalıdır.

13. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yerli imal, 

belgesi verilmesinde sanayi, envanter, kalite, kapasite, fiyat, 

termin gibi hususlar özellikle dikkate alınmalı; sanayideki 

gelişmelerin sıhhatli ve devamlı bir şekilde takibi be bu bil

gilerin periodik olarak yayınlanması ger çekleştir ilmelidir.

14. Birkaç bakanlık veya kuruluşu ilgilendiren 

projelerde koordinasyon, ilgililerin iştiraki ile Devlet Plân

lama Teşkilâtı başkanlığında oluşturulacak küçük guruplarla 

gerçekleştirilmeli, ayrıca 340 sayılı Kanunun 18. maddesi iş

letilmelidir .

15. Devlet Yatırım Bankası tarafından yatırımların 

finansmanında projelerin büyük çoğunluğunun bir yıldan uzun 

süreli olduğu dikkate alınarak, Yatırım Bankacılığı felsefesine 

uygun şekilde yıllık dilimlerin ötesinde tüm projenin finansman- 

nını sağlayacak gerekli sistem geliştirilmelidir.



16. Milletlerarası kuruluşlar ve para piyaseu- 
sından projelerin dış finansman- - için temin edilecek kre
dilerde KÎT'in olanakları yanında Devlet Yatırım Bankası'nm 
aracı kuruluş olarak kullanılmasına önem verilmelidir.

17. Yatırımların finansmanı için sağlanacak 
kaynakların, belirli öz kaynak-yabancı kaynak oranını koru
yarak, kuruluşların mali bünyelerini sarsmayacak nitelikte
olmasına önem gösterilmelidir.

18. Yatırımların işletme sermayesi ihtiyacı, 
proje ile birlikte ele alınarak proje terminine uygun şekil
de kuruluşa sağlanmalıdır.

19. Projelerin dış finansmanında gerekli esnek
liği sağlamak bakımından özellik gösteren projeler için döviz 
fonu teşkil edilmelidir. Fon, esas projede kesin miktarlarıy
la öngörülememlş konulardaki ihtiyaçları karşılamak için kul
lanılmalıdır.

J

20, KİT yatırım ve finansman programları ger
çekçi bir görüş ile hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

21. KİT'nin kalkınma planına ve uygulama prog
ramlarına girmiş olan yatırımları, program kararnamelerinde
belirlenen teşviklerden otomatik olarak yararlandırılmalıdır-
1 ar.

22, Kurumlar yergisi Kanununun ilgili maddesi 
değiştirilerek sermayesinin tamamı Devlete ait bulunan ikti
sadi devlet teşekkülleri de yatırımı indiriminden yararlan- 
dırılm alıdır



23. Devlet Planlama Teşkilatı kamu kesimi pro

jelerinde, kuruluşlardan değerlendirilmiş prnje istememekte, 

yatırıma ve işletme dönemi gelir ve giderlerine ilişkin bilgi

ler istemektedir. KİT'nin yatırımlarının, belli edilecek ekono

mik ve sosyal kârlılık kriterlerine uyup uymadığını değerlen

dirilmesi teşebbüslere yaptırılarak, onların bu konular üze

rinde durma gerekliliğine alıştırılması ve kriterlere uymayan 

yatırımları önermelerinin önlenebilmesi yolu tutulmalıdır.

F. İŞTİRAK SORUNLARIYLA İLGİLİ ÖNERİLER

1. İştirak kurmada ya da iştirake katılmada 

getirilen öneriler :

a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, ister 

herbiri için ayrı ayrı, ister tümü için çerçeve şeklinde çıka

rılacak kuruluş yasasında, 440 sayılı yasa doğrultusunda hükme 

yer verilerek, kendi amaç ve gayeleriyle ilgili olmayan ortak

lıklara katılamayacakları evvelce katıldıkları bu kabil ortak

lıklarını belirli bir sürede tasfiye edecekleri açıkça belirtil

melidir .

b) Ortaklıklar kurma ya da katılma giri

şimi esas itibariyle ilgili teşekkülden gelmeli, dış baskılarla 

teşekkül zorlanmamalıdır. Hükümetçe uygulanan iktisadi politika 

gereği bir ortaklık kurulması gereken hallerde bunun iştirak 

statüsünde değil KİT statüsünde yapılması yoluna gidilmeli, iş

tirak kurulması hakkında tercih doğrudan doğruya teşekküle 

bırakmalıdır.



c) Kurulacak iştirake ilişkin inceleraeT 

ler sağlam verilere dayanmalı, tarafsız ve sağlıklı hesaplar 

sorunda kârlı ve verimli duruma geçemiyeceği anlaşılan ortak

lıkların kurulmasından ya da bunlara katılmadan teşekkülçe 

sarfınazar edilmelidir. Bu bakımdan dış baskıları önleyecek 

tedbir alınmalıdır. Belirli sir User sonunda kârlı ve verimli 

duruma geçemediği anlaşılan iştirakler için, bu kararı alan 

yetkili organların sorumluluğu araştırılabilmelidir.

d) Devlet Yatırım Bankasına 440 sayılı 

yasayla iştirakler konusunda verilen bu görevler halen yeri

ne getirilmemektedir. Bankanın bu konuda görevlendirilmesi

nin gerekli olup olmadığı incelenmeli, gerekli ise 440 sayı

lı yasanın ilgili maddeleri işletilmeli, gerekli değilse yasa

dan anılan hükümler çıkarılmalıdır,

e) Teşekküllerin iştirak kurmak, bunla-
J

rm artırılan sermayelerine katılmak gihi konularda 440 sayı

lı yasanın 4 ve 5 maddelerinde belirtilen kararnamenin önce

likle çıkarılmasını temin için yaeanin anılan maddelerine 

göre bir ay gibi bir süreye bağlanmalıdır. (Teşekkül talebi 

DPT ile ilgili Bakanların incelenmesinden geçtiğine ve uygun 

bulunduğu takdirde Bakanlar Kurulu gündemine getirildiğine 

göre bir ay gibi bir süre kaydının konmasında sakınca bulun
mamak gerekir)»

f) İştiraklerde sermaye artırımı söz 

konusu olan hallerde kararname koşulu kaldırılmalı, DPT ve 

ilgili Bakanlıkların görüşü alındıktan sonra Maliye Bakan

lığının onayı ile teşekkül katılma yapının artırımına gide
bilmelidir.



2. İştirak Sermayelerinde KİT Payının Durumu

na İlişkin Öneriler :

a) Yurt içindeki bir iştirakte birden 

fazla Kamu Kuruluşunun bulunmasının sakıncaları gidermek ama

cıyla kamu kesimi sermayesi, çalışma konusuna en yakın kamu 
teşebbüsünde toplanmalıdır. Yurt içinde bundan sonra kurula

cak bir iştirake yalnız bir kamu teşebbüsünün katılması ilke 
olarak kabul edilmelidir, İstisnai durumlarda kamu kesimini 

temsilen bir kaç teşebbüsün bulunması gerekirse, bunlar ser

maye yönünden KİT statüsüne kavuşturulmalıdır.

b) Sermaye payının $ 50 den fazlası kamu 

kesimine ait olan Breğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, 

ile Vakıflar Bankası A.Ş, yasalarında yapılacak değişiklikle 

KİT haline sokulmalıdır,

c) Seı-maye oluşumu bakımından kamu payı 

% 49-50 arasında bulunan ve bu durumu uzun Büredir devam eden 

iştirakler üzerinde durularak, bunlardan aynı işi görenlerin 

bir Kamu İktisadi Teşebbüsü bünyesine alınmalı yada KİT statü

süne kavuşturulması icab edenler hakkında gereği yerine ge

tirilmeli, diğerlerinde de kamu payının düşürülmesi yolları 

araştırılmalıdır.

