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I. Ü- İ R i Ç 

Bugün dünya milletleri sosyal adalet ve refahı sağlamak ama¬ 

cıyla İktisâdi hayata çeşitli yönleriyle müdahale etmektedirler. 
Bu 0ayeyle çeşitli vasıtalar kullanılmaktadır. Fiyat kontrol meka¬ 
nizması yanında kamu iktisadi teşebbüsleri bu müdahalenin en etkin 
birer aracıdırlar. Bu teşebbüsler gelişmiş ve gelişmekte «lan ekono¬ 
milerde farklılıklar göstermektedir. 

KIT'in dünyada doğuşu: Klasik laisesfaire felsefeye göre ekono 
minin toplunun refahını sağlaması konusunda yeterli olmadığı özel¬ 

likle 1929 buhranında görülmüştür. Böylece toplumun sosyal amaçları¬ 

nı gerçekleştirmede devletin daha etkin bir biçimde ekonomiye müda 
halesi gereği gittikçe belirgin bir hal almıştır. Bunun sonucu ya¬ 
ratılan gelirin ve refahın aynı zamanda topluma daha adil bir biçim¬ 
de dağıtılacağı fikri de yaygınlık kazanmıştır. 

Özellikle sermayenin kıt olduğu geri kalmış ülkelerde fiyat me¬ 
kanizmasına dayalı özel teşebbüsün, kaynaklarını etkin ve adil bir 

biçimde dağıtabilire fonksiyonunu yerine getiremiyeceği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan geri kalmış ekonomilerde sektörler arası (tarım, 
sanayi, ticaret) ve bölgeler arası dengesizlik vardır. Bunun sonucu 
tarım sektörü sanayi sektörünün gelir düzeyine ayak uyduramamakta 

ve dengesizlik toaşgöstemektedir • Bm* dengesizlikleri gidensek için KİT 
aracılığı ile devlet, taban fiyatı, ir... :. sübvansiyon uygulamacı 
kredi ve yatırım politikasını araç olarak kullanmaktadır. Bu su¬ 
retle devletin temel ekonomik değişkenlere müdahale etme olanağı 
bulunmaktadır. 



Devletin iktisadi hayata müdahalesinin uiĞer sebeplerini de 

şöylece sıralayabiliriz: özel semaya ve sınai toerii- 
be yetersizliği, devlete gelir, temini gayesiyle devlet monopolleri 
nin kui*ulıta81, siyasi bağımslzliğin kazanılması neticesi milliyet¬ 
çi deryanlârm kuvvetlenmesi, harp hali dolay isiyle muayyen iktisadi 

faaliyetlerin devlet kontrolüne girmesi, sosyal hizmetler kategori¬ 

sine giren faaliyetlerin sürdürülmesi ve serbest rekabet sisteminin 

aksayan yönlerinin giderilmesi gibi sebeplerdir. 

Devletin memleketin geri kalmış bir yöresine kuracağı bir te¬ 
sisin sosyal faydası ölçülememekle beraber bölgeye geniş yararlar 

sağlayacağa aşikârdır, (bilanço kârı az olsa bile) örneğin; böl¬ 
genin eğitim, istihdam ve gelir dağılımı olanaklarını geliştirmek¬ 
tedir, 

îtalya*da İRİ bu amaçlarla kurulmuştur. İRİ. 1929 ekonomik buh¬ 
ranı sonucu İtalya'da devletin o güne kadar dağınık olan aıüdahale 
sistemini belirli bir organizasyon yapısı altında, toplamak için kur¬ 
dumu holding biçicinde bir İDÎ topluluğudur. 

İtalya*da bu Organ piyasa ekonomisi sistemi içinde çalışmakta 
ve fiyatlar piyasa düzeyinde oluşmaktadır. Ücret sisteminde piyasa 
koşullarında bağımsız olarak saptanmaktadır. Devletin ekonomik gerek¬ 
ler nedeniyle yaptığı teklifler devlet - İRİ arası pazarlığa ihtiyaç 
göstermektedir. İRİ'nin devlet karşısındaki hu pazarlık gücü özel 
kesime gereğinden fazla kâr olanağı sağlama gibi tutarsızlıkları 
önlemektedir. 



Kârlı gördüğü her elana özel kesimin şartları düzeyinde girme 
olanağı bulunan İRİ'nın ekonomik icraatı özel hukuk hükümlerine gö¬ 
re yürütülmektedir. 

Hindistan devlet teşebbüsleri ile ilgili yayınında Prof.R.C 

AGAR.VAD konuya şeyle yaklaşmaktadır. 

"Kaimi teşebbüsleri devletin belirli sosyo ekonomik amaçlarını 

.gerçekleştirmek üzere kullanabileceği bir araç veya yöntemdir. Şüp¬ 
hesiz tatbikat devletin politik ve sosyo ekonomik yönden içinde bu¬ 

lunduğu çerçeveye bağlıdır. Geçmişte sadece kamu hizmetlerine (*u~ 
işleri, P.T.T. Demiryolları) dayanan kamu teşebbüsleri belirgin 
nedenlerle daha sonra savunma endüstrilerine ve tekelci üretim ve 

ticarete kaymıştır. Bunun temeİredeni kârdan çok sosyal ihtiyaçlara 
cevap vermek ve özel teşebbüsün ya başarısızlığından veya belirli 

bir sanayii geliştirme ihtiyacını duymamasından dolayı ekonomik ge¬ 

lişmeni» duraklamalar göstermesidir.1' 

Prgf* Agarvval geri kalmış ülkeler yanında gelişmişlerde de kamu 
girişimciliğinin gerekliliğine değinmektedir. "Gelişmiş ülkelerde de 
bölgelerara«ı dengesizliğin giderilmesi ve refahın toplum içinde da¬ 

ha adıl dağılımının sağlanması nedenleri KİT'ne gereklilik duyurmuş¬ 
tur. Örneğin A.B.D.'de T.V.A.(Tennessee Valley Administratı#n) bunun 
belirgin bir örneğidir." 2/ 

1/ Professor R.C.AGARWA1 
State Enterprise in Irıdia 
Chaitanya Publishinb house year 1961 sayfa 3-4 

2/ r* " " sayfa 8 



Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde Kamu İktisadi Teşeb¬ 
büslerinin (KİT) etkisi büyük olmuştur. Ekonomimizin yapısı sonucu 
oluşan ve gelişen bu teşebbüslerin işleyişi ve aldıkları sohiiç hak¬ 

kında çeşiili çevrelerde değişik yargılarla varılmakta ve ¥una göre 
de görüşler ileri sürülmektedir. 

Bu çalışmamızın amacı KİT'nin etkin bir duruma geldiği Planlı 
dönemde ekonomiye katkısının; üretim seviyeleri, GSMH*ya kattıkları 

değer, istihdama etkisi ve teknolojik gelişmelerdeki ağırlığı ile 
yatırım-finansman ilişkilerinin objektif kriterlerle değerlendiril¬ 

mesi ve varılan sonuçların ortaya konulmasıdır. 

II. ki E T 0 D 

ICİT*nin üretim açısından ekonomiye katkıları; bunların üreti¬ 
minin taplaa ülke üretiminin ne kadarını oluşturduğu yani başka bir 

deyişle sekt&rel ağırlıklarının saptanması ile bulunmuştur 

G-SMH’ya katkıları, yarattıkları katma değer olarak saptanmış¬ 
tır. Katma değer bilindiği gibi farklı biçimde ne9aplanabilir. 

1. Gelir yoluyla; faktör gelirleri toplamı alınarak, 

2. Üretim yoluyla; üretim değerleri ile üretimde kullanılan 
maddelerin değeri arasındaki fark bulunarak, 

KÎT'nin yarattıkları katma değerin saptanmasında eldeki veri¬ 
lerin niteliği nedeniyle gelir yolu hesabı tercih edilmiştir. Buna 
göre, ödenen maaş ve ücretler, ödenen faiz ve komisyonlar teşekkül¬ 
lerin ürettiği mallar üzerinden alınan istihsal vergileri, ayrılan 
amortismanlar ve yaratılan kâr (sübvansiyonlar düşüldükten sonra) 
katma değer hesabımızın unsurları olarak ele alınmıştır. 



HİI'nın Planlı dönende y arat çınları fonun saptanmasında uygu¬ 
lanan. metod: İki yılın bilanço verileri arasındaki farklar alın¬ 
maktadır. Aktif delerlerdeki artış (nakitteKi artış, stok artışı, 
sabit değer artışı v.b.) ve pasif değerlerdeki azalış (borç ödeme¬ 
leri) KİT’nın ödemelerini oluşturmanla, aktifteki azalış (nakitte, 
stokta, sabit Kıymetlerde v.b. azalış) ve pasifteki artış (yeni 
borçlanma) kaynaklarını oluşturmaktadır. 

teşekküllerin fon akımlarının analizinde kullanılan bu metod 

faktör gelirleri, borçlanma ve borç ödemeleri dışında., nakıtteki, 
stoü'taKi, sabit degerlerdoKi ve iştiradelerdeki artış ve eksilişler 
sonucu işletme sermayesine yapılan ilâvenin saptanması ve kaynakla¬ 
ra yeni ilâvelerin sağlanması bir başKa deyişle kuruluşlalarm bü¬ 
tün imkânlarının ve ödeme gereKİerinm açıklıkla ortaya Konulabil¬ 
mesi nedeniyle planlı dönem süresince kullanılagelmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda İLİl'nin yaratacakları fonlar da aynı 
mato&la saptanmıştır. 

3-963-1972 yıllarını kapsiyan ve Kamu iktisadi teşebbüslerinin 
ışletoe yatırım ve finansman dengesini gösteren verilerin saptanma¬ 

sında uyguladığım yöntem: Kuruluşların sağladıkları kârların top¬ 
lamı ile uğradıkları zararların ayrı ayrı gösterilmesinde sonuç kârlı¬ 

lığının eleştirilebilmesi açısından yarar görülmüştür. Bulunan bu 
veriye amortisman ve karşiliKİarm ilavesi ile gayri safi faktör 
gelirleri bulunmaktadır. Net faktör gelirlerinin bulunmasında yalnız 
kurumlar vergisi alınabilmiştir. Hazine hissesi ve temettüler fonlara 
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kci t ıl ma payları ise veri ti o*, sarılıcı nedeniyle değerlendirmeye 

alınamamıştır. Bu suretle bulunan net faktör gelirleri anılan ku¬ 
ruluşların dönem içinde yaratttıklan olanakları* bir başka deyiş¬ 

le iş kaynaklarına katkılarını göstermektedir. 

tasarrufçu kuruluşların yatırılabilir fonlarını DIB, Emekli 
^andığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun olanakları oluşturmaktadır. 

DYB'nın dışındaki tasarrufçu iki kurumun (SSK ve Emekli Sandığı) 
fonlara katılma olanakları ise DIB'nin çıkardığı tahvil alımı sure¬ 

tiyle olmaktadır. Daha açık ifadesiyle sağlanan bu olanaklar sigor¬ 

talıların bu Kurucularda biriken fazla kaynaklarından oluşmaktadır. 

Ve de bu dış Kaynak niteliğindedir. Bu olanakların ilavesi ile bu¬ 
lunan toplam kaynaklardan* sabit sermaye yatırımları ile net stok 

artışlarının oluşturduğu yatırımlar çıkartılarak yatırım tasarruf 
açığı bulunmaktadır. İşletme sermayesine yapılan ilaveler (kasa 
banka# avans akreditif, sabit kıymet azalışları, alacak tahsilatı 
ve diğer kaynakların toplamı ile Kasa* banka avans akreditif, sabit 
kıymet artışları, borçlulara ilave ve diğer ödemeler kalemlerinin 
toplamı karşılaştırılmakta ödemeler lehine olan fark işletme serma¬ 
yesine ilave olarak alınmaktadır. İştiraklerdeki artış ve borç öde¬ 
meleri (Borçlanma ve borç ödemelerinin farkı) yatırım tasarruf açığı 
ile toplanarak kuruluşların toplam finansman gerekleri saptanmakta¬ 
dır. îemin olunan finansmanın kaynakları ise Bütçe* dış proje kre¬ 

dileri karşılık para fonu (1966 yılını takip eden yıldan itibaren 
uygulamadan kaldırılmıştır.) ve kısa vadeli borçlanma (Borçlanma ka¬ 
lemlerinin tutarının toplam borç ödemelerini aşması halinde bulunan 

değerler \>u bölümde yer almamaktadır.) olanaklarından meydana gel¬ 
mektedir. 
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III. If.İT’nin TANII"I ve I. ve II.PLAN PÖNEILSRÎNDP GENEL YAPISI 

1. Planlı Döneme Kadar Olan Gelişme : 

Ülkemizin ekonomin gelişmesinle kamu iktisadi teşebbüs¬ 
lerinin etkileri çok büyük ve yaygındır. Bu teşebbüslerin içinde 
nüveleri 19.yüzyılda atılan ve sonra Osmanlı İmparatorluğundan 
Cumhuriyet Hükümetine devredilenler vardır. Fakat asıl büyük ve et¬ 

kin kuruluşların temelleri 1930'lardan itibaren atılmaya başlamış 
ve bu tarihsel bir zorunlulukla olmuştur. 

A.H.Hanson'un 

"Türkiye'deki İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyesi 
ve murakabesi" adlı tetkik eserin de; Devletin ekonomik hayata 

müdahalesinin kaçınılmazlığı şctyle aşıklanmaktadır. (3). 

