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Araştırma Komisyonu Başkanı 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİMİN MAHİYETİ, ŞÜMULÜ VE ETKİN

LİĞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

1. GİRİŞ. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgüneş in Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin ma
hiyeti, şümulü ve etkinliği hakkında bilgi edinmek üzere Senato Araştırması isteyen 29 Kasım 1977 tarihli 
önergesi. Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 21 Mart 1978 günkü birleşiminde müzakere edilerek kabul 
edilmiş, 15 üyeden oluşan bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

EK : 1 (Araştırma önergesi) 

28 Mart 1978 günü ilk toplantısını yapan komisyonumuz başkanlık divanını seçmiş, ve konunun önce bir 
alt komisyonda incelenmesine karar vermiştir. 8 üyeden oluşan alt komisyon önce bir araştırma planı ve 
araştırma programı hazırlamış, araştırma planını tüm ilgililere göndererek yazılı görüşlerini almış, ayrıca ge
rekli gördüğü temsilcileri veya yetkilileri dinlemiştir. Bundan sonra konu ile ilgili olarak elde edilebilen tüm 
araştırma ve yayınlar incelenmiş, bunlardan alıntılar yapılmış ve geniş ölçüde faydalanılmıştır. 

EK : 2 (Araştırma planı) 

Alt komisyonca hazırlanan rapor taslağı Komisyonumuzda müzakere edilmiş, kabul edilen şekli ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir. 
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2. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TANIMI. HUKUKİ DURUMU VE İSLAH GAYRETLE
Rİ. 

Devletin fonksiyonları üzerindeki anlayış çağımıza dek büyük aşamalar geçirmiştir. Sadece iç ve dış gü
venliği sağlayan, adalet işlerini düzenleyen devlet anlayışı epeyce gerilerde kalmıştır. Çağın devleti yukarıda 
belirtilen görevlerden başka sosyal ve ekonomik hay.tuı düzenlenmesini ve geliştirilmesini etkilemekte, mü
dahalelerde bulunmaktadır. Kamu teşebbüsleri devletin bu fonksiyonu için çok etkili bir araçtır. 

Devletin ekonomik girişimleri Osmanlı İmparator!.ığu zamanında başlamıştır. Özellikle Ordunun ihtiyaçla
rını karşılamayı amaçlayan bu girişimler arasında Beykoz Teçhizatı Askeriye Fabrikasını (1810), Feshane 
ve izmit Çuha Fabrikalarım (1835), Bakırköy Bez Fabrikasını (1845), Yıldız Porselen Fabrikasını (1892), Fe-
vaidi Osmaniye adlı Deniz Yolu İşletmesini (18 13). Kuşçuk Memleket Sandığın! (1863), Menafi Sandıkla
rını (1882), ve nihayet Ziraat Bankasını (1888} sayaUiiriz. 

Cumhuriyetin ilk yallarında devlet girişimleri yam.ıda özel girişimlere de önem verilmiş, bu sektör vergi 
ve gümrük muaflıkları ile geniş ölçüde desteklenmiştir. Ancak bu girişimler kendilerinden bekleneni vere
memişlerdir. Bu durumda Devletin altyapı tesisleri kuması, özel teşebbüsün başarılı olamadığı alanlara el at
ması zorunlu hale gelmiştir. 1925 yılında Sanayi ve Mıadin Bankasının kurulması ile başlayan kamu girişimle
ri büyük bir hızia ilerlemiştir. Bugün enerji, imalat c.ınayii. madencilik, bankacılık, ulaştırma, haberleşme, ti
caret ve benzeri alanlarda yüzlerce kuruluş 600 milya.- liraya yükselen varlığı ile ekonomimize büyük katgı-
larda bulunmaktadır. 

Teşebbüs deyimi, kâr ya da diğer biçimlerde yarar sağlamak amacı ile bedel karşılığında satmak üzere 
ma] veya hizmet üretmek veya fonlar sağlamak için kurulan hukuki ve mali kişiliği sahip devamlı nitelik
teki örgütler olarak tanımlanmaktadır. 

Kamu girişimleri ise, sermayesinin tamamına ya da yarısından fazlasına sahip olarak veya başka yollarla 
Devletin ya da diğer kamu tüzelkişilerinin veya her ikisinin, yönetimine, yönetim kurulları aracılığı ile hâ
kim olduğu girişimler olarak tanımlanabilir. 