3. Yönetim ve Denetim Bakımından Alınacak

öneriler :



a) Sermaye oluşumundaki değişiklik ne

deniyle kamu payının % 50 nin üstüne çıktığı kuruluşlarda, 

440 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca, bunların KİT haline 

getirilmesi için üç yıllık süreye bağlı kalınmakla beraber, 

işletilen kamu sermayesinin gözetimi ve korunması amacıyla, 

bu kuruluşlar sermaye değişikliğinin vuku bulduğu tarihten 

başlayarak KİT denetim düzenine bağlanmalıdır.

b) İştiraklerin yönetim kurullarında ve 

murakıplıklarında görev alan teşekkül temsilcileri mutlaka 

teşekkül personelinden olmalıdır. Bu maksatla 440 Sayılı Ya

sanın 32. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılmalıdır. 

Temsilci seçiminde titiz davranılarak personelin yetenekli 

ve konulara hakim kişi arasından seçilmesini temin için ya

sada adı geçen "kifayetli memıir " kavramı açıklığa kavuştu

rulmalı, teşekkül çıkarlarının korunmasında temsilciliğin 

etkenliğini sağlamak için gerekli hüküm ilâve edilmelidir.

c) T.C.Emekli Sandığının sahip olduğu 

turistik vb. tesislerin işletilmesi için kurulan iştirakler, 

işletme konularının özellikleri gözönünde tutulmak kaydıyle 

Jönetim kurullarında yeterli sayıda kurum personeli görev 

almalı ve iştirakçilerin (Sandık üyelerinin) bir tür sosyal 

güvencesi olan bu tesisleri işleten şirketler KİT düzeyinde 

denetime tabi tutulmalıdır.

d) T.Şeker Fabrikaları A.Ş. ve T.Çimen

to Fabrikaları A.Ş.nin KİT İKmpsamı dışında iştirak şeklinde 

kalan fabrikaları ile ana kuruluş işletmeleri arasındaki 

suni nitelikteki statü ayrımı giderilmeli ve bu amaçla bu 

fabrikalar da KİT statüsüne sokulmalıdır.
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e) KIT'in iştirak ettiği bir şirketteki 

kamu kesimi payının j> 10 nun üzerinde olması halinde, şirket 

yönetim kurulunda KİT bir temsilci bulundurabilmeli ve temsil

ci genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin büıün hak

larından yararlanab ilmelidir.

4. Başkaca Konulardaki Öneriler :

a) İştiraklerde görev alan teşekkül per-< 

soneline iştirakçe yapılan ödemeler arasındaki büyük aşırılık

ları önleme amacıyle yasalardaki hükümler dışın ve çıkılmama-

1 ıd ir.

b) Sürekli zarar eden ve teşekkülere de 

büyük ölçüde borçlanmış durumda olan iştiraklerin dürünları 

sürüncemede bırakılmadan ele alınmalıdır. Bu iştiraklerden 

teşekkülün uğraşı konusunda ve izlediği politika çerçevesine 

girecek olanlardan sağlıklı bünyeye kavuşturulduğu takdirde 

kârlı ve verimli duruma gelebilecek kuruluşlar, iyi bir ince

leme ile tesbit edilip teşekkül benyesine alınmalıdır*. Bu nite- 

lı.<îe bulunmayan iştiraklerin tasfiyesi yoluna gidilmelidir.

c) Tasfiyelerine karar verilen iştirak

lerde bu işlemlerin uzun, yıllar sürmesi maddi külfet yanında

bazı sakıncaları da beraberinde getiriliğinde, tasfiye işlemle

rinin bir an önce sonuçlandırılması amacı ile tasfiye heyetine 

ödenecek ücretler inceden götürü olarak belirlenerek tasfiye 

sonunda ödenmeli ve tasfiyeyi hızlandıracak diğer önlemler 

alınmalıdır«



G. İŞLETME SORUNLARI İÇİN ÖNERİLER :

440 sayılı yasanın ikinci maddesi gereğince Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde:

Karma Ekonomi ilkeleriyle uyumlu,

Milli Ekonomiye yararlı katkıları bulunan,

Öz kaynaklarını kendileri yaratmaya çalışan ve

Kalkınma planlarındaki hedeflere ulaşmayı amaçla
yan,

kuruluşlar olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve 

yeni yatırımlarla giderek gelişmektedirler. Ancak, kendilerin

den beklenen yüksek değerde başarıya ulaştıkları söylenemezse 

de bu teşebbüsler, kalkınma planları süresince, istihdam ya

ratmak, fiyat istikrarı sağlamakla özellikle ülkenin endüstri

leşmesinde en önemli faktör olan iş gücü ve üstün nitelikli 

yönetici kadrosu yetiştirilmesinde bir okul olmak görevini de 

yüklenmişlerdir. Ancak, bürokratik ve olumsuz dış etkenler ne

deniyle başarıları sınırlı kalmışsa da, ülke kalkınmasından en 

yeterli ve tutarlı araç oldukları inkar edilemez.

Aşağıdaki önerilerin uygulanması ile yönetimde 

gelişme ve işletmelerde iyileşme sağlanması bir sisteme bağlan

mış olacaktır.

1. Kamu İktisadi teşebbüsleri, kalkınma hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyle, çağdaş yönetim ve işletmecilik 

sistem ve teknikleriyle uyumlu olarak, yönetimde etkenliği 

artıran, geliştiren ve işletme faaliyetlerini iyileştiren bi

limsel nitelikteki çalışmalarını, kârlılık ve verimlilik anla

yışı içinde plânlamalı ve düzenlemelidirler.



2. Mal ve hizmet üreten işletmeler, üretim plânla

ması, kontrolü, fonsiyon ve alt fonsiyonlarının hazırlanma

sı ve uygulanmasında endüstri mühendisliği teknik ve yöntem

lerini kullanmalıdırlar. Bu bakımdan, temel fonsiyonu, mevcut 

üretim gücüyle, daha rasyonel çalışma olanaklarını araştırmak, 

prodüktiviteyi artırmak ve maliyetleri optimal bir düzeye dü

şürmek olan endüstri mühendisliği fonksiyonlarının, işletme

lerde sürekli ve dinamik nitelikte yerleşmesi sağlanmalıdır.

3. İşletmelerdeki tezgâh ve tesislerin verimli ça

lışır durumlarının korunması, ekonomik ömürlerinin uzatılma-, 

sı amaciyle, bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri plânlan- 

malı; özellikle, koruyucu bakıma nem verilmelidir. Bakım fa

aliyetlerini plânlarken, yeni tezgâh alma ya da mevcudu yeni
lemek’ sorununu ekonomik yönetmlerle değerlendirmekle birlik

te, geniş kapsamiyle bakım harcamalarının en azda tutulmasına 

karşı, işletme prodüktivitesinin değişmemesi ya da yükselme

si ilkesi göz önünde bulundurmalıdır.