  Cumhuriyetin temel amaçlarını gerçekleştirmenin başka 
çaresi yoktu* Devletçilik siyasetinde sonradan yapılan değişiklikler, 

bu siyasetin uygulanması sırasında edinilen tecrübelerin önemini gös¬ 
termektedir, Bu bakımdan, Türk İktisadi Devlet Teşekküllerini ince¬ 
lemede kullanılan metod bilim,dünyanın herhangi başka bir yerinde bu 
çeşit teşekkülleri incelerken faydalanılacak metod bilimden köklü 
bir şeicilde ayrı olacak değildir. Önce nazariyenin başlangıçlarını 
sonra onu uygulamak için alman tedbirleri ve üçüncü olarak t a uygu¬ 

lanmasıyla meydana çıkan meselelerin nazariye üzerindeki etkisini 
incelemeliyiz. Bu bakımdan, belki de Türkiye ile batının bir hayli 

(3) A.H.Haneon Türkiye'deki İktisadi Devlet Teşekküllerinin _ 
Bünyesi ve murakabesi, Türkiye ve Orta-Doğ*u 
"Amme İdaresi Enstitüsü Ankara-1954 
Sayfa 6. 



gelişmiş memleketleri arasındaki ana. fark, genel olarak Batı mem¬ 
leketlerinde, devletleştirmenin, mevcut sanayicileri murakabe et¬ 

mek ve geliştirmek maksadiyle kabul edilmesine karşılık, Türkiye1 de 

bunun yeni sanayiler kurmak için bir çare olarak kabul edilmiş ol¬ 

masındadır . Türkiye'de muayyen bir sanayiinin özel teşebbüsle mi 

yoksa devlet teşebbüsüyle mi daha çok gelişebileceği veya daha çok 
toplumsal sorum duygusu uyandırabileceği bir mesele teşkil etmemiş¬ 

tir. Sanayi sahasında özel teşebbüs hemen hemen yok gibiydi ve 1930 
yıllarının başlangıcında malûmat sahibi kimselerin çoğu bu sanayiin 
geliştirilmesi yolundaki teşebbüslerin başarısızlığa uğramağa mah¬ 
kum olduğu sonucuna varmışlardı. Bu bakımdan eğer Türkiye'nin önceki 

"Yarı Sömürge1' memleketi durumuna tekrar düşmesi istenmiyorsa, şu 

veya bu şekilde olsun devletçilik biricik şık olarak görünüyordu" 
görüldüğü gibi, A.H.Hanson Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki kal¬ 
kınma politikasını açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'de bütün ekonomik 
faaliyetlerin üstelik bugünkü anlamı ile dış yardımlardan yoksun 
olarak başarılması gerekiyordu. 0 devrin gelişmemiş ekonomik yapısı 

sermaye kıtlığı ve bundan da önemli olan teknik bilgi noksanlığı, 
devletin iktisadi alanda önderlik etmesi ve büyük yatırımların dev¬ 
let eliyle yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

A.H.Hanson, Devlet Teşebbüsleri ve Ekonomik Kalkınma (Public 
interprise and Economic Development) adlı bir başka eserinde; Tür¬ 

kiye, Meksika ve Hindistan'daki devlet teşebbüslerini incelemekte 
ve bazı yargılara varmaktadır."  Kominist ülkeler dışında Türkiye 
Devletin geliştirdiği ve kontrol ettiği ekonomik kalkınmanın tam. 



bir örneğini oluşturur. Bu crjinallik devlet girişimciliğinin 
sosyalizimden esinlenmemiş olması ile kuvvetlenir. İnönü 1933'de 
ilk beş yıllık planı yürürlüğe koyarken temel endüstrinin devlet¬ 
leştirilmesinin özel girişime vc sermayeye büyük ölçüde bir hare¬ 
ketlilik kazandıracağını belirtir.... Türkiye'de eğer sonradan bir 
sosyalist gidiş görülmüşse bunun nedeni hükümetin 10 yıl süre ile 

■desteklediği özel kesimin ya istenen ölçüde veya istenen biçimde 
sonuçlar doğurmaması nedeniyledir" (4). 

"Bütün bu teşebbüsler Sümerbank'm kuruluşunu zorunlu kılmış¬ 
tır. Devletin maden istihraç, tekstil, tarımsal prosesler, kimya 
ve yaygın tüketim mallarına eğilmesi Sümerbank'ı planlayıcı, fi¬ 
nansör ve idareci olarak ortaya çıkarmıştır. Sümerbank'ın banka 

olarak adlandırılması yanıltıcı değildir. Zira Sümerbank ne sade¬ 

ce bir kredi kurumu ne de holdingtir. Kamunun bir sanayi teşebbü¬ 

südür* Kökeni - Devlet sanayi ofisi ve sanayi kredi bankaları'dır. 

(5) 

Sümerbank'm görevleri ise yöşle sıralanmaktadır : 

-Ofise devredilen fabrikaları çalıştırmak, 
-Yeni fabrika projeleri geliştirmek ve işletmek, 
-Killi ekonomi için faydalı görülen sanayilere iştirak 

etmek veya kurmak, 
-Personelin eğitimi için okullar kurmak, İçte ve dışta 
iğrenci yetiştirmek, 

-Sanayi kuruluşlarına kredi vermek ve genel bankacılık 

hizmetlerinde bulunmak, 

-Milli Sanayiin gelişmesi için çalışmalar yapmak ve gereği 
halinde İktisat bakanına tavsiyelerde bulunman, 

(4) A.H.Hanson - Public Saterprise and ücoııomic Development, 
Routledge and Kegan Paul ITT. -Lorıdon Year 1965 Sayfa 116. 

(5) A.lI.Hanson-Public Enterprise and Economic Development 
Routledge and Kenarı Paul ITT-Iondon-Year 1965 sayfa 119. 



Sümerbank bu görevleri için geniş ölçüde bütçe kaynaklarına 

dayanmış ve kuruluş s emayesi 20 n i İyon lira iken kısa sürede 200 
milyona çıkarılmıştır. (6) 

1.1. 3460 Sayılı Kanundan Önceki Durum : 

Cumhuriyet İdaresinden önce kurulmuş bulunan İktisadi 
Devlet Teşekkülü niteliğindeki müesseselerden özellikle Eeshane 
fabriicasi, yıldız porselen imalâthanesi, Beykoz deri ve kösele 
fabrikası sayılabilir. 

22 Nisan 1924'te 506 sayılı kanunla bazı demiryolu 

hatlarının satmalmması, 1925'te eski Reji İdaresinin milli¬ 
leştirilmesi, yine 1925'te Sanayi Maadin Bankasının kurulması, 

1935 yılında biraz daha sınırlı bir alan içinde faaliyette bulun¬ 

mak üzere ve amacı, kömür maden ve elektrik üretiminin geliştiril¬ 

mesi «lan Etibank'm kurulması sayılabilir. 

1.2. 3460 Sayılı Kanundan Sonraki Durum 

1938 Yılında çıkarılan 3460 sayılı Kanunla, belirli 
bir sisteme bağlı olmadan faaliyete geçen Sümerbank ve Etibank'm 

çalışmaları hukuki prensiplere bağlanmıştır. 

3460 Sayılı Kanunun 26.Maddesi Sümerbank ve Etibank 

gibi kuruluşların hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek, 

kendilerine bağlı olmak ve hükmi şahsiyeti bulunmak üzere kuru¬ 
lacak mahdut mesuliyetli müesseseler teois edebileceklerini be¬ 

lirtmiştir. 

(6) A.H.-Hanson - Public Enterprise and Economic Bevelopment 
Routledge ana kegan paul İTD.-Iondon-Year 1965 Sayfa -20 



Aynı kanunun 7.Maddesinde ise "26.madde mucibince kuru¬ 
lacak müesseseler idari, mali ve teknik bakımdan, Umumi Murakabe 

Heyetinin daimi nezaret ve murakabesi altında bulunurlar, kaydı 

ile bugünkü yüksek Denetleme Kurulunun kuruluşu yer almaktadır. 

2. Plânlı Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yapısı : 

2.1. Birinci Beş Yıllık Plânda KİP'ne Verilen Yer : 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında KİT'ne geniş 
bir yer verildiği görülmektedir. Bu Plan döneminde saptanan kal¬ 

kınma kıtına ulaşılabilmesi için öngörülen yatırımların bir bö¬ 
lümünün KİT tarafından gerçekleştirilmesinin gerekli bulunduğu 
belirtilerek, Planın başarısının teşebbüslerin yaratmaları gere¬ 
ken kaynakla yakından ilişkili bulunduğu ifade edilmektedir. Diğe 
taraftan KİT' nin kurulmalarına ve gelişmelerine yapılan harcamala 
rın, ekonoiûiye yeni kaynaklar yaratacak bir düzeye erişmesi isten 

inektedir# Bu kaynağın yaratılabilmesi için; üretimin yüksek sevi- 
jrede ve düşük maliyetlerle olması ayrıca dağıtım ve pazarlama gö¬ 

revlerinin piyasa gereklerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi il 
keai benimsenmektedir. 
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kîf’nin verimli bir şekilde işletmecililc faaliyetlerinde 
bulunabilmeleri için dış etkilerden uzak ve çalışma, şaftlarının mo¬ 

dern bir anlayışla yeniden düzenlenmesinin gerekliliğinden de bah¬ 
sedilmektedir . 

birinci plan döneminde kamu ve özel kesimin, piyasa için¬ 

de ve kamu düzeninden sorumlu olanlar karşısında eşit şartlarla ya- 
7/ 

şamaları karma ekonominin temel kuralı olarak benimsenmiştir. 

bu dönemde ICÎT için büyük önem taşıyan kanunlar yürürlüğe 
onulmuş tur. 

bu kanunların çıkarılmaları bazı ihtiyaçların giderilmesi 

için zorunlu görülmüştür. 

1350 yılının başlarında îcamu teşebbüsleri sektöründe bir 
buhran dönemine girildiği genel olarak kabul edilmiş, ve bu yılda 

çıkarılan 23 ve 154 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, 

bu teşekkülleri çeşitli yönleriyle incelemek üzere bir özel ihti¬ 
sas komisyonu kurulmuştur, komisyon, çalışmaları neticesinde; yöne¬ 
tim yetersizliği, fiyatlar ve işletme kararları bakımından muhtari¬ 

yet noksanlığıj rasyonel omlayan maaş politikaları, tutarsız muhase¬ 
be usulleri, ana sermaye ve amortisman karşılıklarının değerlerinin 

altında kıymetlendirilmesi ve fazla mal stoku gibi reform gerekti¬ 

ren bazı alanları ortaya çıkarmıştır. 

bu i aai iye t sonunda da İktisadî1 Devlet Teşekküllerinin kâr¬ 
lı ve verimli çalışmaları, daha fazla yatırım kaynağı yaratmaları, 
özerk birer teşekkül olmaları için 440, 441 ve 463 sayılı kanunlar 
ç1karıİmiştır. 

7/ birinci leş Yıllık kalkınma Planı Sayfa - öl - 100 
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Pu "anunlar uyarırca kurulan İktisadi Devlet teşekkülle¬ 
rini yeniden düzenleme komisyonunca teşekküllerin İdarî vs teknik 

yönlerden ıslahı için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Pu çalışmala¬ 
rı şöylece sıralıya!iliriz; Teşekküllerin; Yeni hukukî ve İdarî kün¬ 
yelerinin teshil edilmesi, ana sermayelerinin yeniden kıymetlendi¬ 

rilmesi, daha fazla, işletme verimliliğinin sağlanması için tavsiye¬ 
lerde bulunulması ve teşekküllerde birbirine benzer muhasebe usul¬ 
leri ve finansman sistemlerinin kurulmasıdır, 

İktisadî Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme komisyo¬ 
nunun yaptığı bu çalışmalar neticesinde lıer teşekkül için hazırla¬ 

nan kuruluş kanun tasarıları Parlamentoya intikal etmiş fakat Meclis¬ 
lerde normal süreleri içinde görüşülemediğinden kadit1: olmuştur» 

.Ancak bunlardan Türkiye Elektrik kurumu kanun Tasarısı Mec¬ 

lislerde görüşülerek 15.7.1970 tarih ve 1312 sayı ile kabul edilmiş¬ 
tir. 

2.2. İkinci Peş Yıllık Planda kİT 'ne Yerilen Yex_: 

Pirinci leş Yıllık Planda olduğu gibi kamu .ve özel 
kesimin karıma ekonomi düzeni içinde birlikte faaliyet göstermeleri 

ilkesi benimsenmiştir. Pu dönemde izlenecek karma ekonomi politika¬ 
sında; 

- Ekonomik kararların alınmasında esas serbest pi¬ 

yasada meydana gelecek fiyatlar olacağı, 

- kamu ve Özel kesimin üretimle ilgili olarak bira— 

rada faaliyette bulundukları alanlarda Devletçe fırsat e;§itliği sağ¬ 
lanacağı ve ayırım yapılmıyacağı, 



- İkinci Plân döneminde İmalat Sektörü gelişiminin 
uzun vadede esas olarak özel sektöre bırakılmasını sağlayıcı bir po¬ 

litikanın izleneceği, ekonomide dar boğazlar yaratan sanayi alanla¬ 
rına etken bir müteşebbis olarak Kamunun gireceği, bunun yanında ka¬ 

munun yeniden girdiği sanayi alanlarında özel teşebbüsün katkısını 
sağlamak için karma teşebbüslerin tercih edileceği, 

Kuralları benimsenmiştir. 