4. Mal ve hizmet üretiminin plânlanarak aksamadan 

yürütülmesinde, gerekli hammadde ve malzeme ihtiyacının doğru 

s -mması, stok kontrolü verilerine göre tedarik edilmesi, 

ce:c-anması ve zamanında dağıtımı, işletmelerde malzeme yö

netiminin etkenliği belirler. Bu nedenle işletme yönetimi bu 

faaliyetlerini düzenli ve hatasız yürütülmesinden sorumlu 

olarak, iyileştirici ve geliştirici tedbirleri almalıdır.

5. Kontrol konusunda, işletme faaliyetlerinin perfor*.

mansını saptamak amaciyle prodüktivite, maliyet, üretim, Kalite,

finansman ve benzeri yönlerden oto-kontrola önem verilmelidir.

Kontrol mekanizmasının işletmenin olanakları aşması halinde, 
işletme bilim kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır.



6. Kamu iktisadi teşebbüsleri, MPM ile işbirliği 

yaparak, kendi uğraşı alanlarıyle ilgili konularda prodükti

vite ölçülmesine sistemli olarak başlamalıdır. Bu konuda MPM, 

prodüktivitenin nasıl ölçüleceğini göstermek amacıyla, teşeb

büs örgütünde görevi yapacak nitelikte ufak bir ünite kurulma

sı hususunda yardımcı olmalı ve ünite personelini hem eğitmeli 

hem de çalışmalarını izlemelidir.

Uygun bir rapor sistemiyle teşebbüsten alınan 

prodüktivite ölçüm sonuçlarını M.P.M. yabancı memleketlerin 

sonuçlarıyle karşılaştırarak, bunları belirli zamanlarda yayın- 

lamalıdır. t

7. M.P.M. nin, kuruluş yasasındaki görevlerini daha

etkili yapabilmek, kalkınma plânlarının amaçladığı prodüktivite 

artışlarının gerçekleşmesi yolundaki çalışmalarını rasyonel ve 

verimli düzeye çıkarmak için, araştırmalar yaparak yeniden dü- 

zetleme önerileri gerekli ise, 580 Sayılı Yasanın çağdaş 

anlayışı uyumlu biçimde düzenlime, yetkili makamlara tek

lif etmelidir.

8. M.P.M. koordünatörlüğünde, ilgililerden oluşan 

bir kurulca çağdaş yönetim ve işletmecilikle ilgili klasik 

fakat pratik içerikte kitap ve elkitapları seçilmeli ve Devlet 

eliyle yayınlanması konusu incelenerek uygulaması olanakları 

araştırılmalıdır.

9) Belirli bir üretim alanında çok sayıda işletmeye

sahip bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri aynı konuda faaliyet 

gösteren özel kuruluşlarla işbirliği yaparak "Meslekî İhtieaa 

Merkezi" kurmakdır. Bu merkezde ;



Analiz laboratuarı,

Araştırma laboratuvarı,

- Dünya literatürünü toplayan bir kütüphane,

Teknik problemleri çözen bir fen heyeti,

- Mesleki dergi derleme ve yayınlama

işleri topluca yürütülmelidir. Bu merkez, işletmelerin kalkın

ma ödentileriyle yaşatılmalıdır.

H. KİT VE TÜKETİCİLER :

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin varoluş nedenlerinin 

başında hiç şühesiz " ekonomik hayatta öncülük, istikrar ve 

kamu yararına dönük önemli hizmetlerin üstlenilmesi zorunluluk- 

ğu" gelmektedir.

Bu tanımlamanın içeriğinde, hiç kuşkusuz en önem

li netelik olarak "Kamu yararı" faktörünün altının çizilmesi 

gerekir. Kamu yararını bir anlamda tüketicinin korunması kav

ramı ile eşdeğerde tutarak ve böyle anlamak yanlış bir yorum 

olmayacaktır.

Gerçekten tüketicinin korunmasına dönük uluslar

arası çalışmalarda bu oluşuma değinilmekte ve Devletin ya da 

Devletin katıldığı girişimlerin, tüketicinin korunmasını amaç

layan gelişmelere önderlik etmesi savunulmaktadır.

Tüketicinin korunması amacıyla Devletin ya da Dev

letin gerek yönetiminde gerekse sermayesinde hakim durumda ol

duğu işletmelerin, standardizasyonda, kaliteli üretimde fiyat



ist ikrarında, talebi karşılamada ve spekülatif piyasa hareket- 

ler-ini önlemede, tekn lojik önderlikde, tüketiciyi enforme 

edecek etiketlemede, mamulün ömrü ü arttırmada, işletme gider

lerini indirme yönlerinde, öncülük ve yardımcılık görevlerini 

yapması gerekmektedir.



(EK : 1)

>

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (*) 

LİSTESİ

(*) Bu rapor çerçevesi içinde düşünülen KİT'in 

1976 yılı itibariyle dökümü



1. Türkiye Kömür İşletmeliri Kurumu

2. Etibank

3. Türkiye Elektrik KUrumu

4. Atatürk Orman Çiftliği

5. Türkiye Et ve Balık Kurumu

6. Türkiye Süt Endüstrisi, Kurumu

7« Sümerbank

8. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları

9. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

10. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri

11. Toprak Mahsulleri Ofisi

12. Petrol Ofisi

13. Türkiye Zirai Donatım Kurumu

14. Çay Kurumu

15. Devlet Malzeme Ofisi

16. Devlet Yatırım Bankası

17. Devlet Sanayii ve İşçi Yatırım Bankası

18. T.C. Ziraat Bankası

19. İstanbul Emniyet Sandığı

20. T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi

21. T.C. Posta, Telefon ve Telgraf İşletmesi

22. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

23. İstanbul Petrol Befinerisi finonim Şirketi

24. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

25. Deniz Tankerciliği ve İşletmeciliği Anonim Şirketi

26. Petrolkimya finonim Şirketi

27. Petkim Kauçuk Anonim Şirketi

28. Petkim L&stik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

29. Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

30. Isılıtaş, Petrol Ürünleri Pazarlama ve Taşıma Anonim 
Şirketi



31. İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi
32. Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
33. Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi
34. Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi
35. Yem Sanayii Türk Anonim Şirketi
36. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
37. Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi
38. Güneydoğu Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
39. Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketi
40. Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketi
^41. Bergama Pamuklu Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirketi
42. Karaman İplik ve Pamuklu Mensucat Türk Anonim Şirketi 
43^ Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi
44. Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii Anonim Şirketi
45. Mensucat Boyaları Sanayii Anonim Şirketiv/
46. Adana Kağıt Torba Sanayii Anonim Şirketi
47. Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketiv'
48. Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi^
49. Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi^
50. Ankara Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi^
51. Ankara İmar Limited Şirketi^
52. Türkiye İnşaat ve Malzeme Sanayii Limited ŞirketiV'
53. T. Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi
54. Emlfik Kredi Bankası
55.Ny" Türkiye Halk Bankası
56. ^ Türkiye Vakıflar Bankası
57. Güven Türk Sigorta Anonim Şirketi
58. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı^/'
59. Denizcilik Bankası Nakliyatı Türk Anonim Şirketi



60. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
61. y Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı
62. Uçak Servisi Anonim Şirketi
63. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi
64. y Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi
65. İller Bankası
66.\y" Sosyal Sigortalar Kurumu (*)
67. Anadolu Bankası Anonim Şirketi
68. Karadeniz Bakır İşletmeleri
69.v, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri
70. Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi
71. Türkiye Motor Sanayii T.A.Ş.
72. Takım Tesgahları Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
73. / Makina Sanayii ?
74. Türk Elektrik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi •
75. Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi
76. Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
77. Haralar
78. Devlet Üretme Çiftlikleri
79. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
80. İstanbul İmar Limited Şirketi
81. Simel
82. Emek İnşaat Limited Şirketi
83. Tekel Genel Müdürlüğü
84. Başbakanlık Basımevi
85. Spor Toto
86. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
87. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi
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88. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü

89. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

90. Milli Prodüktivite Merkezi

91. T.C. Emekli Sandığı (*)

92. Esnaf ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu (*)

93. İş ve İşçi Bulma Kurumu

94. Milli Piyangor İdaresi

95. Maden Tetkik Arama Enstitüsü

96. Yüksek ffiğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

97. Elektrik İşleri Etüt İdaresi

98. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

99. SİSAG

NOT : (*) İşaretliler Kamu Kurumu olup raporda açıklanan

yanları bu raporun çerçevesi dışında bırakılmıştır



K İ T İ Ş T İ R A K L E R İ

Sermayes:i ( Bin TL.)
İştirak
Sermayesi

Kit Katılma 
Payı Taah Kit KİT Dönem

Dönem İştirak
Ödeme Dra- hüt Taahhüt Pay Tu. K8rı Kit Pavı Katıla-, Ki

7 anî-.i iştiraklerin Adları Nominal Ödenmiş nı io * Bin TL. Bin TL. * Bin TL. Bin TL * işçi Tümü ls İmi en

A-TAPIK
1- • 1 '51-c~ Pancar Ekicileri I.tıhsal Eoop. (19 AdJ590.965 329.120 55,7 1,00 570 570 100 60.945 90 190 T c ker «-t
2“ 1 >5- Pancar Enıcılerı Birliği A.Ş. 1.000 1.000 100 10,00 100 100 100 890 55 55 16 77 T.Şeker Pab.
- 1956 • Tcr.UK İslah ve 'ürerce A.Ş. 2.000 1.000 50 29,00 580 290 50 154 18 6,3 116 328 T.Şeker Pab.

Tcplam (TARIK) 593,965 331.120 55,7 2,10 1.250 960 768 61.989 73 7,6 222 395
B-iu.: ektilik 

c- 1957 Köbüt imlemeleri A.Ş. 10.000 10.000 100 37,00 3.700 3.700 100 3.718 62 2 653
ş_ 1955 Yer.i peltek Ecrr .r ve Madencilik A.Ş, 5.000 5.000 100 16,00 800 800 100 27.607 812 101 1.197 i.,254 T.Şr-er Pah.

1969 Anadolu Mermer ve Granit San.A.Ş, 500 500 100 34,00 170 170 100 z(-) 18 - 1 - - . 5 EB.
7- 1?C9 Asbest Madencilik ve San. A.Ş. 500 500 100 35,00 175 175 100 - - - - DP.
- :--:3 Çınko-K ırşur, Metal Sanayii A.Ş. 400.000 400.000 100 49,00 196.000 196.000 100 68 - - 452 511 EF.
- 1968 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 600.000 599.610 100 56,00 338.990 338.990 100 z(-)261.272 - - 2.? !9 2., - S 2Har.r.e EP

10- 1369 Türk Cıva İşletmeleri A.Ş. 15.000 15.000 100 40,00 6.000 6.000 100 z(-) 4.568 - - 110 115 EP.
11- 1Ş-2 Kütahya Eağnezıt İşletmeleri A.Ş. 

(KUMAŞ) 75.000 30.000 40 48,67 36.503 16.072 44 z(-) 265 _ _ 24 71
12- 1970 Sanayi Madenleri A.Ş. ^SAÎSAŞ) 7.000 7.000 100 36,07 2.525 2.525 100 1.433 - - 66 73 EB.

Toplam (MADENCİLİK) 1. 113.000 1.067.610 95,9 52,50 584.863 564.432 96,>5.. ..-):6vAiL- 812 0,14 4.710 5.,064

c-et:erjî

13- 1952 Çukurova Elektrik A.Ş. 325.000 249.968 •77.7 25,47 82.750 70.250 85 172.685 26.344 37, 5 600 ”09 TEK,TC"B
14— 1955 Kepez ve Antalya Elektrik Sant. A.Ş. 30.000 30.000 100 43,68 13.103 13.108 100 10.477 1.965 15 77 88 TEK

Toplam (ENERJİ) 355.000 279.968 76, 9 27,00 95.853 83.353 87, ,0 183.162 28.309 34,0 677 797

SAYPA TOPLAMI 2.061.965 1.678.698 <v 81,4 33,10 681,966 648.745 95,.1 1 1 .i'54
29.194 4,5 5.609 6,,256



Kuruluş Sermayesi (Bin TL.)
îştirak 
Sermayesi 
Ödeme Ora

İştiraklerin Adlan Nominal Ödenmiş nı 1°

1. SAYPA TOrLAKI 2.061.965 1.678.698 81,4

Z'.'.f,
15- 1953 Adapazarı Şeker Pabrıkası A.Ş. 30.000 30.000 100
!ü- 1954 Amasya Ş,ker Pabrıkaaı A.Ş. 30.000 30.000 100
17- 19v3 Kayseri Şeker Pabrıkası A,ş, 35.000 . 36.000 100
16- 1954 Konya şeker Pabrıkası A.Ş. 30.000 3-0.000 100
19- 1953 Kütahya Şeker Pabrıkası 26.000 26.000 100
;o- 19 -0 DOSAN Konserve Sanayii ve Tıc0 A.Ş. 35.000 35.000 100
.1- 7/7 Konserve Sanayii A.ş. 30.000 27.500 92
2:- 1972 Tokat Tarım Ürünleri San. ve Tıc. A.ş. T'JRSANT (Salça ve Konserve) 30.000 30.000 100

lv71 Sakarya Tarım Ürünleri Üretme ve Değ.A.Ş,
SATÜDAŞ (PATATES,Pure ve Jips San.)

. 35.000 35.000 100

24- 1975 Siirt Sanayi Ticaret vc Turizm A.Ş. 24.000 500 4,8

"r- BUTAS, (SİSTAŞ)
Karaman Bulgur San.ve Tıc.A.Ş. (BUMAŞ) 16.000 16.000 100

:o- 1969 Bolu Sut Sanayii ve Tıcurot A.Ş. 23.000 11.000 47,8

1967 Konya ve Cıvan Sut Sanayii A.Ş. 12.000 11.412 95,1
28- 1969 Turhal Süt Sanayii ve Ticaret A.Ş. 15.000 14.627 97,50

r9_1970 Polsan Süt Sanayii ve Ticaret A.Ş. 8.000 5.750 71,9

.30-1°75 Doğanşehir Süt ürünleri Pab.A.Ş.(SÜTPAŞ) 7.500 -
31- 1973 Bingöl Yem-Süt ve Besicilik A.Ş. 17.000 17.000 100
32- 1959 Bandırma Yem Pabrıkası Itd.Şti. 1.625 1.625 100
33- 1953 İzmir Yem Pab. Ltd.ş. (YEKTA) 8.000 8.000 ıoc

34- 1960 Kersin Yem Pabrıkası Ltd. Ş. (ÇUKOYOI) 5.000 3.950 79
35- 1960 Eskişehir Yem Pabrikası A.ş. 2.000 2.000 ıoa ’

36- 1968 Biga Yem Fabrikası Ltd. Ş. 2.250 2.250 100
37- 1968 Kayseri Yem Fabrikası A.Ş. 7.500 7.500 100
38- 1968 Aksaray (Niğde) Yem Fabrikası A.Ş. 5.000 4.960 95
39- 1969 Çorum Yen Fabrikası A.Ş. 6.000 4.948 82,5
40- 1969 Kanışa Tem Fabrikası A.Ş. 8.000 7.497 937

Kit Katılma 
Payı Taah
hüt

*

Kit
Taahhüt
Bin

Ödenmış 
Bin TL.