İkinci leş Yıllık Planın 7. bölümünde yeralantasar¬ 
ruf politikası ve sermaye piyasası” kısmında; Devletin ve İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin bu dönemde izleyecekleri fiyat politikasının 

lüks tüketimi kısıtlayıcı yönde olacağı ve tüketimin yaygın bir şe¬ 
kilde artıracak olan üretim kapasitelerinin kamu selrb örünce yarat ıl¬ 
ımayacağı diğer t ar af dan özel sektöründe bu yöndeki teşebbüslerinin 

teşvik edilmiyeceği önerisi yer almaktadır. }u bölümde devamla İkti¬ 
sadi Devlet Teşebbüslerinin ellerinde bulun dur d o ..:1ar ı fonlardan azami 

tasarruf sağlamaları temel ilkesi yanında işletme giderlerinin ge¬ 
reksiz harcamalara meydan vermiyecek bir seviyede tutularak verim¬ 
siz çalışmalarının önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesine gayret 

edilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Sonuç olarak planlı dönemde KİT'nin belirgin nite¬ 
liği bu kuruluşların kalkınmada. temel dayanak olarak kullarıİmaları 
olmaktadır. 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Dkonomiye rZa.t1a sı : 

(İncelememizde Yalnız İşletmeci KİT alınmıştır) 
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kamu İktisadi Teşebbüsleri çeşitli sektörlerde faa¬ 
liyette bulunmalrb a dır lar • Üret in konularının ağırlığı ise temel mal 
gurupların da y oğun laşmalct alır • 

KİT *nin bazı Önemli ara malı ve nilıai mallar üre¬ 

timi iç in debi payı 31: (l)'de verilmiştir. 

Tablodan görüldüğü gibi KİT ekonominin temel sek¬ 

törlerindeki üretim de ha M ağırlığını devam et t irme İçtedir. 

1970 yılı sonuna göre enerjinin yüzde 71'i, bakır 

ve kükürt ‘ün yüzde 100'ü, lcromun, yüzde 62'si, Taşkömürünün yüzde 
99,7*i linyit'in yüzde 67’i, Demir çelik mamullerinin ortalama yüzde 

51*i, Sun'i gübrelerin ortalama yüzde 97'i, kâğıdın yüzde 83’ü ve 
polietilen ile PVC’nin yüzde 100'ü kİT tarafından üretilmektedir. 

hu teşebbüsler ham madde ve ara malı üreterek özel 
kesimin girdilerinin büyük bir bölümünü sağlarken aslında kârlı olan 
nihai mamul üretimine kendi bünyelerinde yer verememektedirler. 

kalkınmamızda, büyük görevler yüklenen ve fakat fi¬ 
nansman olanaklarının verilen yatırımları karşılayacak güçte olmama¬ 

sı nedeniyle bütçe kaynaklarının geniş ölçüde zorlanması gerçeği 

yanında bu kuruluşların sırtından nasıl haksız olanaklar sağlandı¬ 
ğı birkaç örnekle finansman bölümünde açıklanmıştır* 

3.2. KİT’nin SSI.1H1 ya katkısı : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden yalnız işletmecile¬ 
rin yer aldığı (28 kuruluş) ve cari fiyatlarla saptadığımız KİT’nin 
yarattıkları katma değer (3k. 2) devamlı artış göstererek, plânlı 
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döııonin başlangıç yılı olan 190 yılında 4.112 nilyon liradan 1971 
A 

yılında 12.815 nilyon liraya ulaşmıştır* 1963-1971 yılları arasında 

•satma değerdeki ortalama artış oranı yüzde 13,5 dur* Aynı dönemde 
Goi'.ni yıllık ortalama artışı ise fi 12.4 olmuştur • 

Kamu İlrtisadi Teşebbüsleri GSLIH'nm 1963 yılında 
yüzde 6 j 5 oluştururken 1970'de bu dönem içindeki en yüksek seviye¬ 
sine ulaşarak yüzde 8,5’a çıkmıştır. 1971 yılında KİT'nin oluşturdu¬ 
ğu kat ma <?. e yer in GSHH içindeki oranı düşüş göstermiştir, bunun en be¬ 
lirgin nedeni tarımda lıava şartlarının iyi gitmesi sonucu fazla bir 

gelişmenin sağlanmış bulunması ve develüasyon sonucu ekonominin tü¬ 
münü etkiliyeıı fiyat artışlarının rolü olarak tanımlanabilir. 

Sonuç olarak, planlı dönemde KİT'nin yalnız işletme¬ 
ci olanlarının GSLIH’ya katkıları ortalama olarak yüzde 7,5 olarak gen 

çekleşmiş t ir. 

3*3* KİT 'nin İst ihdama İtkisi : 

Kamu İlrtisadi Teşebbüslerinin istihdam yönünden da 
ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyüktür. 1963-1971 döneminde KİT’de 
çalışan işçi ve memur sayıları sektörlere göre saptanmıştır. Sektör 

ayırımında; Sanayi ve Hizmetler sektörü olarak iki ana bölüm dikkate 
alınmıştır# Sanayi sektörünün, alt sektörleri de İmalâtj Hnerji ve 
Madencilik olarak bölümlenmiştir• KİT faaliyet konularının ağırlık¬ 
larına göre bu bölümlerde sıralanmıştır. 
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tazı kaynaklar KİT 1 ele çalışan personelin sektorel 
dağılımında Tarım grubuna da yer vermektedirler. Oysa bu ayırım ka

nımızca yanlış bir tanımlama sonucudur. Şöyle ki; farım, toprak ile 
ilgili bitkisel ürünlerle hayvanların ve hayvan ürünlerinin üretimi 

ile ilgili bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Uluslararası endüstri

yel klas i f i ka sy on da (The International Standart Industrial Glassi-
fication of Ali Bcouorais Activities) yukarıda belirtilen faaliyetler 
yanında, ormancılık ve balıkçılık da tarımsal faaliyetler içinde kap

sanmış tır . 

ICİT’den herhangi birinde yulcarıda açıklanan faaliyet
ler sürdürülmemektedir, bu nedenle de selctörel ayırımımızda Tarıma 

yer verilmemiştir. 

ICİT1 in sanayi kesiminde istihdam olunan personelinin 
alt sektör dağılımında ağırlık imalât grubunda bulunmaktadır. Maden
cilik ve enerji diğer sıraları almaktadırlar (Ek : 3). 

1964 yılında sanayi kesiminde toplam istihdamın yüz

de 30.6‘sını işçiler, yüzde 19.4‘nü de memurlar oluşturmuştur. 1971 
yılında ise bu oranlar sırayla yüzde 78.5 ve yüzde 21.5 olarak ger
çekleşmiştir. bu kesimdeki memur istihdamının toplam istihdam için

deki payının son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir, tu husus 
verimliliği ters yönlü etkileyen bir ere s ur olarak tanımlanabilir. 

1963-1971 döneminde KİT sanayi kesiminde istihdam 

olunan toplam personelde yılda ortalama 4.2‘lik bir artış olmuştur* 
Türkiye'de sanayi sektöründe ayni dönemde istihdam olunan toplam per

sonelde ise yılda ortalama 2,9'luk bir artış sağlanmıştır. (Ek 4). 

KİT 'nin sanayi kesiminde sağladıkları istihdam ar
tışı tüm ülke istihdam artış hızından yüksek bulunmaktadır. 



Aynı dönemde hizmetler sektöründe KİT ortalama yüz¬ 
de 2.2 oranında bir artış sağlamış, buna karşılık Türkiye toplam hiz¬ 
metler sektöründe 'rtalama yüzde 5.2'lik artış olmuştur. 

Toplam istihdam da ise 19S3 yılında. 249.231 personel 

çalıştıran KITj 1971'de 334.495 kişilik bir istihdam olanağı sağla¬ 
mıştır. başka bir deyişle, her yıl ortalama 9.500 kişiye yani istih¬ 

dam olanakları yaratılmıştır. Ancak burada şunu söylemek gerekir, KİT 
bu istihdamı sağlarken fazlaca zorlanmış ve üre t im/pr o dükt i vit e iliş¬ 
kisi zedelenmiştir. 3.964 yılında 1 memura 2.1 işçi düşerken 1971 yı¬ 
lında 1 memura 1.9 işçi düşmektedir. başka bir deyişle memur sayısı 
işçiden daha fazla bir artış göstermiştir.' 

3-953 yılında (sanayi ve hizmetler sektöründe) Türki¬ 

ye toplam istihdamının yüzde 0.3 'ünü sağlayan KİT, 1971 yılında top¬ 
lam istihdamın 7.6'smı oluşturmuştur, bu yılda Türkiye toplam hiz¬ 

metler sektörü istihdamı geçmiş yıllara göre çok fazla artış göster¬ 
diğinden KİT’nin toplam ülke istihdamı içindeki payı yüzde 7.6 ol¬ 
muştur (Ek 4). 

bu dönemde KİT sanayi ve hizmetler sektöründe toplam 
ülke istihdamının ortalama yüzde 8.3* ünü. oluşturmuştur. Planlı dönem¬ 
de KİT'de çalışan memur ve işçiye ödenen aylık ücretlerdeki artışa 
bakılacak olursa? 1963 yılında ortalama 1,364 lira olan memur aylığı 

1971 yılma göre yüzde 38,5'lük bir artışla 2.573 liraya ulaşmış, 

buna karşılık ortalanı işçi aylığı planın başlangıç yılında 876 lira 
iken 1971 yılında 1.719 liraya çıkmıştır, bu yıla göre artış nisbeti 
yüzde 96 olmaktadır. 

Sonuç olarak KİT ülkemizdeki istihdam sorununun çö¬ 
zümünde üstün bir gayret sarfetmiş ve sarfetmektedir. 



3.4. Yİ! lr_i"' leknoloji.ğ Gelişmeye Dtkisi : __ 

Teknolojik gelişme,- üretimin fizi'ci yapısını» verim¬ 
liliğini ve üretim girdilerinin yapısını ekonomik kalkınma ve sosyal 

gelişme amaçlarına göre yönlendirme durumunda olan bir oluşundur. 

YİT ’nirs ülkemizin teknolojik gelişmesindeki yeri çok 
önemlidir* bu gün ülke ekonomisi bir seviyeye gelmiş, özel kesim bir 

gelişme sağlayabilmiş ise bunda en büyük etken KİT'dir. 

Yerli teknolojinin üretilmesi için üretim girdileri¬ 
nin yapılarının gereken biçimde değiştirilmesi ve jrönlen dirilme sini 

sağlamak zorunlu olmaktadır. Özellikle işgücü verimliliğinin artırıl¬ 
masına ilişkin, mesleki, teknik eğitin, örgütlenme 't sosyal güvenlik 
çalışmaları yanında yüksek düzeyli araştırıcı insangücü yetiştiril¬ 
mesi önem kazanmalrtadır. 

YİT büyük sermayeyi, riskli alanlarda yıllardır kul¬ 
lanmakta üretim girdilerinin yapılarında olanakları ölçüsünde geli¬ 

şim sağlamış ve sağlamaktadırlar, lu gelişimi hızlandırmak amacıyla 
belirli büyüklükteki ICİT1 de mühendislik ve proje dizayn birimleri 

kurulması 1972 yılı programında öngörülmüştür. 

KİT yıllardır yüksek düzejrli in s an gücü yetiştirmede 
özel kesime bir çeşit okul olma görevini yüklenmiş j bu gün özel ke¬ 
sindeki yetişmiş işgücünü geniş ölçüde karşılamıştır. Diğer taraftan 
işbaşı eğitimi yanında meslek okulları ve çeşitli kurslar düzenliye- 
rek sanayie uygun işgücü yetiştirilmesinde çaba sarf edilmiştir (TCDD 
ve Pil1 meslek okulları v.b.). 
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7'şür cü Pimda ela bu konurun önemi belirlenerek *bele— 

nolojilorin yurt içinde üretimini gerçekleştirecek olan mevcut araş- 
tırma-.geliştirme birimleri ile yeni kurulacak olanlar arasında işbir¬ 
liği ve uyumun sağlanması ayrıca bu birimlerin daha etkin bir duruna 

getirilmesi isteği yor almaktadır. 

4. ICİ'-l 'nin Planlı Dönemde finansman Yapıları (Ek : 5) 

4*1. Pirananan Dengeleri : 

bu bölümde Kİk'nin planlı dönemde kendi olanakları 
ile sağladıkları net faktör gelirleri ve tasarrufçu kuruluşların kat¬ 
kılarının oluşturduğu toplam kaynaklar bulunmakta; Sabit sermaye 
ve stok artışlarının toplanı ile bulunan yatımlar sonucu yatırım 

tasarruf açığı saptanrnalctadır. İşletme sermayesine yapılan ilaveler 
iştiraklerdeki artış ve borç ödemelerinin (net) yatirim tasarruf 
açığına ilavesi ile do toplamı finansman gereği bulunmakta ve yılla¬ 

ra göre gösterdiği gelişimin bir değerlemesi yapılmaktadır. 

finansman kaynakları; bütçe Dış Proje kredileri, 
karşılık para fonu (1967 yılından başlıyarak uygulanmasına san ve¬ 
rilmiştir.) ve kısa vadeli borçlanma bölümlerinde ayrı ayrı ele alın¬ 

mıştır . 