Dönem 
Pay Tu.Kfirı 

% Bin TL.

Dönem
Kârından 
Kıt Payı 

Din TL. f

Çal
Say

İr;çj

şan
sı
Tümü

İştirak 
Seranyı-sı 
Katılan K:t 
İsimir rı

33,10 681.966 648.745 95,1 ♦
sLt.

277.977 
)266.12 3 

11.854
29.194 4,5 5.609 6.2 <6

45,42 13.626 13.626 100 3.773 754 5,53 1.134 1.227 T.Şeker a.

10,00 3.000 3.000 100 7.180 260 8,68 1.151 1.266 T. Şeker Pab.

10,00 3,500 3.600 100 10.194 405 11,24 1.202 1. 3M0 T.Şeker Pab.

14,00 4.200 4,200 ıpo 7.045 325 7,75 1.3 35 1.4 46 T.Şeker Pnb.

49,75 12, 935 12.935 100 6.933 1.160 8,97 79 6 873 T.:v|;r Pab.

18,89 6*610 6.610 100 1.422 - 4 «6 T. Ş - k. r*

22,50 6,7*0 6.188 92 11.585 1.565 25,29 1.122 1.1' 1 ~.Tek- r Vat-.

28,57 8,570 8.570 100 z( — 966 - 25 41 T.. • • • «

20,00 7,000 7.000 100 108 - 48

20,80 4,992 - - - - - -

30,00 4.800 4,800 100 z( — 2.881 _ 42 r-4 «v>-

33,70 7.750 2,750 35 z(- 1.388 - 8 12 "53 T.
27, 3.300 3,300 100 z(- 362 " 7 27 -S! r.

25,00 3.750 2,500 67 37 - 20
25,00 2,000 2,000 100 z(— 514 - 25 35 TŞ !X

40,00 3.000 - - - 1 2 TSEK

47,00 8.000 8.000 100 z(— 1.103 - 16 22 Yen. S:ın. TSK».

25,62 400 400 100 10.982 1.669 417 86 63 Yem San.

20,00 1.600 1.600 100 3.887 320 20 52 58 Yem San.

20,00 1.000 792 79 278 31 3,6 52 62 Yem far:.

45,00 900 900 100 6.489 270 30,00 70 81 Yerr Sır..

45,00 1.012 1.012 100 - - 2 Y.-r. S .n.

13,30 1.000 1.000 100 1.860 300 30,00 45 '.0 Yem Sar..

40,00 2.000 2.000 100 653 165 8,20 27 32 Yem Sannyı

30,00 1.800 1.600 100 z(— ) 95 - 18 21 Yem Stu>.

25,00 2.000 2.000 100 1.357 98 5,00 24 32 Yem San.



Kuruluş
Tarihi İştiraklerin Adları

Sermayesi (Bin TL.) 

Nominal Ödenmiş

İştirak Kit Katıl- Ödenmiş
Sermayepi ma Payı Kit Pay
ödeme Or»- Taahhüt Taahhüt Tutan
m i. Jt Bin TL. Bin TL. +

Dönem 
Dönem Kârından
Kân Kit Payı
Bin TL. Bin TL. * Tşç:

Çalışan
Sayısı

İştirak 
Se rmnyesine 
Katılan Kit

41- 1969 Kars Yem Fabrikası A.Ş. 3.500 3.500 100 30,00 1.050 1.050 100 z(-)l. .318 - - ' 25 30 Yem San.

42- 1970 Sivas Yem Pabrikaaı A.Ş. 6.000 5.825 97 25,00 1.500 1.500 100 z(-) 284 - - 18 22 Yem Ban.

43- 1970 Uşak Yem Fabrikası A.Ş. 3.600 3.600 100 25,00 900 900 100 z(-) 326 - - 16 20

44- 1970 İsparta Yem Fabrikası A.Ş. 10.000 9.386 94 15,00 1.500 1.500 100 392 26 2,00 40 52

45— 1973
(Yem

Erzincan Tarım Üretme ve Değ.A.Ş. 
Fab.) ETİ DA Ş 18.500 18.500 100 18,76 3.470 3.470 z(-) 005 _ _ 6 10 T.Tel er Fab,

46— 1953 Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşl.A.Ş.
(Lik i t  Yağ) 20.000 20.000 100 0,02 34 34 •l • _ _ _ 20 25 Tcsn

47- 1972 Keray-Kerz i fm Yağ San.ve Tic.A.Ş. 25.000 25.000 100 40,00 11.500 11.500 100 241 - - 21 28 T.Şeker  Fab,

48— 1975 Kuş Keyan Kökü San. ve Tic.A.Ş. 24.000 1.000 4 20,80 4.992 - - - - - - - T. Şeker Fal

GIDA (ABA TOPLAM) 560.475 485.330 86,6 25, OB 140.541 120.537 85,77
1

♦ 75.014 
» 9.242 
65.772

7.348 6,10 8.040 8.779

VE GİYİK 

49- 1954

EŞYASI SANAYİİ

Aydın Tekstil îplifi ve Bo.Saa.ü.Ş. 30.000 30.000 100 16,74 5.020 5.020 100 31.620 2.148 42,8 1.483 1.535 sn. rczn

50- 1953 Balıkesir Pamuklu Do. San.A.Ş. 35.000 16.652 47 49,57 17.596 8.303 47 7.813 2.292 27,6 577 607 sn. TCşn.Şe.lb.

51- 1962 Sentetik İplik Fahrikası A.Ş. 104.000 103*855 100 8,80 9.100 9.100 100 29.025 1.820 20,0 1.183 1.309 SH.

52- 1975 Kızıltepe İplik vs Do. Ssın. A.Ş.^jjyj^pO.OOO 7.893 26 3.333 10.000 5.000 50 - - - 5 8 T.Yağa Tıf.

53- 1975 Yeşilova Halı Yün İpliği Fab.Ti.A.Ş. 21.000 15.000 71 47,60 10.000 10.000 100 Z(-) 030 - - 5 8 T.Yapağı Tıf.

54- 1972 SİDAŞ, Sivas Dokum San. A.Ş. 40.000 31.336 • 78 25.000 10.000 10.000 100 z(-)2.650 - 5 5 sn.

DOKUMA (AHA TOPLAM) 260.500 204.736 78,6 23,70 61.718 47.423 76,80
t

+ 68.458 
;-) 2.680 

65.778

6.260 9,5 3.258 i.472



F.ü - 2 -

Sektör
Kuruluş S.ernayesi (Bin TJ.)

İşti rak 
Sermayesi 
Ödeme Ora

Kit Katıl
ma Payı 
Taahhüt

Kit
Taahhüt

ödenmiş
Pay

Tutarı
Dönem
Kârı

Dönem 
Kârından 
Kit Payı

Çalışan
Sayısı

İştirak
Sermayesine

Tırihi iştiraklerin Adı S'om inal bcenr.aç nı % * Bin TL. Bin TL. İo Bin TL. Bin TL. % İşçi Tümü İsimleri
KİEYA G:-B?j; sa:;»'AYİİ

55- 1965 BASF, Sumeröank Kimya San.A.Ş» 60.000 32.418 54 40,00 24.000 12,967 54 21,034 5.176 39,9 101 144 5B.
56- 1961 Soda Sanayii A.Ş. 310.000 410,000 100 20,00 62,000 62,000 100 z(-)50,319 - - 686 836 SB.
57t 1972 Doscel Alimınyum Sülfat San.A.Ş» 10.000 10.000 100 39.00 3,900 3,900 100 z(—) 6.010 - - 50 55 SEKA
58- 1953 Gübre Fabrikaları A.Ş 200.000 199.695 100 37,16 68,320 68,320 100 148,658 21.384 31.3 561 720 Azot,TZDK,TC7B
55- 1968 Akdeniz Gübre Fab. A.Ş. 162.000 162.000 100 40,00 68.000 68.000 100 z(-)33.300 - - 636 778 Azot

KÎKYA-5ÜBRE (ARA TOPLA?*) 742.000 714.317 96,3 30,50 226.220 215.187 195,10 + 169.692 
(-) 89,629 

80.063

26.560 12,3 2.034 2.533

ÇITENTO SAKAYI:
6C- 1554 Eskişehir Çimento San.A.Ş. 50.000 50.000 100 20,00 10.000 10.000 100 3.930 1,258 12,6 320 400 Emekli Bandığı
61- 1954 Çuturova Çimento San. T.A.Ş. 122.000 122.000 100 47.77 58,285 58,285 100 28,316 6.484 11.12 667 727 TÇS, T.5KB.
62- 1954 Konya Çimento San. T.A.Ş. 44.000 40.000 100 36,65 16,125 16,050 100 5.337 - - 338 389 TÇS,
63- 1969 Ünye Çimento San. A.Ş. 125.000 125.. 000 100 45,93 57.409 57,409 100 z(—) 282 - 343 379 TÇS,
64- 1969 Yardin Çimento San. ATŞ. Î75ÇOOO 175.000 100 46,23 80,910 80,910 100 z(—) 307 - - 224 249 TÇS.
65- 1969 Bolu Çimento San. A.Ş» 125.000 125.COO 100 35.33 44.165 44.165 100 2.573 - - 365 400 TÇS.
66- 1969 CİMHOL Cicento Yarı Mamul. Hol TÇS.ding A.Ş. 20.000 17.105 80 49,00 9,800 7.884 80 2.404 - 1 5
67- Niğde Beton Sanayii T.A.Ş.(NİSBAŞ) 9.000 9.000 100 30,00 2.700 2.700 100 - 170 189 İller Bankası

SERAMİK SANAYİİ
68- 1967 Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. 35.000 35.000 100 15,00 5,250 5,250 100 z(-) 1,840 12 22 SB.

65- 1958 Çanakkale Seramik Sanayi A.Ş, 9.000 9.000 100 33.33 3.000 3.000 100 70.190 1.500 50 1.785 2.013 TEK

70- 1956 İstanbul Porselen Sanayii A.Ş. 15.000 15.000 100 1.13 170 170 100 z(-) 2.012 - 893 977 Turizm B.

ÇİKENTO, SERAMİK (ARA TOP.) 729.000 726.105 99,6 39,50 287.814 285.823 -99,3 + 112.750 
4.441

9.242 3,2 5.118 5.750

108.309
668.970 + 425.914 

(-)105.992
16.450 20.534ÎK.ALAT SAYI-A "OPLAEI 2.291.975 2.130.488 93,0 31,25 716.293 668.970 93,4 319.922 49.410 M



Kuruluş
Tarihi İştirakleri)

İştirak
Sermayeei

Seraayesı (Bin TL.) ödeme Ora- 
Nomirial Cdenniş 111 £

Kit Katıl- 
ma Paya m
Taahhüt Taahhüt

•f. Bin TL.

Ödenmiş 
Pay 
Tutarı 
Bin TL. *

Dönem
Dönem Kârından
Kârı Kit Payı
Bin TL. Bin TL. f

Çalışan 
Sayıbî

İştirak 
Sınraj-u.jıe 

Katılan Kit
işçi

Aktarılan Toplam 2.291.975 2.130.488 93,0 31,25 668.970

DEEİR-ÇELİK SANAYİİ
71- 1960 Ereğli Demir ve Çelik Fab.A.Ş
72- 1955 zSâiiJBtfıan-S\ıc---rbank Boru End.A.Ş.
73- 1957 İstanbul Demir ve Çelik San. A.Ş.
74- 1974 FER-AL Ferrc Alaşımları San. A.Ş.
75- 1972 Keban Hciu.ng ve Ort.Demir Çe.San.
76- 1975 Kıbrıs Türk San. İşi. Holding Ltd.
77- 1975 Tamsan Tarım Kalz.San.T.A.Ş.

(SADENİ EŞYA SANAYİİ KAK.İkaLAT SANAYİİ.
73- 1956 Arçelık A.Ş.
79- 1966 Pancar Motor San. ve İmalat A.Ş.
80- 1970 RCD-Ball Bearıng Ltd.Şt.
81- 1972 DİTAŞ, Dağarı Yecek Parçe İma.ve

Teknik A.Ş.
82- 1954 T.Traktör ve Ziraat Kak. A.Ş,

ELEKTRİK TEÇHİZATI İMALATI SANAYİİ 
(Uakına ve Gereçleri)

83- 1966 AEG-Etı Elektrik Endüstrisi A.Ş.
84- 1957 Elektrik Teçhizatı İma.A.Ş.(ETİTAŞ)
85- 1963 îurk Kablo A.O.
86- 1962 Çelik Halat ve Tel San.A.Ş.

ELEKTRONİK SANAYİİ
87- 1967 Northom Elektrik ^elekomınikasyon

A.O.
MATBAACILIK
88- 1957 Mars Ticaret ve San. A.Ş.

İNŞAAT MAL2. vb. SANAYİİ
89- 1955 Madeni İnşaat İşleri A.Ş.

AMBALAJ SANAYİİ
90- 1975 Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre

San. A.Ş.
DEVİR, ÇELÎ Z .KAK İHA, ELE/'. T. LADENİ 1
EŞYA (A!A TOPLAMI)

3.000

50.000

500

3.000 100

50.000

125

100

25

.477.363 1.276.955

93,4 + 425.914 
(-U05.992 
319.922

600.000 571.390 95 51,00 306.000 306.000 100 274.669 - - 5.790 7.723 SB.TDÇ.
49.550 49.550 10C 42,87 21.240 21.240 100 64.978 13.275 62,5 583 676 SB.TPÇ.SEKA

2.000 2.000 100 40,00 800 800 100 - - - 2 5 TC7B
5.000 5.000 100 40,00 2.000 2.000 100 32 - - 2 5 ::'ö» MKSK

ICO.000 14.250 14 49,00 49.000 5.750 12 z| :+•) 373 - - 4 5 MKEK
100.000 71.906 72 50,00 50.000 25.000 50 4.717 - ■ - 2 6 T 7, DE
16.000 11.600 725 10,00 1.600 400 25 - - - 2 6 TZDK.EBK.SB.