4.1.1. Yaratılar fon 1ar 

Planlı dönemde kİT ’nin elde ettikleri fak¬ 

tör gelirlerinde azda, olsa bir gelişim sağlanmıştır, faktör gelirle¬ 

rini oluşturan amortisman 1arm bu dönemde düzenli bir şekilde artış 
göstermesi bu gelişimi sağlıysa nedenlerin başında gelmektedir. 1963 
yılında 543 milyon lira, ola: toplam amortismanlar 1972 yılında 2.629 



milyon liraya ulaşmıştır. Dönemin ortalama artışı ise yüzde 16j'9 ol¬ 
muştur, 1970 yılı faktör gelirlerindeki düşüşün nedeni; bu yılda, ya¬ 
pılan develüasyonun meydana getirdiği maliyet artışlarının satış fi¬ 
yatlarına intikalinin gecikmesi ve personel kanunu uygulamasından 

doğan maaş artışlarının işletme giderlerini olumsuz yönde etkileme¬ 
si olarak tanımlanabilir. 

KİT'nin planlı dönemde sağladıkları konso¬ 
lide karlar yeterli görülmemektedir. (kârların saptanmasında sübvan¬ 

siyonlar nazara alınmamıştır,) >u durum çeşitli çevrelerce zaman za¬ 
man eleştirilmektedir. Ancak ICÎT'nin sağladıkları konsolide İcarlara 
bakarak tüm ilik hakkında yargılara varmak yanıltıcı olmaktadır. Şöy- 

laki; KİT ürettikleri mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmetler kap¬ 
samına alınanlar; elektrik enerjisi, taş kömürü, akaryakıt, sun'i 
gübre çimento, kükürtj göztaşı, demir çelik, TCDD hizmetleri, Deniz¬ 
cilik bankası ve D.b. Deniz Kakliyatı A.Ş.'nin yolcu ve jâüc taşıma 
hizmetleri olarak sira.lanma.lrija.dir. 

440 sayılı Yasanın 24. maddesinde; "Teşek¬ 

küller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitto serbesttirler. 

\ 

î.u mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet 

mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğinde kakanlar Kurulunca tes- 
bit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu 
takdirde zarar, engeç ait olduğu yılı kovalayan yılın bütçesine ko¬ 
nulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili takanİlk ve Maliye 
bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
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Teşekküllere| Kalkınma Planı yq Yıllık 
Programa aykırı olmamak kaydı ile kakanlar kurulunca verilecek gö¬ 
revlerden doğacak zararlar 2.*nci fıkradaki esaslar dahilin de bütçe¬ 
den karşılanır. îu görevler teşekküllerin çalışma alanları dışında 
olamaz.11 don ilmekte dir. 

îu maddenin birinci fıkrasına göre ICÎT te¬ 
mel mal ve hizmetler dışında İcalan üretimlerinin fiyat ve tarifele¬ 
rini teskitte serbest bırakılmaktadırlar* Ancak tatbikatta böyle bir 

serbestiye rastlanamamalctadır. 

İlgili î akan 1 ıklar KİT’nin ürettikleri mal 
vo hizmet fiyatlarını tesbitte son söz saîıibi durumdadırlar. D o layı- 

siyle madde hükmü iyimser bir ifadeden öteye gidememekte, bir başka 

deyişle işlememekto dir. 

Temel mal ve hizmetlerin fiyatları Bakan¬ 

lar Kurulunca tesbit olunursa, vo bu fiyatlar maliyetin altında olur¬ 

sa maliyetle satış fiyatı arasındaki farkın bir sonraki yılın bütçe¬ 

sinden karşllanacağı hülanü/ 440 sayılı yasanın 2. maddesinde yer alan 
kârlılık vo verimlilik anlayışı içinde çalışmak ve sermaye birikimine 
yardım etmek isteği ile bağdaşır görülmemektedir. Zira bir ticari iş¬ 
letme ürettiği mal ve hizmetin üstüne makul kârını ilâve eder ve bu 

suretle faaliyetine devan edebilir. 

KİT ’nin ürettikleri mal ve hizmetlerin fi¬ 

yatları gerek temel mal ve hizmet kavramı ve gerekse verilen görev¬ 
ler nedeniyle görev zararının verilmesini gerektiriyor, ödenecek süb¬ 

vansiyonlar da; satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki fark ola¬ 
rak tanımlanıyor, makul kâr nazara alınmıyor. Diğer ICİT’niıı fiyat ve 
t arifelerido ilgili bakanlık kontrolünda olunca, kârlılık ve verimli¬ 

lik anlayışı içinde sermaye birikimine yardım etmek ve daha fazla 
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yatırım kaynağı yaratmak isteği aşırı iyimserlik taşır mahiyette gö¬ 
rülmektedir. Kaldı ki kazı Kİ! görev zararlarını da devresi içinde 
ve tam olarak alamama! rt a dır lar. 

İşletmecilik fonksiyonlarını geniş ölçüde 
etkileyen bu durumun 
la yo cari fiyatlarla 

meydana gelmiştir. 

.a tesiri ile Kİ!*de 19S 

cmsolide olarak; 

1963 - 561.9 

1964 - 552.1 

1965 - 427.5 

1965 - 452.0 

1957 - 551.6 

1968 - 857.5 

1969 1.010.1 

1970 - 1.941.4 

1971 - 1.106.9 

1972 — 1.172.5 

3-1971 döneminde sıray- 

milyan K. 
(T 11 

ti :t 

fi tı 

ti tı 

II II 

11 II 

tı tı 

3 

milyon .' İlk zararlar 

Girdi fiyatlarının (input) yıllara göre d 

varalı artış gösterdiği Kİ!'de çıktı fiyatları (output) baskı altında 
tutulunca sağlanan kârlar ticari faaliyet kavramı ile uyumsuzluk gö 

termiştir* Örneğin toplu sözleşmeler nedeniyle her yıl işletme gider¬ 
leri artmasına karşın, satış fiyatlarının baskı altında tutulması nc 
demiyle toplu sözleşme yükleri bir ölçüde de olsa satış fiyatlarına 
$ktanlamamakta ve kâr/zarar olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Kİ!’nin 1964 yılında 158.1 milyon lira ola¬ 
rak saptanan toplu sözleşme yükleri 1971 yılında 824 milyon lirav 
ulaşmıştır. îu dönemde ortalama artış yüzde 23 dolayında olmuştur. 
fyrr 9 C\ \ • Oy 
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Saydığımız nedenlerle ICİT'nir sağladıkları 
lotrlar düşük düzeylerde gerçekleşmiş ve yeni yatırımların finansmanı 
için gerekli birikimi sağlamaktan uzak kalmıştır. 

İşletmeci ICİT’nin net faktör gelirleri ca¬ 
ri fiyatlarda. 1963 yılında 415*9 milyon liradan 1972 yılında 3.461.4 

milyon liraya ulaşmıştır. Dönemin ortalama artışı yüzde 25 olmuştur, 
bu sonuca ulaşmada 1971 ve 72 yıllarında sağlanan konsolide karlar¬ 

daki iyileşmenin etkisi görülmektedir• (1971 yılında ICİT mamullerine 
yapılan samlar laıruluş 1arm kıtr kılıklarını etkilemiştir.) 

IC İT‘n in net faktör gelirlerini toplam ya¬ 

tırımları ile karşılaştırırsak (sadece işletmeci kuruluşlar alınmak¬ 
tadır* DYP- dışnıda işletmeci ICİT'nin yatırımları bulunmuş buna göre 
mukayese yapılmıştır.) (31: : 5 a) ICİT kendilerine verilen yatırım 
görevlerinin; 1963 yılında net f alet ör gelirleriyle yüzde 24.3 nü, 

yatırılabilir kaynaklarıyla (net faktör gelirlerinden işletme serma¬ 

yesine yapılan ilaveler, iştirakler/ borç ödemelerinin toplamı düşül¬ 
dükten sonra bulunan değer) yüzde 14,1'ni, bütçeden yapılan transfer¬ 
lerle (ikraz dışında bütçeden alınan sermayesine mahsuben, zarar 
karşılığı ve işletme açıkları için yapılan yardımlar toplamı) yatı¬ 
rılabilir kayrak toplamının oluşturduğu kredi niteliği taşımıyan top¬ 
lam kaynaklarıyla da yüzde 36.2 ni karşılayabilmiştir. bütçe dışın¬ 
da net faktör gelirlerinin vede yatırılabilir kaynaklarının verilen 

yatırımları işletmecilik prensipleri ile uyum gösterebilecek bir 

oranda karşılama olanağı bulunmadığı tablo 5/a dan açıklıkla görül¬ 
mektedir (yeni yapılan yatırımlarda bu oran yüzde 40 öz yüzde 60 

yabancı kayrak olarak saptanmıştır.) Yine Tablo 5/a ya bakıldığında 
1956 yılında başlıyarak önceki yıllara oranla verilen yüksek yatı¬ 
rım' görevlerinin kendi olanakları dışındaki kaynaklanılın taksitleri¬ 
nin Ödenmesinin geniş ölçüde etkisi ile 1967-1970 döneminde bütçe 
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kaynakları dahi yeterli ölçüde bir iç kaynak oranı sağlamaktan uzak 
kalmıştır. bu nedenle de KİT‘nin bozulan finansman dengelerinin dü¬ 
zeltilmesi amacıyla 1971 ve 72 İsıllarında, bütçeden yapılan transfer¬ 

ler verilen yatırım görevlerinede parelal olarak geniş ölçüde arttı¬ 

rılmıştır. Fûtça inkdh 1arınm da .nazara alındığı iç kaynakların ya¬ 

tırımları , karşılama oranları sırasıyla yüzde 46 ve 56 olarak ger¬ 
çekleşmiştir* 

birinci ve İkinci Plan dönemlerini kapsıyan 
finansman gerçekleşmelerinin, net faktör gelirlerinin, yatırılabi¬ 
lir kaynaklarının vc bütçe olanakları ile birlikte toplam kajmakları- 

nın yatırıma, olan dönem ortalama oranları ise sırasıyla şöyle gerçek¬ 
leşmiştir, yüzde 28^5 yüzde 8,9 ve yüzde 33.1. bu üç orana, bakıldı¬ 
ğında. anılan dönemde Tİ'j? kırı bütçe olanakları ile dahi yeterli bir 
iç kaynağa (yatırılabilir kaynak ve ikraz dışındaki bütçe transferi 
toplamı) sahip olmadıkları görülmektedir. 

Tor uy a bir başka açıdan bakılırsa; bu dö¬ 

nemde iç kaynaklardaki ortalama art ışın yüzde 30 olarak gerçekleşmesi¬ 
ne karşın yat imalardaki artış oranı ortalama yüzde 24 olmuştur. 
Yatırımların iç kaynaklara nazaran mut lal: değer olarak yüksek olma¬ 
sının ortalama yatırım artış oranını etkilemesi ile birlilcte son 1.:^. 

yılın iç kaynak artışındaki yükselişin de ortalama iç kaynak artış 
oranını müsbet yönde etkilediğini soydiyebiliriz. 

Son iki yılı nazara, almadan 1970 yılma 

kadar olan planlı döneme göre bu oranları bulursak sırayla iç kay¬ 
naklarda yüzde 14 yatırıeılanda yüzde 17,5 olduğu görülür. 

Planlı Kalkınmada kendilerinden çok şey bek¬ 
lenen ve bu nedenlede büyük yatırım görevleri verilen Tİf’nin finans¬ 
man açısından dar boğazları bulunduğu bu kısa incelemede açıklıkla 
görü İme İçtedir, 
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Kendi finansman olanaklarının verilen yar¬ 

tırımları işletmecilik prensiplerine göre saptanan oranlar ölçüsünde 
karşılamaktan çok uzak olması nedeniyle, bütçeden yapılan zorunlu 

transferlerin^ bazı çevrelerce bütçeye bu teşekküllerin haksız bir 
yükü olarak gösterilmesi, kanımca tutarsızdır. 

KÎT’nin verilen yatırım -görevlerine finans¬ 
man Icaynakları açısından katkılarının arttırılması içiı neler yapı¬ 
labilir : 

- Kİk‘r.in fiyat politikalarının yeniden 
düzenlenmesi zorunlu görülmektedir. Kuruluşlara verilmesini düşündü¬ 

ğümüz yeni hukuki yapı sonucu (öneriler bölümünde açıklanmıştır.) 
t e ş ekkülle rin ürettikleri mal vo hizmetlerin satış fiyatlarında sö z 

sahibi olmaları sağlanmış olacaktır. bu yeni yapıda hangi kurmuşla¬ 
rın serbest piyasa düzeninde çalışacağı ve ûolayısile devlete karşı 
yükümlülükleri!in sadece özel hukuk hükümlerine göre yürütüleceğini!, 

üst karar organlarınca saptanma, s m m, temel çözüm noktalarından biri 
olduğunu söyliyebilirim. 

belirlenen Iruruluşların mamul fiyatlarını 
serbestçe saptama olanakları (özel kesim kuruluşları gibi) kendi fi¬ 
nansman imkânlarını mtisbet yönde etkilemekle birlikte fiyat ayarlama¬ 
larının gecikmesi sonucu bir noktada, zorunlu olarak yapılan büyük 

oranlardaki fiyat artışlarının piyasa düzenini de olumsuz yönde et¬ 
kilemesi önlenmiş ola.çaktır. 