TSEK.KKEK.
FETK1V

150.000 125.000 83 15.00 22.500 18.750 83 10.460 - 48 2.600 2.801 DMO
60.000 60.000 100 16,00 9.600 9.600 100 45.413 1.920 20 891 976 T.Şeker Fnb.
14.327 14.327 100 10,00 1.437 1.437 100 z(—) 585 - - 250 300 MKEK

50.000 21.821 44 10,00 5.000 5.000 100 z(-) 1.048 - - 260 310 MKEK
70.000 70.000 100 45,00 31.478 31.478 100 47.751 4.092 13 854 962 tczfu-kve: -zde

54.800 54.800 100 47,63 26.099 26.099 100 25.479 . 362 469 TEK
10.686 10.686 10" *.984 4.984 100 25.924 3.738 75 165 20C T d:
56.000 56.000 100 38.00 21.280 21.280 100 64.884 4.202 20 400 451 TEK
27.000 27.000 100 26.05 7.033 7.033 100 21.948 1.758 25 317 391 TEK

48,90

3,34

49,96

25

41,60

28.646

100

24.980

125

613.902

28.646 100

100 100

24.980 100

38 25

540.615

3.280

916

,1 +675.764 35.895 6.6
- 2.006

18.034

673.75Ö



Sektör İştirak Kit Katıl- Ödenmiş Dönem _ . İştirak
Sermayesi ma Payı Kit Pay Donem Kârından _ * Sermayf-eine

Kuruluş Sermayesi (Bin TL.) Ödeme Ora- Taahhüt Taahhüt Tutarı Kârı Kit Payı ayi9i_________  Katılır K t
Tarihi iştiraklerin Adları Nominal Ödenmiş m < % Bin TL. Bin TL. £ Bin TL. Bin TL. % İşçi Tümü laımlerı

KAÎIT BASIK SANAYİİ
91- 1967 Pakistan Securıty Papers Ltî. 24.Of? 24.0£? ICO 10,00 2.400 2.400 100 9.621 211 9 - - SEKA

KARAYOLLARI TAŞITLARI SANAYİİ

92- 1955 TOE, Türk Otocıo iv Enö.A.Ş. 150.0^0 150.000 100 2,97 4.460 4.460 100 19.589 192 4 869 1.039 MKEE

93- 1968 TOPAŞ T.ırk Ot-m hıl Fb.A.Ş. 450.000 326.306 7i 23,13 104.090 77.415 74 37.738 4,645 6 2.023 2.272 KKEE

94- 19"2 TO^AŞ Oto t icar t A.Ş. 60.000 60.000 100 39.00 23.400 23.400 100 56.912 17.000 73 30 250 MKEK

KARAYOLLARI TAŞITLARI AN.(ARA TOr. 660.000 5 36. (06 81,3 20,00 131,950 105.275 79,8 114.239 21.837 20,7 2.922 3.561

SANAYİİ (TOPUK* I.4V.10', '.967.811 89,1 33,20 1.464.545 1.317.260 89,9 +1.225.538 107.353 8,1 35.999 42.129
- 107.998 
1.117.540

ULAŞTIR^, HASâr LEŞKE

95- 1968 Milletlerarası haberleşme 
Eorsorsıvonu (İntersalt) * 900.000 900.000 100 0,46 4.137 4.137 100 _ 14.836 360 _ _ PTT

96- Eurofima,ScciAt^ Europ^en 
Pour j?ınans«5ent de Mate- 
riel Perrcviaıre (*) PS 50.000 PS 500.000 100 0,01 691 691 100 TCDD

97- 1949 Interfripo F? 33.000 ?F 33.000 100 180 180 100 - - - - - TCDD

98- 1975 Kıbrıs Turk P-nırcıIik J-td.Ş t. 30.000 5.656 18,6 50,00 15.000 3.750 25 81 - - 1 6 PB.PB.Deniz Ih...

99- 1974 Kıbrıs Turk Hava Yeller-. Ltd. 40.000 6.507 16,4 50.00 20,000 5.000 25 z(-) 444 - - 7 54 THY

ULAŞTII3T.A ,HABERLEŞME ( TOPLAM) 70.000 12.163 89,1 " 40.008 13.758

&-
81

444
363

14.836 - 8 60

TURİZM
100- 1966 Taksim Cr-.; - * 1 *.% 3^0.000 300.000 100 31,43 94.275 94.275 100 z(-) 617 _ _ 5 25 Emekli Sandı£1

101- 1974 Kıbrıs Türk Tu;irm Işl.Lrrt.Ş t. 600 10.180 51 45,00 9.000 9.000 100 z(-)5*.758 - - 350 400

102. 1974 Emek Turistik ~es.işl.Ltd.Şt i. 500 500 100 40,00 200 200 100 625 40 5 43 Emekli San.

103- 1974 H-.r-Ka: San--;. . T:--;7m Trtafcl: ığı ' 600 500 100 25,00 125 125 100 _ - - - - TC.Turizm Bin.

TURUZM 1 TOPLAM: 321.000 311.ISO 97,0 32,3 103.600 103. 600* 100 *

[ - )  8. 
z(-) 7.

625

750

40 “ 360 458

11*2.2'* Sc.YPA T'P. b.906. 166 6. .060.86? 86, n 25.? ?.790.110 ?.Ofi3.363 01,0 il.104
z(-) 382

..SCI
,940

111.423 4i.orc 40.oıj

1.121.281

(w) Merkezi Dışarıda Olan Uluslararası İştiraklerin Esas Nominal ve Ödenmiş Sermayeleri Toplama Alınmamıştır,



Kuruluş
Tarihi iştiraklerin Adları

iştirak 
Sermayesi 

'-'ül (Bin TL.) ödeme Ora-
1 Od Ödenmiş

Kıt Katıl
ma Payı Kit 
Taahhüt Taahhüt

* Bin TL.

Ödenmiş 
Pay 

Tutarı 
Bin TL.

Dönem 
Kârı 

Bin TL.

Dönem 
Kârından 
Kit Payı 

Bin TL. *

Çalı şan 
Sayısı 

Tşçî Tİ

İştirak

3. SAYPA TOPLAMI 6.906.365 5.969.852 86,4 33,2 2.290.119 2.083.363 91,0 h 1.504.221 
-) 382.940

1.121.2Ö1

151.423 41.976

:::a::zt ve daöitik 

1C4- 1937 ’Jmunı Marazalar T.A.Ş.

Vıgros Türk Ticaret A.Ş.

GIV.A.Oıâa v e  Ihtıyaş Maddeleri A.Ş.

B-İpet Ltd.Ş.

I ragaz A.Ş.

Kıbrıs Türk Petrol Ltd. Şti.

Balıkesi- Soğuk Depoculuk Ltd.Şt. 

Antalya Mezbaha, Soğuk Depoculuk Ltd.
Şirketi (**)

109- 1974

110- 195e

50.000 50.000 100 12,50 6.250 6.250 100 15.251 688 11,0 150 200 sn.?ı

9.000 9.000 100 42,23 3.850 3.850 100 7.252 - - 605 735 7C7B.

48.000 46.000 100 50,00 24.000 24.000 100 8.462 360 10,4 512 991

1.000 1.000 100 50,00 500 500 100 2.004 129 25,8 1 6 PO

6.000 6.000 100 49,00 2.940 2.940 100 8.892 2.855 97,2 400 476 TPAO

50.000 34.014 68 51,00 25.500 20.538 80 11.042 4.414 21,5 ■ 41 59 TPAO,

100 100 100 49,00 49 49 100 57 20 41,1 8 11 EBK

.... sts.T •Halk BankasıMemur ve Küa.Tüke.Koop( m m ) - - - - - - ” _ “ T.Halk Bar.,

TOPLAM (TİCARET VE DAĞITIM) 164.100 148.114 90 38,40 63.089 58.122 92 52.960 8.466- 14,6 1.717 2.478

;aa: ,j-.ke‘tp 

113- 1947

ISLIK, MÜŞAVİRLİK 
İstanbul İmaf Ltd. Şti.- 10.000 10.000 100 50,00 5.000 5.000 100 390 122 0,1 181 191 T.Emlak Ban.