Saptanan diğer kuruluşlar (TCDD gibi) sa.ğ- 
lıyacakları sosya.l fayda nedeniyle kamu hizmeti görme faaliyet 1erini 
sürdürebilirler. 
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KİT ’nin uy gulamasında yarar gördüğümüz bu 
yon i fiyat politikaları yanında bazı kuruluşların mamul üretimlerin¬ 
de de- serbestçe harolcdt edebilmelerij terael ve ara malı ötesinde tü¬ 
keticiye intikal edecek nihai mamulün İhımda elde cdebiiio olanağı 
bağlıyacaktır i iConuyu iki örnekle açıkli3^alıı.tı : 

Türkiye Demir ve Helik İşletmeleri ürettiği 
lcütülc demirin bir bölümünü keııdi işleme kapasitesi yeterli olmakla 
birlikte pi’^asadaki haddehanelere vermekte ve ICütük demirin çekimi 

bu haddehanelerde yapılarak hem kapasite kullanılmamak suretiyle 

(atıl kapasite yaratılıyor) kayba uğra»ildiği gibi üretin ksîrın- 
danda haddehane eller lehine vazgeçilmiş o 1un ul^ıakt; a dır. 

T. Demir ve Helik İşletmelerince üretilen 
lûitülç demirinden 1973 yılında 53*951 tonu haddehane çilere verilmiş¬ 
tir. (9) 

Satılan kütük 53*961 Ton 

ICütük ortalama maliyeti 1.800 Tl,./Ton 

Terim 

fo 100;o kütük 53*961 X l.coo;-- = 97.129.COO;- TJ-. 
fo 5İ6 hadde bözUT'U 3.021 x 700#- m (-) 2.114.700,- TL. 
f> 2j0 zayiat 1.079       

92,4 Not mamul 49.361 x 1,905;50 = 95.015.000,- TT« 

Haddeleme liderleri 

(kasım 1973 ayma göre) 

9) Araştırmada kullandığım veriler? T, Demir Helik İşletmelerinden 
istenilmiş ve 22.2.1974 tarilı ve 5553 sayılı yazıları ekinde 
alınmıştır. 
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Bir ton kütüğe isabet eden işçilik = 25,16 TL. 
M fl 11 " 11 diğer masraflar - 200j64 Tl. 

45.861 tan x 25,16 = l,254.5Öo;~ E. 
48.061 tan x 200,54 * 10i004.100,- TL. 

1 tema isabet eden hara madde masrafı =s 1.905,60 TL. 

11 " 11 işçilik ve diğer masraflar - 225,80 XI. 

1 ton mamulün maliyeti 2.131,40 TL. 

: 105, .273 .700,- 71“ 
i. • 

: 139, ,610 .800,- ÎL* 

6, ► 948 .300,- TL. 

146. .559 .100,- i i; O 

15, .234 .100,- rr 
ı: ■ • 

1 

u_ı i Oj j o 1 .273 ! 1 i § I °. • *T 

i .b « 

150, .273 .700,- ÎL. 

- Cari fabrika ortalama mali¬ 
yeti ve satış tutarı 49.061 X 2.300 

- Hadde bozucu satış fiyatı 
ve tutarı 3*021 X 2.300 

- Ver çili satış tutarı 
(Cari fiyatlarla) 

- İstihsal vergisi fi> 12,5 (-) 

- Vergisiz satış tutarı 

- Satılan malın maliyeti 

İşletme satış fiyatlarına 
göre kâr ' 24.001.300,- TL. 

Netice olarak? !C »Demir Çelik işletmeleri 
ürettiği kütüğü kendi haddehanesinde işlemesi halinde 24 milyon li¬ 
ralık ek bir finansman olanağı daha sağlamış olacaktır. ICaldıki; 
T. Demir Çelik İşletmeleri dışlındaki haddehanelerde işlenen kütük 
demirden bu haddecilor spekülasyon yoluyla da. büyüle ve de haksız ka¬ 

zançlar s ağlamalct a dır la.r, 
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Aynı konuda kir başka örnek PEPICİu de söz 
konusudur. 

Petkin Petrokimya A.Ş. tarafından üretilen 
PVC piyasaya verilmekte ve Boru ve profil, Pdjik Enjeksiyon, yer ka¬ 
rosu, Plak, Aidi seperatörü, Pasta (Suni deri), Şişe, Flex.Ex ve en¬ 
jeksiyon (ayakkabı) üretiminde fculltvnıİmalrtadır• 

Özellikle ay aide abı üretiminde büyük karlar 
saklandığı sa.ptinmiştir. Bu durumu bir örnekle açıklayalım : (10) 

Ayakkabı üretimi : (1973 f iyat1arm a göre) 

Satış fiyatı içinde hammaddenin oranı : /â 70 

Pullanılan ham maddenin; fi 58'i DVC fi 42'de 
piastiîcleçt ir içidir. 

plastikleştirici fiyatı : S.500,- TL./Ton 

PVO fiyatı : 9.520,- 'iL./Ton 

1 ton ayakkabıda kullanılan; 

9.520 x 50 r ■ VT 1* P7C*nin değen = 1 ‘ * ıoo= ->*521,- Tl . 

•, ~ . 9*500 x 42 non "n 
2* Plastiklo ştıric 111 m değerim ——îoo"~'~~"~~ = f~ 

(10) Araştırmas 1 da kullandığım veriler; DP! Uzmanlarından Sayın 
Ayşe Ceyhan'ın Petkim Petrokimya A.Ş. Plastik fiyat artış ta¬ 
lebi hakkında düzenledikleri Ka,sım 1973 tarihli rapordan alın¬ 
mıştır. 



Ayakkabı satış fiyatından hareketle durunu inceleyelim : 

3. Ayakkabı fiyatı ; 40.000,- Si ../der 
4. Hammadde için ödendiği 70 X 40.000 

28.000,- Tl. varsayılan : 100 

5. Plastikieştirici için 42 x 28.000 
11.760,- TL. ö den d iğ i var s ay ı lan : 100 

S* PVC için ödendiği var¬ 
sayılan 

58 x 28.000 

100 
16.240,- TL. 

7. Plastikleştirieiye öde¬ 
nen gerçek değer ile 
varsayım arasındaki 
fark (5-2) 11 .760 - 3.990 = 7.770,- TL, 

* 
O, PVC’ye ödenen gerçek 

değer ile varsayım ara¬ 
sındaki fark : 15 .240 - 5.521 = 10.713,- Ti,. 

Petkim Petrokimya A.Ş, 1973 yılında 40.000 ton P7C 
üretmiş vo Üretimin yüzde 10,8‘ni ayakkabı üreticilerine satmıştır. 
Ayakkabı üreticilerinin bu dönemde kullandıkları P70 miktarı : 

40.000 x 10,8 
—    _ 4.320 ton o İnaktadır, 

100 

üretim içindeki ağırlığına göre yüzde 58 oranında 
P7C kullanımı ile üretilen bir ton ayakkabıdan 10,719,- TU ek bir ola 
nak saglaniyar. bir ten PVC *nin kullanımından; 

100 x 10,719 , o M OT -T n ,ı- ——pr;s~" - — lü i'.» 'İl. 5o 

bir imkân sağlanmış olmaktadır. 

4*320 ton PVC kullanımı ile de plastik ayakkabı Ur 

ticileri 1973 yılında normal kârları dışında, 
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4*320 x 10.43i - 79.037,- ;T.*lık ek 
bir olanak bağlanış olmaktadırlar. 

Petkim'in sadece ayakkabı üreticileri¬ 

ne verdiği P7C* «edeniyle bu üreticilerin sayladıkları haksız 
kazanç 79«337j~ îl* olarak saptanmıştır. (Pu sadece seçilen bir 
örnektir ve genişletilebilir.) Patı ülkelerinde; ÎT 03 CHS'd, FASP, 
1CI v,b. firmalar petro kimya konusunda nihai mamule kadar üre- 

tim yapmalarına karşın P3TTIİİ.I bu olanaktan mahrum bırakılmıştır. 
TTihai ürünün yene İlikle her konuda temel vo ara malı üretimine 

nazaran kdtrll ol duyu bir gerçektir. 

Ülkemizde Petro Simya Komplo florinin 

gelişi irilmesin in zorunlu bulunduğu) ve de halen İkinci Petro 
Simya tesisleri için etüdler yapıldığı bir dönemde Petkimin de 
bazı nihai nalları Üreterek (üretecek hukuki ve teknik yapıya 

kavuşturularak) hem piyasada haksız kazançlar sağlanmasını (tü¬ 
keticinin istismarı dahil) önlemek nemde bu kuruluşun finans¬ 

man olanaklarını geliştirmesi açısından yararlı olacağı kanaa¬ 
tindeyim. 

Diğer KÎT'nde de yapılacak araştırma¬ 
larla; Planli Kalkınmamızda kendilerinden çok şey beklenen bu 

kuruluşların finansman olanaklara geliştirilebilir. 
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4.1.2. Yatııpmlar ı 

Türkiye'nin Sanayileşerek kalkınmasın da 
etkili birer araç olarak kullanılagelen ICİT, birinci ve İkinci Plan 
dönemlerinde de kendilerinden beklenen öncülük görevini yerine getir¬ 
me çabasını sürdürmüşlerdir, lu nedenle de planlı dönem de büyük ya¬ 

tırım görevleri yüklenmişlerdir. (21c : 7) 

birinci Plan döneminde toplam olaralc 

9.449*1 milyon liralık yatırım yaparak toplam kamu yatırımlarının 

yüzde 2C*5finii toplam Türkiye yatırımlarının da yüzde 15 'ini oluş¬ 
turan I’İTj İkinci Plan döneminin 4 yıllık gerçekleşme verilerine gö¬ 
re toplam yatırımlar içindeki payını artırarak; toplam kamu yatırım¬ 
ları içinde yüzde 35.1*e, toplam Türkiye yatırımları içinde de yüzde 
19.1*c yükselmiştir* 

Yatırımların sektörel dağılımında YİT *nin 

durumuna bakıldığında (Ek : 8) Pirinci ve İkinci Plan dönemlerinde 
YİT yatırımları içinde imalât sanayii yatırımlarının giderek ağırlık 
kazandığı görülmektedir. 1963 yılında tüm YİT yatırımları içinde ima- 
lât sanayii yatırımlarının payı yüzde 27.2 iken bu pay birinci Plan 

dönemi sonunda yüzdo 38.8'e çıkmıştır. İmalât sanayiindeki bu geliş¬ 
meye karşılık madencilik alanına yapılan yatırımların payı sürekli 

dalgalanmalar göst ermiştir. 

YİT‘ne verilen yatırım görevlerinde takip 
olunan prosedür; ilgili kuruluş yapılacak yatırımın ön projesini ha¬ 
zırlayıp Devlet Planlama Teşkilâtına vermektedir. DPT yaptığı genel 
değerlendirme sonucu yatırımı programa almaktadır. Programa alınan 

bu vasıftaki bir projenin finansmanımda Jlaliyo dalıil DYb'de yüklen¬ 
miş olmaktadır • bu durumun çeşitli salcın çaları vardır ; Projenin yatı¬ 

rım maliyetleri yatırım safhasında büyük artışlar göst erme İçtedir, 



momalctaclır • Hor iki halde de ekonomi büyük kayıplara uğramaktadır. Hu 
nedenle yatıranları' --sus fizibilite ctüdleri yapal&ıtan sonra prog¬ 
rama alınması sorunlu göıiilmektedir. 

Yatırımlar konusunda kir başka sorun da 

yatıranların sosyal fayda nedeni ile bölgesel dağılımından gelmekte¬ 

dir. Ekonomi açısından bölgenin gelişimine fayda sağlayacağı sapta¬ 
nan yat imaların mali yükü kuruluşları olumsuz yönde et kilemekt edir. 

4.1.3» bütçe. İle İlişkisi j_ 

ICİY ’nin kendi olanakları dışında yatırım¬ 
ları için gerekli bulunan finansmanın bir bölümüdo Kitçc kaynakların- 

dan karşılanmaktadır. bütçeden KİT’ne yapılan ödemeler; sermayeye 
mahsuben, zarar karşılığı, yardım ve ikraz bölümlerini kapsamakta- 
dır. 

1963-1972 döneminde işletmeci ICİT net stok 
art iş lan da dahil olmak üzere 49*504.9 milyar liralık yatırım gerçek¬ 
leştirmişlerdir* îuna karşın bütçeden bu kuruluşlara anılan dönemde 
yapılan ödeme ise 15.595.5 miljrar liradır (yüzde 31.5). 1971 ve 72 
yılları hariç tutulduğunda Planlı dönemde IH İT ne yapılan bütçe trans¬ 
ferleri yeterli görülmemektedir. 

4.1.4. D.Y.b. Kredileri : 

İncelediğimiz 10 yıllık planlı dönemde 
DYEj Kîf’ae 16,724.2 milyon liralık yatırım kredisi vermiştir, 
53.223*8 milyon liralık (stok dahil) bu dönem yatırımının yüzde 

31.4’ü DYb kredi olanaklarından karşılanmış olmaktadır. bir başîra 
deyişle Sİ'J? kendilerine verilen yatırım görevlerini yerine getir¬ 
mede D Yİ kredileri etkin bir rol oynamıştır. 
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4.1.5. Proj e Kredileri t 

Yatırımların dış para gereklerinin karşı¬ 
lanmasında proje kredilerinden de yararlan ı İnalct a dır. 1963 yılında 

94.0 milyon liralık dış proje kredi imkitoı saflanmışken 1970 yılın¬ 
da 2.411*5» 1971 yılında 2.055.6^1972 yılında da 2.571 »4 milyon li¬ 
ralık proje kredisi kullanılmıştır. 

lu dönende kullanilan proje İvedileri 
9.377.2 miljron liradır. Sabit yatırımların finansmanındaki proje 

kredisinin payı ise yüzde 21,1 olmuştur. 