11.:- 1958 Emek İnşaat ve İşit.A.Ş. 500 500 100 50,00 249 249 100 3.098 264 106,0 5 65 Emekli Şan.AO.Ü

11 lr ?c T.T TAŞ , Sınai Tes.A.Ş.(Müh. ve Kim.) 5.000 5.000 100 48,00 2.400 2.400 100 1.064 120 5 78 103 MEK.TDÇ.

İİC- 1959 7T1AŞ, Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş, 6.000 6.000 100 49,00 2.940 2.940 100 3.114 - - 126 139 TrAO.T.reker i’- 
Azot. San.

117- SİKEL-Su İnş.Kak.»Elektrik Ltd.Şt. 15.000 15.000 100 • 99,44 14.900 14.900 100 2.100 700 - 272 403 İller Bank.

TOPLAK(İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK) 36.500 36.500 100 69,80 25.489 25.489 100 9.766 1.206 5 662 901

tfKALAK VE 5 1G0RTALAR
Haz ine,TCDB,
T E K B . Ü 3 . . ■

11b- 193'-' T.C.Merkez Bankası A.Ş. 25.000 25.000 100 76,80 19.196 19.196 100 2.422.640 2.288 12 500 3.725 Ems.S .

119- 1913 T.Ticaret Bankası A.Ş» 125.000 125.000 100 13,72 17.145 17.145* 100 100.021 2.299 13 789 4.727
gâîî!!î»îc5îr.

120- 1953 Şekerbank T.A.Ş. 100.000 100.000 100 3,75 3.750 3.750 100 8.142 - - 379 1.696 T.Şeker Pb.

121- 1953 İşçi Kredi Bankası A.Ş. 3.000 3.000 100 13,33 400 400 100 616 40 10 5 21 SB.TCZB.

122- 1917 T.Bağcılar Bankası 5.000 4.407 88 4,20 210 210 100 18 - 15 78 SB. ,EB.

123- 1924 T.Tütüncüler Bankası 10.000 8.121 81 2,30 230 230 100 2.597 29 12,5 40 213 Hazine ,TC;.!<.

124- 1924 T.İş Bankası A.Ş. (*w) - - - - - - - - - - “ ~

125- 1946

126- 1954

T. Garanti Bankası (mm) 

T.Vakıflar Banfcası 100.000 100.000 100 4,00 4.000 4.000 100 122.555. 800 20 550 3.114
Güven Sıg. 

SB.TC2R.TE1 P



i urulu
İştiraklerin Adları

Sermayesi (Bin TL.)

İştirak 
Sermayesi 
Ödeme Ora-
ni *

Kit Katıl- ödenmiş 
ma Payı Kit Pay 
Taahhüt Taahhüt Tutan 

* u Bin TL. £ > Bin TL.

Dönem 
Kfin 
Bin TL.

Dönem 
Kârından 
Kit Payı 

Bin TL. İ

Çalışan
Sayısı

İştirak 
Sermayesine 
Katılan Kıt 
İsimleritşçi TümüNominal Ödenmiş

ı:-- 1,-5 Ankara Sigorta A.Ş. 3.000 3.000 100 29,75 893 893 100 15.135 178 20 19 116 EB.
ırf- Şeker Sigorta A.Ş. 2.500 2.500 100 12,40 310 310 100 6.554 262 40 20 135 ŞC:ker .
129- 1-56 G-^ıes Sigorta A.Ş. 2.500 2.500 100 39,80 995 995 100 7.951 679 70 13 152 TVO
: i;.-; F.ay Sigorta A.Ş. 2.000 2.000 100 49,68 993 993 100 10.684 645 65 20 120 TCDD THYDB.&şrnoc;; k N

Kıllı Reasürans T.A.Ş. 1.000 1.000 100 10,94 109 '09 100 14.344 1.041 955 148 221 Haz.T.'DD, T-TF.
inan Sigorta A.Ş. .1.000 1.000 100 14,40 144 144 100 3.230 72 50 6 30 Güven

ı:> 1955 S.8.Birlik Sigorta Koop. (**) - _ - - - - - - - - - -
1 31- 193: Başak Sigorta A.Ş. 3.000 3.000 100 46,50 1.400 1.400 100 9.115 350 25 60 269 TCZB.SFK.I.S.S.

r?L.!.'I BAT.TJ , SI30FTA) 353.000 380.52'8 94,4 13,00 49.775 49.775 100 2.723.602 8.701 17,5 2.564 14.■12

TASPIY kki rar»ram
13?- i V 4 Ege Elektrik T.A.Ş.(1971 de tasfiyeye gir.)26.000 (Tümü iade) - 25,01 6.503 (Tümü iade) - 33 - - - 4 SB."'EK.TC7P.

----- krom İşletmeleri A.Ş. 1.000 750 75 5,00 50 37 75 - - - - 5 EB.
ı SsK-rya Kauçuk Endüstrisi A.Ş. 40.000 29.500 75 0,04 157 157 100 - - - 5 TC7.B
133- I i". 3 Kesif Yem S: nayıi A.Ş. 5 H * "*7 N -, TV I . T D D"
133- 188? Anadolu Demir Yolları A.Ş.(Kit niteli Emekli San.

ğinde ( »kw)
1-0— İv 4 d T-ikiye Kredi Bankası A.Ş.(1966 da tas

fiyeye girdi) 20.000 19.328 97 1,50 308 308 100 - - - - 5 SB.TCD,D.~”.Î. EB.
1-1- 1336 Raybank A.Ş. 22.800 22.800 100 32,90 7.500 7.500 100 - - - - 5
1-2- Rsyr.ı• ,.s Ltd. Şt. 2.000 2.000 100 24,00 480 480 100 - - - - 5 TCDD
1-3- lt-6? İstanbul Talih Oyunları Ltd.Şti. 2.835 2.835 İÖO 4,80 135 135 100 - - - - 5 Turizm Bankası.
144- 1974 TOKATSA, Donatım Sabancı Traktör San.veTic.32.200 8.050 25 32,22 10.700 2.675 25 _ - _ _ 5 TZDE
145- 1957 A.Ş.

Sanayi Nakliyat A.Ş. 5.000 5.000 100 33,40 2.806 2.806 100 541 _ _ 4 8 EB.SEKA,TÇS.Şeker
146- 1958 Kuzu Yetiştirme LtJ.Ştı.(Tasfiye bitti 600 600 100 38,30 230 102 44 - - - - 5 EBK.TC2B

topla;-;tas:-:ye halindeki pjrü’iuşlar) 152.435 90.863 59,6 18,90 28.869 14.200 49 574 - 4 57

GENEL TOPLAM 7.642.400 6.625.857 86,7 32,10 2 .457.341 2.230.949 91 ♦ 4.291.123 169.796 7,6 46.923 66.961
z(-) 382.940

TC.Merkez Bankası Hariç
1.868.483 

z(-) 382.940

Bitinde kalan içti■aklere ilişkin rakamlar çizelgeye alınmamıştır. (Toplam üzerinden bilgilerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülebile

Bankasınca raranti altında olan ve anlaşma gereğince 2000 yılına değin temettü dağıtılacak olan bu r.rk' 
ipler tesrıt ‘■dilemiyor.
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