5* Öz Kaynakların finansmandaki Ağırlığı : 

ICİk ’nin 1970-1971 yıllarına ait bilanço özetleri Alman 
Sanayiindcn alman bir örnekle (3k : 9)'da karşılaştırılmıştır. 

Tablodan da görüldüğü gibi Almanya’da temel maddeler üre¬ 
ten sanayilerin varlıklarının yapısında sabit kıymetler yüzde 50.1'i 
oluşturmakta ICİT'de ise 1971 sonuna göre bu oran yüzde 51.5 olmakta¬ 
dır. 

Kaynakların yapısında öz kaynakların oranına bakılacak 

olursa i Alman Sanayiinde Sabit kıymetlerin tümünü finanse eden bir 
ödenmiş sermayeye karşın, KİT 1971 sonuna, göre varlıklar yapısının 
yüzde 51.5'in i oluşturan sabit kıymetlerinin yüzde 22.2'sini öden¬ 
miş sermayeleriyle (öz kaynakları ile yüzde 301 a ulaşmaktadır) kar¬ 
şılama. durumunda kalmışlardır. 

KİT’nin sermayelerinin yetersizliği tablo¬ 
dan açıklıkla görülmektedir• 



6*1. bulgular 

6.1*1. ICİT baş lifte, temel ve nihaf mallar üretim 
dallarında : (1970 yılı sonuna göre) enerjinin yüzde 71'ini bakır 
ve Icüküjrtün yüzde löO'ünü, ICrom'ur. yüzde 62'sini, Taşkömürü'nün yüz¬ 
de 93*?'sinij linyit'in yüzde 67'sini, Demir ve çelil: mamullerinin 
ortalama yüzde 51' ini, 3ua*i gübrelerin ortalama fi 97 'sini, Kâğıt* m 
yüzde 83 'ünü ve polietilen ile PVO'nin yüzde 100'nü üretmekle ülke 
ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 

6.1.2, ir.il1'den yalnız işletmeci olanların yer s,l- 
dlğl (28 kuruluş) ve cari fiyatlarla saptadığımız katma değer, plan¬ 
lı dÖnoain başlangıç yılı olan 1953 yılında 4.112 milyon liradan 1971 
yılında 12«016 milyon liraya ulaşmıştır. 1963-1971 döneminde katma 
değerdeki ortalama artış oranı yüzde 13.5 olmuştur. 

I-u dönemde KİT *nin GSLII-I'ya katkıları ise 
ortalama değerle yüzde 7.5 olarak gerçekleşmiştir, 

6.1.3. Sanayi ve Hizmetler Sektöründe 1963 yılın¬ 

da. 249*231 Personel çalıştıran ICİT 1971 yılında. 334.496 kişilik bir 
istihdam olanağı sağlamıştır, lir başka deyişle her yıl ortalama 

9.500 kişiya yoni istihdam olanakları yaratılmıştır. 2İT bu istihdamı 
sağlarken fazlaca zorlanmış ve üretim - prodüktivite ilişkisi zedelen¬ 
miştir. 

6.1.3.1. 1963 y ı İm da or t alama 1.364 lir a 

olan memur aylığı 1971 yılma göre yüzde 80.5'lu,k bir artışla 2.573 
liraya ulaşmış, buna karşılık ortalama işçi aylığı planın başlangıç 
yılında 076 lira iken 1971 yılında 1.719 liraya çıkmıştır, bu yıla 
göre artış nisbeti yüzde 95 oluşmuştur. 
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*• 1 ünlı şikemde eri klana yüzde 23 artış gös¬ 
teren toplu sözleşme yükleri i teşekküllerin verimlilikleri ile iliş¬ 
kili bulunmadığından olumsuz sonuçl diL clo^ujrnıu.ş'c \xv • 

S.1.4. Piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıy¬ 

la; KİP’nin girdi fiyatları (input) yıllara yöre devamlı artış gös¬ 
terdiğe halde j çıktı fiyat Lan (output) baskı altında tutulmuş, bu 
nedenle do sağlanan karlar işletmelerin büyüklükleriyle oranlanama- 
yacak Ölçüde düşük kala ıştır. 440 sayılı Yasanın 2. maddesinde be¬ 

lirlenen IcüTrli ve verimli çalışarak daha fazla yatırın kaynağı yarat¬ 
ma isteği de bir temenni olmaktan öteye gidememiştir. 

6.1.4.1. lüfcj: 'ne verilen yatırım görevle¬ 
rin âo işletme sermayesi ihtiyacı nazara alınmadığın dan f kısa vadeli 

borç yükleri modem işletmecilik kavramı ile bağdaşraıyacak bir düze¬ 
ye ulaşmıştır. 

6.1.4.2. 1363-1972 döneminde işletmeci 
KİP Stok artışları da dahil olmak üzere 49.504.9 milyon liralık bir 
yatırım gerçekleştirmişlerdir. bu dönemde KİP nin yatırım tasarruf 
alıkları giderek artmış 1363 yılında 751.2 milyon liradan 1972 yı¬ 
lında 6.055*2 milyon liraya ulaşmıştır. Dönemin ortalama artış oranı 
ise yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir. Dönem yatırımının ise ancak 
18.007.1 milyon liralık bir bölümü bütçe olan aklarından karşılanabil- 
miştir (yüzde 31.5‘i). bütçe ile birlikte işletmeci KİP'nin iç kay¬ 
naklarının toplamının yatırımları işletmecilik prensiplerinin gerek¬ 

tirdiği oranlar içinde karşılamadığı açıktır. bu nedenle de KİP 't ya¬ 
tırımlarını sürdürebilmek için zaman zaman ve büyük oranlarda kısa 

vadeli borç kaynakların dan finansman olanakları sağlamak durumunda 
ka.lmisla.rdir. 
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5.1.4.3. Alman Sanayiin den alınan lir ör

nekte, bu ülkede t en ol naddeler üroten kuruluşlarda Ödermiş eer.naya,' 

varlıklar yapışırın (atif değerlerin) yüzde 50.1'ni karşılarken, 
KİT'nin 1971 yıl sonu konsolide edilmiş bilançolarına göre ödenmiş 
sermayeleri varlıklar yapısının ancak yüzde 22.2'ni karşılayabilmiş-
tir. (Dağıtılmamış kîîrlar ve ihtiyatların toplamı ile bu oran yüzde 
3 0 * a ulaşmalet a dır,) 

/ 

ICİT '«in finansman yapılarındaki 

tutarsızlık buradan açıklıkla görülme İçtedir. 

6.2. Öneriler : 

lüîf’nin 440 sayılı yasanın 2. maddesi hülemüne göre 

kdrlt ve verimli çalışarak daha fazla yatırım kayno/'1! yaratabilme
leri içlnj olumsuz etkilerin asgari ölçülere indirilmesi zorunlu 
bulunmaktadır. >-u nedenle almaca.1: tedbirleri ş öylece sıralayabili
riz : 

6.2.1. Tamu İktisadi Teşebbüslerinin problemleri 
çeşitlidir» .Ancak bunların başında bu kuruluşlarda etkin bir yöne
tim ve demetimin bulunmayışı gelmelctedir. 

Selalıiyet ve mesuliyet kavramların m bir

likte işleyeceği bir düzenlemenin yapılması, kuruluşlarda verimlili
ği geniş ölçüde etkileyecektir. 

6.2.2. 1960* 1ardan bu yama yapılan dıştan düzen

leme çabalarına son verilip bu teşekküllerin kendi kendilerini yeni
lemelerine olanak verecek bir yönetim düzenine kavuş t urulmaları ge

rekli görülmektedir. î-u gelişimin sağlanabilme si 't yeterli görülmeyen 
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-lor kademedeki yönotiçinin eğitilmesi ile mümkün olabilecektir. İh¬ 
tisas dallarına göre yapılacak periodik seminerler ve kurslar amaca 

ulaşmada etkin birer araç olarak kullanılabilirler. Pu konuda Milli 
Prodüktivite Merkezinden Organizatör olacak geniş Ölçüde yararlanı¬ 
labilir, ÜPLI pilot olarak seçtiği bazı kuruluşlarda, uygulamalı dü¬ 
zenlemeler yapmaktadır. Pu çalışmaların uygulamalı seminerler şek¬ 
linde yaygınlaştırılması personelin kendini yenilemesi açısından ya¬ 
rar saglıyacaktır. 

5.2.3. Ivîl bugün genellikle belirli iktisas dal¬ 
larında faaliyetlerini sürdürmektedirler. (T. Şeker Pab. A.Ş.j S. De¬ 
mir Çelik İşletmeleri, İKİ, SEKA, S. çimento San., v.b.) bu nedenle 
yeni bir holding sistemi bu kuruluşların yapılarına bir değişiklik 

getirmiyeeektir. Yani bu yönde yapılacak hukuki yapı değişikliği 
probleme çözüm sağlamıyacalrtır. 

KIT'inin içinde kendi iktisas konularının 

dışında müesseseleri içerenler varsa bunlar ilgili oldukları teşek¬ 
küllere devredilebilirler. 

6.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri için ne tip bir 
organizasyon yapısı fayda saglıyacaktır : 

Kamu teşebbüslerinin idaresine en uygun 

organizasyon tipinin yaratılması sorunu genellikle bütün ülkelerde 

çözümlenmesi gereken problemlemlerdendir. Her ülke bu soruna bir lıal 

yolu bulmaya uğraşırken iki ana prensibi uzlaştırma yollarını aramış¬ 
tır, Pu prensipler şunlardır : 

a. Teşekkülle, iktisadi hayatın gerek¬ 
tirdiği çalışma serbest isini ve mali esnekliği sağlamak. 
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b. Amme politikası ve amme sorumluluğu 
ile uyun gösterecek kontrol organların kurmak ve bu organların 
düzenli bir şekilde işlemelerini sağlamaktır, Pu çabaların başarı 
organı o ülkenin ekonomik yapısı, siyasi sistemi ve hükümet şekille¬ 
riyle yakından ilişkilidir. 

Kamu Ilrtisadi eşebbusleri işin öner¬ 
diğim organizasyonda kuruluşları iki kategoride düşünmekteyim; 

a, devlet dairesi ' ipi Kuruluşlar 

b. Kamu şirke 1eri 

a, '•'»evle t dairesi 1 ipi Kuruluşlar : 

lu tip organizasyon şekline göre ka¬ 
mu iktisadi eşebbüsü ile »diğer devlet fonksiyonları arasınla bir 

ayrılık gözet ilmiye cekt ir, lu tip kuruluşların başlıca özellikleri 
şöylece sıralanabilir, 

- t’eşebbüs hazine tarafından finanse 

edilir ve gelirler hâzineye gider. 

- devlet muhasebesi kanununa tabi tu¬ 

tulur. lüt o e t muhasebe, teftiş ve kontrol amme muhasebesi usulleri¬ 
ne göre vapılır. 

- ^ersonelir işe alınması, terfii, 
işten çıkarılması, ücreti devlet memurlarının tabi olduğu stadiiye 

g öre dü 7, en 1 en ir • 



. ir» •• l *• 

- .-eşebbüs d cğrudan doğruya bağlı ol¬ 

duğu Bakanlıkça kon rol eclilir ve dolay isiyle teşebbüsün politikası- 
da bağlı olduğu bakanlıkça âaptariir* 

"lalen ülkeniz ICaau *ktisadi teşebbüs¬ 
lerinde ise; teşebbüslerin finansmanı hafine dışındaki kaynaklardan 

da yapılraaJrt a dır • (PYB !cr e dileri, dış proje kredileri ve diğer iş 
krediler), Kuruluşlar devlet muhasebesi kanununa tabi değildirler. 
Ayrıca teşebbüsler ilgili Bakanlık ve yüksele denetleme Kurulunun 

Kontroluna tabidirler ve «oli' ikalarının teshilinde ilgili Bakanlık 
yanında Devlet Planlama ' eşkil^tı da sön sahibidir* 

lkemizde Devle-' Kemir Yollarının 

işleyişi sosyal faydanın ağırlık kaşandığı bir tercih sistemi işin¬ 
de olduğundan birinci katogoride düşünülmesi uygun olur kanaatindeyim, 

b. Kamu Şirketleri : 

Enrro şirket ler in İn bugünkü sermaye kompo¬ 
zisyonları amthafaaa edilecek Kamu İdaresiyle olan ilişkileri yeniden 
düzenlenmelidir, T ak an11k1arm özel kesim kuruluşları ile ilişkileri 
ve Plan ve Programlar çerçevesindeki politikaları, KİT hıce de geçer¬ 
li olmalıdır. Daha açık ifadesiyle bugünkü düzende sürdürülen Bakan¬ 
lıkların ilgili olarak saptanan KİT’nin yönetimlerinden, uzak tutul¬ 
ması ancak denetimlerinin özel kesimle olan ilişkilerle aynı biçimde 
yürütülme s i sağlanmalıdır. 

şirketler ise alacakları personelin 

ücret terfi ne işe son verme gibi prensiplerini özel hukuk hükümle¬ 
rine göre saptama serbestisine saiıip bulunmalıdır. 
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Kik ürettikleri mamullerin fiyat lanı: ı 

piyasa gerekleriyle uyum sağlayacak şekilde ve zamanında, ayarlıyabil- 
itte olanağına ks.vuşturulnalıdır. Artan finansman ihtiyacını bütçe ka;r- 
naklarını fazlaca zorlamadan karş ılay n.bilmek ve politik etkilerle 
bekletilen zaruri ayarlamaların zamanında yapılmayarak büyük oran¬ 

larda gerçekleştirildiği zaman ekonomiye olumsuz etkilerini önlemek 

için piyasa şartlarının gerektirdiği on uygun dönemde fiyat tesbiti 
ya.pilab ilmelidir. 

Hükümetlerin fiyat saptanması ve ya¬ 

tırımların dağıtımında bu kuruluşlardan istekleri ise teşekküllerin 

pazarlık güçlerinin olacağı bir ortanda yapılabilmelidir. 

6.2.4. Kamu Şirketlerinin Devletle olan ilişkisi 
nasıl sağlanacaktır. Tfaıv» sermayesi ile ticari ve sınai faaliyette 

bulunan bu teşebbüslerin Kamunu-* dışında t ananen bağımsız faaliyet 
göstermeleri tabiatiylo düşünülemez» 

bakamlıklarm dışında ve de bakanlıklar 

üstü bir organın; bu teşebbüslerin Konu ve parlemento ilişkileri¬ 
nin üst seviyede düzenlenmesinin ve ayrıca kuruluşlar arası koor¬ 
dinasyonun düzenli bir şekilde yürütmesinin sağlanması bakamından ya- 
rarlı olacağı k en lamdayım. 

bu organ bir başbakan yardımcılığı olmalı¬ 
dır. Halen başbakanlığa bağlı olarak Kanuni yükümlülüklerini sürdüren 

Yüksek Denetleme Kurulu bu başbakan yardımcılığı bünyesinde yeniden 
düzenlenerek saptanan amaçlara uygun bir biçimde faaliyet gösterebi¬ 
lir. 
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ola» Kamu Teşebbüslerinin üst hademe yöneticisinin (Genel Müdür) se¬ 
çimi belirli kriterlere göre (lu kriterlerin başınla seçilecek üst 

kademe yöneticilerinin geçmişte başarılı bir iş hayatlarının bulunma.-*, 
sı gelmelidir.) bu organ tarafından yapılmalı Genel Müdür kendi yar¬ 
dımcılarının seçiminde söz sahibi olmalıdır. 

6.2.4.2. Verilen selahiyetin karşıtı ola¬ 
rak mesuliyetlerin dp saptanması zorunludur. Yeniden örgütlenecek 

denetim organlarının denetimlerini ait olunan yıl içinde mali, idari 
ve teknik açılardan yapabilmeleri mesuliyet duygusu ve mükellefiye¬ 
tini yönetiöi kadrolarda her an hissettirecektir. 

5*2.5. Üretilen mal ve hizmet fiyatlarının hükü¬ 

metlerin devamlı baskısından kurtarılması amacıyla; hükümetlerin bu 
yoldaki İst en imlerin i» bir pazarlık konusu yapılabilmesi olanağı fi¬ 
nansman açısından rahatlık Bağlıyacaktır. Hükümetlerin arzusuna uy¬ 

gun olarak saptanan satış fiya.tla.rm da verilecek sübvansiyon lar m i 
satışların yapıldığı süreleri takibeden kısa devrelerde tahsili müm¬ 
kün olabilecektir• Pu da Politikacı lehine kuruluşlar aleyhine işle¬ 

yen fiyat politikasını değiştirecektir. 

5.2.6. KİT’nin finansman açısından darboğazlarının 
olduğunu finansman bölümünde verilerle açıklamıştım. Yetersiz olan 
sermayelerinin arttırılması olanağının Kamunun diğer giderlerinin 

yüksekliği yanında bugün için mümkün olamıyacağı varsayımı esas alın¬ 
dığında; 1960 larda çılca,rtılan 154 sayılı kanunla konsolide edilen 

KIT’leri borçlarının, bu defa, çıkartılacak bir kanunla, tekrarıj fi¬ 
nansman açısından geniş ölçüde rahatlık sağlıyacaktır. 
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SK : 1 
KİT'nin başlıca Üretimlerinin Ülke 

Üretimi İçindeki Payları 
(31.12.1970 Tarihine Töre) 

Üretin Çeşitleri Mrim 
TDK 

Enerdi SW 
Sümorbank 

Reyon Ton 
7 iskan " 

Karbon Sülfür ” 

Sümer Mika hin m 

Etibank 

bakır ‘•blistor* Ton 

Kükürt " 

!Q. onan it 51 

Krom :,Tuvcnan '4 (:c) !l 
TKİ 

Taş Kömürü 

(Satılabilir M 
Linyit (x) ” 

T • Donıir Çelil: 

Demir Cevheri (:0 " 

Hadcle Hâmilileri (x) 
Çelik Külçe (İn-ot) fI 

T, Çimento S, 
Çimento (x) :ı 

Azot Sanayii 
Azot Sazı m^ 
Oksijen Sazı T01 

Türkiye Kuruluş Kuruluşun 
Üretimi Üretimi Yüz ele Fayı 

8.517 S.191 71 

400 259 55 

1.200 1.093 91 

940 319 37 

1.944 783 40 

10.951 10.951 100 

25.760 25.750 100 

391.645 152.000 41 

392.000 242.000 Ğ2 

4.583.000 4.573.000 99,7 
5.924.000 3.993.000 57 

2.954.000 1.320.000 45 

997.000 569.000 57 

1.312.000 655.000 51 

5.374.000 2.894.000 45 

12.761 12.751 100 

34.053 34.053 100 
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Üretim Çeşitleri 

Teknik amonyum 
Nitrat (Granülo) 
Amonyum Nitrat 
Gübre ($ 21 N) 
Aannytua Sülfat 
Gübre 

Amonyum Nitrat 
Gübre (0 26 N) 

SEKA 

Kağıt ve Karton 

T. Çeker Pab« 
Çeker (x) 

T. Petrolleri 

Ham Petrol (x) 
Petkim 

Polietilen 

PVC 

Türkiye Kuruluş Kuruluşun 
Pirim Üretimi Üretimi Yüzde Payı 
 ...«4ı..   « — ,,, ■■■, mmmm 

Ton 7.742 7.742 100 

“ 65.711 65.711 100 

M 87.223 80,388 92 

« 10.36? 18,362 100 

■ 1*0.000 133.600 83 

* 592.000 349.000 59 

* 3.544.000 1.066.000 30 

» 6.638 6.638 100 
* 1.542 1.542 100 

KAYNAK ; Bu çalışma İçin tezi hazırlayan tarafından derlenmiştir. 
(x) İşareti! olanlar Yüksek Denetleme Kurulu rakkamlarıdır 
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EK ICİT'nin 1963 - 1971 Döneminde Sağladıkları 
KATILA. DEC-İIR 

(MİLYON TL.) 
(Cari Fiyatlarla) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Maaş ve ücretler 2.349 2.576 3.060 3.457 3.913 4.390 5.323 6.472 7.002 

Fais Komisyon 340 343 359 462 546 643 748 991 1.027 

Vasıtalı Vergiler ?80 969 1.120 1.231 1.682 1.932 2.089 2.813 2.814 

Amortisman 643 615 691 700 837 1.036 1.081 1.456 1.802 
1/ 

Kâr •‘ - .„1P2 .... 2l£  .402 682 „..£16 32o -

KATLA DET'İH 4-112 
; 

• C/\ M ’ ^ 5.448 6.255 7.665 8.517 9.570 11.732 12.816 

GSIÜ 63.253 68.035 73.209 85.685 95.280 105.020 119.428 137.566 182.359 

ILİT Katma Değerinin 
GSKE’ya Oranı $ 6.5 6. 7 7.4 7* ,2 8.6 8.1 3,0 O r" u.5 7.0 

1/ iı1lara göre elde olunan 1 kârlara E übvansiyenlar dahil değildir. 

KAYTAK : Bu çalışma nedeniyle tarafımdan hazırlanmıştır. 
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Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Çalışan Personelin (İşçi»Memur) 
1963 - 1971 Yıllarına Göre ve Sektörel Bazda Dağılımı 

SK : 3 

1961 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

İSÇİ + 
Memur İşçi Memur Toplam İŞÇİ Memur Toplam İşçi Memur Toplam İşçi Memur Toplam İşçi Memur Toplam İŞÇi Memur Toplam İşçi Memur Toplam İŞÇİ Memur Toplam 

I-SAKAYÎ 
i.imalât 78.640 75.642 20.653 96.295 76.164 14.786 90.950 78.493 17.355 95.353 30.146 27.883 108.034 83.575 23.729 107.304 35.723 26.746 112.469 84.941 29.092 114.033 89.091 31.136 120.227 

2.İSn<3rji 9.355 7.447 2.301 9.748 7.951 2.925 10.877 8.223 2.706 10.929 8.557 2.325 10.832 9.086 3.211 12.297 9.613 3.283 12.896 10.777 3.773 14.150 IO.846 4.702 15.548 

3.Madencilik 47.963 45.402 7.365 53.267 46.717 7.575 54.292 49.330 6.663 55.993 43.917. 8.686 57.603 50,618 8.390 59.003 50.390 8.931 59.324 52.991 7.620 60.611 56.886 6.960 63.546 

TOPLAM 137.963 128.491 30.319 159.310 130.832 -.3-f 156,119 136.051 26.724 162.775 137.520 38.899 176.519 143.279 35.330 178.600 145.726 38.960 184.686 148.709 40.085 188.794 156.323 42.793 19-9.621 

II-KİZ2ŞTLER 111.253 57.184 54.632 111.316 55.660 55.368 111.023 53.665 64.397 118.062 54.044 69.257 123.301 60.485 67.573 128.053 60.720 72.561 133.281 60.867 74.069 134-936 60.788 74.087 134.375 

İİSSL IC?LAi: 249.231 135.675 85.451 271.126 185.492 80.055 267.147 139.716 91.121 2S0.337 191.664 IO8.I56 299.820 203.764 102.903 306.653 206.446 ııi- 521 317.967 \ 0 13 1 <7\ IIA.154 323.730 217.611 116.855 334.496 

Kaynak : 3u çalışma için tezi hazırlayan tarafından derlenmiştir. 
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I Kı 
KİT'de Çalışanların Sivil İstihdam. 

Tahminleri İçindeki Yeri 

SANAYİ SEK. HİZMETLER SEK. TOP LAM 

KİT TÜRKİYE ICİT TÜRKİYE KİT TÜRKİYE YÜZI 

(1) (2) (3) (4) (1*3) (2+4) 

1963 137.963 1.124.900 111.268 1.851.100 249.231 2.976.000 8.3 

1964 159.310 1.151.900 111.816 1.941.500 271.126 3.093.400 8.7 

1965 156.119 1.196.000 111.028 2.083.800 267.147 3.279.800 8.1 

1966 162,775 1.148.000 118.062 1.952.000 280.837 3.100.000 8.1 

1967 176.519 1.240.000 123.301 2.073.000 299.820 3.313.000 9.0 
1968 178.609 1.321.000 128.058 2.237.000 306.667 3.558.000 8.6 

1969 184.686 1.402.000 133.281 2.386,000 317.967 3.788.000 8.3 

1970 188,79.; 1.454.000 134.936 2.534.000 323.730 3.988.000 8.1 

1971 199.621 1.450.000 134.875 2.914.000 334.496 4.364.000 7.6 

KAYNAK : 

1. Bu Çalışma için tezi hazırlayan tarafından derlenmiştir. 
2» Türkiye Rakkamları 1970-1971-1972 Programları istihdam 

bölümlerinden derlenmiştir. 
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KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ İŞLETME YATIRIM 7E 

FİNANSMAN DENGJSİ 
1963-1972 (Gerçekleşme) (Cari Fiyatlarla) 

İŞLETMECİ KURULUŞLAR 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

1. Kârları 523.200 ■ 661.200 645.100 857.800 1.249.300 1.374.200 1.339.206 1.324.089 1.919.400 2.618.500 

2. Zararları 561.900 552.100 427.500 452.000 561.600 557.500 1.010.069 1.941.411 1.106.900 1.172.500 

3. TOPLAM KARLARI (l-2) - 38.700 109.100 217.600 405.600 68 7.700 516.700 329.137 - 617.322 812.500 1.446.000 

4. Amortisman ve karşılıkları 643.000 616.300 690.700 700.400 836.600 1.036.100 1.333.107 1.875.396 2.159.400 2.629.400 

5. Gayrisafi faktör gelir.(3+4) 604.300 725.400 908.300 1.106.200 1.524.300 1.552.300 1.662.244 1.258.074 2.971.900 4.075.400 

. Kârdan yapılan ödemeler : 

6. Kurumlar vergisi 
7. Haşine hissesi v9 temettüler 

8. Fonlara katılma payları 

183.40C. 195.600 219.500 35J..50Û 280.200 42 6. 300 337.568 354.199 242.200 614.OOC 

9. Net faktör gelirleri 415.900 529.300 088.3co 751.700 1.244.100 1.126.500 1.324.676 903.875 2.729.700 3.461.400 

10. Tasarrufçu Kuruluşların 
Yatırılabilir Fonları 911.900 956.900 1.141.100 1.320.300 2.433,400 2.627.300 3.335.493 2.887.706 1.696.000 2.758.500 

DYB 333.400 707.000 358.300 1.003.600 2.222.100 2.232.300 2.900.001 2.555.558 1.402.100 2.259.600 
Diğer 328.500 245.900 282.800 317.200 266.300 395.200 435.492 332.148 293.900 498.700 

11. Toplan Kaynaklar (9+10) 1.327.Soo 1.436.700 1.329.500 2,072.50c 3.732.500 ' 3.754.COO 4.660.169 3.791.58i 4.425.70C' 6.219.900 

12. Yatırımlar ‘..a-rb, ... , ■ 1.994.300 2.115.100 3.651.900 3.770.ĞOC 3.942.COO 4.609.530 7.626.153 10.926.2CC 12.275.100 
a)Sabit Sermaye Yatırımları 1.591.400 I.830.5CO 2.115.100 2.928.200 3.056.900 3.839.400 4.809.530 6.173.248. 7.246.700 10.673,100 
b) Stok artışları 437.600 163.300 763.700 713.700 102.600 - 1.452.905 3.679.500 1,602.000 

13. Yatırım. Tasarruf Açığı(12-11} 751.200 507.600 235.2CO 1.519.400 36.100 133.000 149.361 3.834.572 6,500.500 6.055.200 
14. İşletme sermayesine yap.ilave. 34.100 159.700 78.800 - 671.oCO 284.800 1.794.371 - 678.900 1.353.500 

İ5* İştirakler 140.100 47.400 154.500 22.100 8.800 253.300 157.969 164.371 404.000 411.500 

16. Borç ödeaeleri (Not) - 116.500 450.800 - 41.700 527.500 515.773 196.378 - 1.728.200 

•7, Toplam Finansman Gereği 
(13+14+15+16) 925.400 331..40 965.300 1.641.500 ?6C. 200 1.253.900 - 2.Ğ17.974 4.195.321 7.583.400 9.54c.400 

Temin edilen finansman 525.400 231.300 969.300 1.641.500 760,20- 1.253.900 2.617.974 4,195.321 7.583,400 9.548,4-70 
Finansman Kaynakları r 

■9. Bütçe 380.500 645.200 726.000 721.000 613.000 806.90C 1.635.001 1.783,830 3.816.700 6.877.000 
-İkraz - - 129.000 103.000 45.oco - 10.300 146.900 287.200 99.000 
-Diğer (Sermayesine ?- ben 
zarar karşılığı işletme açık¬ 
ları için yapılar, yardım) 3-20.500 645.-200 557.000 613.000 565,300 506.900 i.624.201 1.636.930 3.531.500 6.778.000 

20. Proje Kredileri 94.300 

21. Karşılık para fonu 229.000 

22. Kısa Vadeli Borçlanma (Net) 221.100 

KAYNAK s Devlet Planlama Tsşkiiâtı Yıllık 

140.600 186.300 226.£C0 147.200 

45,300 55.000 37.000 

556.900 -

Yatırım ve Finansman Programlan Verilerinden Düzenlenmiştir, 

447.000 982.973 2.411.491 2.066,600 

1.698.100 

2.671.40C 
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PLAI7LI DÖNEMDE KTT'nln SAPLADIKLARI 

RET PAKTüR GELİRLERİ, Y \TILILABİLİR KAYRAKLARI 
VE BÜTÇE lAYRAIOARIRIR YATIRIULARI İlB İLİŞKİSİ 

(Gerçekleşme) 
(Cari Fiyatlarla 

İÜ İyon .) 

l/ İşletme sermayesine yapılan ilaveler + İştirakler + Borç ödemeleri (Ret) =» Diğer ödemeler. 
?.] İkraz dışında Bütçeden alınan sermayesine mahsuben, zarar karşılığı ve işletme açıkları için 

yapılan yardım kalemlerini kapsamaktadır. 

Ret Fak¬ Diğer Yatırıla¬ Bütçeden Bütçe ve işletmeci Yatırım- Yatırım Bütçe ile birlik¬ 
tör Ge¬ •deme¬ bilir Kay¬ - Alınan 2/ KİT Top¬ KİT Yatı¬ Ret Fak¬ Yatırı¬ te toplam kaynak 

il11ar liri ler 1/ nak lam Kay¬ rımları tör geli¬ labilir 1ar-» Yatırım Yüz¬ 
1-2 nakları ( Stok Ar¬ ri Yüzde Kaynak de oranı 5/6 

(D (2) (3) (4) 

(3 + 4) 

(5) 

tışı da¬ 
hil) 

(6) 

oranı 

1/5 

(75 

Yüzde 
Oranı 

3/5 
(0 (9) 

1963 415*9 174,2 241,7 375,5 617,2 1.705,5 24,3 14,1 36,2 

1964 525,8 323,7 206,1 579,2 785,3 1.464,5 36,2 14,1 53,6 

1965 S88,S 684,1 4,7 502,0 506,7 1.832,3 37,6 0,03 27,6 

1966 751,7 22,1 729,6 495,0 1*225,6 3.374,7 22,2 21,6 36,3 

1967 1.244,1 722,1 522,0 203,3 805,3 3.504,3 35,5 U, 9 23,0 

19 68 1.125,5 1.065,9 60,6 580,9 647,5 3.546,8 31,8 1,7 18,3 

1969 1.324 ,7 2.468,7 -1.140,0 1.433,7 293,7 4.374,0 30,3 - 6,7 

1970 903,9 360,8 543,1 1*4 7 2,4 2.015,5 7.294,1 12,4 7,4 27,6 

1971 2.729,7 L.032,9 1.646,8 3.240,3 4.887,1 10.632,3 25,7 15,4 46,0 

1972 3.451,4 3.493,2 - 31,8 5.627,2 6.595,4 11.776,4 29,4 mm 56,0 



5K : 6 KİT'nin 1964 - 1971 Tl 11 arma Göre Toplu 

Yıllar 

Toplam İşçi 
ödeneli 

Çıplak 
ücret 

(1) 

Goayai ve 

U) 

Toplam 

1964 805.3 5 95. i 1.400.6 

1965 844.1 671.2 1.515.3 

1966 943.9 765.5 1.712.4 

1967 1.019*9 901.2 1.921.1 

1968 1.146.8 1.050.9 2.197.7 

69 1.265.0 1.186.5 2.451.5 

1970 1.474.9 1.385.9 2.860.8 

1971 2.324.5 1.647.5 3.972.0 

Kaynak ■_93i hazırlayan tarafından dar! 

Sözleşme lükleri 
(Milyon TL.) 

Toplu Sözleşme 
Yükü  

tX:rnt Diğer öde. 
i 3) (4) 

94.4 63.7 156.1 
128.3 61.7 210.0 

212.4 124.5 336.9 

248.1 147.3 355.9 

332.2 199.7 531.9 

344.1 225.5 570.6 

411.9 304.1 716.0 

546.1 277.9 824.0 

Toplam İşçi 
öd eneği 

Çıplak 
ücret 
(1+3) 

Sosyal ve 
Diğer öde. 

(2+4) 
Toplam 

(1+2+3+4) 

399.7 659.0 1.558.7 

972.4 752.9 1.725.3 

1.156.3 893.0 2.045.3 

1.268.0 1.049.0 2.317.0 

1.479.0 1.250.6 2.729.6 
1.609.1 1.413.0 3.022.1 

1.886.8 1.690.0 3.576.8 

2.870.6 1.925.4 4.796.0 
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EK : T 

I. ve XI. Plan Dönemindeki Kamu Yatırımları 
ve Toplam Türkiye Yatırımları İçinde işlet¬ 
meci Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yeri. 

( Ja ri Fi ya t la rla , 
Milyon ît.) 

KIT1nin 
Yatırımla rı 

Toplam Kamu 
Yâtınmları Yüzde 

Toplam Türkiye 
Yatırımla rı Yüzde 

1963 1.22$.9 4.754.1 25.9 9.663.9 12.7 

1964 1.482.3 5.427.2 27.3 10.277.4 14.4 

1965 1,737.3 6.079.8 28.5 11.548.4 15.0 

1966 414.0 7.854.9 31.7 14.713.9 16.9 

1967 2.505.6 9.003.7 27.8 16.853.8 14.9 

TOPLAM 9.449.1 33.119-7 28.5 63.057.4 15.0 

1968 3.224.2 11.156.4 28.9' 20.256.1 15,9 

1969 4.183.5 12.763.3 32.8 23.608.4 17.7 

1970 5.661.6 14.442.2 39.2 27.342.1 20.7 

1971 6.659.5 16.202.5 ^ 41.1 32.202.5 20.7 

TOPLAM 19.728.8 
1 —■—■—- 

54.564.4 36a 103.409.1 19.1 

KAYNAK î Devlet Planlama Teşkilâtı Yıllık Programlar ve Ü.B.Y.P. 
Tablo 32 ve 41 

a/ î Tahmin 
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Eirinci'va Ikinoi Plan Dönemlerinde Kareu vo KIT Yatıraralararun Sektörel Dağılımlara 
EK t 8 

SEKTÖRLE? Kİ T 
1963 

KAM'J KIT 

1964 
KAMU KİT 

1965 
KAMU KİT 

1966 
KAMU KİT 

1967 
KAMU KİT 

1968 
KAMU KİT 

1969 
KAMU KİT 

1970 
KAMU KİT 

1971 
KAMU 

TARIM 1.9 16.1 1.7 19.1 1.0 20.9 0.5 18.2 0.5 17.8 0.9 17.7 1.0 13.2' 0.2 13.6 0.2 11.4 

MADEMCİLİK 17.1 6.6 16.7 6.5 25.2 9.7 23.0 9.5 15.3 6.4 10.0 4.5 8.7 4.3 9.2 5.0 9.5 5.1 

İMALİT 27.2 10.2 30.1 ıı.s 25.5 10.9 31.0 12.6 38.8 14.4 41.2 15.6 45.7 18.5 44.2 19.8 55.9 26.2 

ENERJİ 17.5 8.9 20.7 11.2 19.3 11.4 17.6 11.4 16.2 12.4 13.8 13.8 21.2 ' 15.2- 24.9 17.2 19.7 13.3 

Hİ2J3TLER 36.3 58.2 30.8 51.3 29.0 47.1 27.9 43.3 28.7 45.0 29.1 48.4 23.4 46.8 21.5 44.4 14.7 44.0 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1C0.0 100.0 loo.o- 100.0 100.0 100. c 100. c 

Kaymk : Devlet Planlarca Teşkilatı ü. B.T.E. Tablo 42 
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LK s ' Kirinin Varlıklar ve Kaynaklar yapısının 1970 - 71 Yıllarına göre Yüzdelerle 
durumunun Alman Sanayimden (1964 Yılma ait) bir örnekle karşılaştırılması 

YARLIKLAR YAPISI KAYNAKLAR YAPISI 

Deran Varlıklar Dönen Varlıklar öz Kaynaklar Yabancı KaynakJtar 

Sabi t 

Kıy: etler iştirakler Dikerleri Toplam Stoklar Diğerleri Toplam 

Kısa 

Ödenmiş Vadeli 
Sermaye Diğerleri Toplam Borçlar 

Uzun 
Vadeli 

Borçlar Toplam. 

1970 i,' 3 »1 2,9 - 4,5 59,5 15,7 24,3 40,5 12,7 9,0 _21»X. 36,6 41,7 78,3 

1971./ 31,5 2,6 3,7 57,8 13,9 23,3 42,2 22,2 7,8 .30 »X. 34,7 35,3 70,0 

1964 3 / 30,0 13,5 - 63,6 10,2 26,2 36,4 58,1 - 58,1 20,1 21,8 41,9 

KAYHIi: ; a/ - Devlet Yatına jBankasanea hasırlanan Bilanço Özetlerinden alınmıştır. 

b/ - Alman Sanayiinden (.Temel Haddeler üretim sektörlerine göre hazırlanmıştır.) alınmıştır. 
Hal iye t ve 'Maliyet Muhasebesi 
Prof.» Ur. iSonsaft Ü8İYw«»rO-Cz. 
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SuluıAIiY 

1. The purpose of this study is to evaluate the contribu-
tion of State Economic Enterprises (SEEs) to tha national 
economy in the planned period by considering their pro-
duction, their share in GNP, employment, their role in 
technological progress and their investment-finance rela-
tions, 

2. The establishment of SEEs in Turkey was initiated by the 
historical necessity to induce economic development. 

3. The basic principles of plans in the planned period has 
indicated the importance of activities of SEEs, side by 
side with private sector in the mixed economy. In fact 
SEEs have played an indispensible role in the economic 

dtvelopment of Turkey particul&rly in the planned period. 

4. SEEs have a share of 51-100 $6 in the production of basic 
and final goods in 1970, 

5. Annual increase in value added of SEE vvas 13*5 İ° in 
1963-1971 planned period, Contribution of SEEs to GNP 
was 7.5 İ° on the average in the same period. 

6. SEEs have created employment for 9500 persons every 
year om the average. They had to sacrifice the 
prodiAction-productivity relations for the sake of 
providing desired levels of employment for the economy. 

7* The low level of profits has ma.inly resulted from applying 
low output prices in order to maintain price stability 
in the economy, while input pricejwere increasing con-
tinuously, 

8, Since, ovvn resources of SEEs has not t ak en into con-
sideration in their investment responsibilities, their 
short run and long run debt burdens has increased to 
a level vvhich is incompatible with modem management. 

9. The problems of SEEs has raainly resulted from a lack 
of efficient management and control. 

10. The reorganization of SEEs is a necessity vvhich will 
enable t hem to reorganize themselves intemally rather 
than being reorganized externally. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

SBEs sh.oulcL be cupervised by a Vice Prime Kiniş t er who 
will provide the contacts with otlıer public sector. 

The selection of managers should be carried out according 
to certain criteria. 

Supervision of SEEs should be done vvithin the the year 
on financial, management and technical aspects. 

Today, it is improbable . increase the Capital of the 
SEE up to a optimum level. For this reason, from the 
financial point of view the consolidation of their 
budget-debts will give a big opportunity to the SEE 
to operate efficiently. 
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