Bu arada kamu iktisadi teşebbüsleri ile iktisadi devlet teşekkülleri deyimlerini de açıklamakta fayda vardır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde (Ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lası kamu tüzelkişiliğince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazla
sını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber, kendilerine bazı ka
mu yetkisi ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası) olarak tanım
lanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ise, 440 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde şöyle ifade edilmiştir : (Sermayesi
nin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete - genel ve katma bütçeli idarelere - ve kamu iktisadi 
devlet teşebbüslerine ait olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuru
luş kanunlarında bu kanuna tabi olacakları belirtilen teşekküllerdir.) 

Bu tanımlardan anlaşılacağı gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri deyimi daha şümullüdür. Her İktisadi Devlet 
Teşekkülü bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğu halde, her kamu iktisadi teşebbüsü bir İktisadi Devlet Teşek
külü değildir. 

Kamu girişimleri, genel ve katma bütçe içinde yönetilen teşebbüsler, 468 sayılı Kanuna tabi teşebbüsler 
ve bu iki statü dışında kalan teşebbüsler olmak üzere başlıca üçe ayrılabilir. 468 sayılı Kanuna tabi teşeb
büsler de, 440 sayılı Kanuna tabi olanlar, 23 sayılı Kanuna tabi olanlar, özel yasaları olanlar, Türk Ticaret 
Kanununa tabi olanlar olmak üzere dört bölümde toplanabilir. 

Görüldüğü gibi, kamu iktisadi teşebbüsleri çok farklı statülere tabidir. Bu farklılıklar uygulamada büyük 
güçlüklerin doğmasına sebep olmaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş kanunlarında, genellikle aksine hüküm bulunmadığı hallerde özel hu
kuk hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu sebeple teşebbüsler üçüncü şahıslara karşı bir özel hukuk 
tüzelkişisi olarak çalışmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüserinde, teşebbüsün sahibi kamu kişisi olduğundan, 
bu kişilerle teşebbüs arasındaki ilişkiler kamu hukuku ilkelerine göre düzenlenmektedir. Teşebbüsün organ
larında çalışanların seçim ya da atanması, teşebbüsün kamu organlarına karşı yükümlülükleri, TBMM'nin, 
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Hükümetin ve ilgili bakanların teşebbüsler üzerindeki yetkileri kamu hukuku alanına girmektedir. Kamu 
iktisadi teşebbüslerinin (KİT) iç çalışmaları bir yasayla düzenlendiği takdirde bu alanlar da kamu hukuku 
kapsamına girer. Ancak yetkili organların üçüncü kişilerle olan ilişkileri özel hukuk alanına dahildir. Teşeb
büslerin hizmetlileri ile ilişkileri uygulanan personel rejimine bağlıdır. Personel rejimi kanunla düzenlendiği 
takdirde kamu hukukuna, genel hizmet yasalarına tabi tutulduğu takdirde özel hukuk alanına girer. Genel uy
gulama işçilerin genel rejime tabi olması biçimindedir. 

Anayasamızın 126 ncı maddesi kamu iktisadi teşebbüslerini kamu tüzelkişisi olarak kabul etmiştir. Bu hü
küm teşebbüslerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin özel hukuk alanında yürütülmesini engellemez. Nite
kim 440 sayılı Kanunda ve teşebbüslerin kuruluş kanunlarında bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Kamu teşebbüslerinin sayısının gittikçe artması ve ekonomimizdeki yerlerinin büyük bir önem kazan
ması, bunların yönetim ve denetimlerinde benzer esas1 arın uygulanmasını, aralarında koordinasyon sağlan-. 
masını zorunlu kılmış, bu zorunluluğu karşılamak üzere 4 Temmuz 1938'de 3460 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 
Kanun, teşebbüslere tüzelkişilik ve kanunlar çerçevelinde idari ve mali özerklik tanımıştır. Teşebbüsler ça
lışma alanlarına göre ayrı ayrı bakanlıklara bağlanmışiır. Bir ara tüm teşebbüsler işletmeler Bakanlığı adıyla 
kurulan bir bakanlığa bağlanmışsa da, bu uygulama kısa bir süre sonra terk edilmiştir. Eski uygulama biçi
mine dönülmüştür. Bakanlıklara teşebbüsler üzerinde geniş kontrol, gözetim ve denetim yetkisi verilmiştir. 
Bu dönemde bakanlıkların teşebbüslere müdahaleleri genellikle kanunda belirtilen sınırları aşmıştır. 

3460 sayılı Kanun KİT'lerin denetimi için Başbakanlığa bağlı (Umumi Murakabe Heyeti) ni kurmuştur. 
Bu heyetçe hazırlanan raporlar (Umumi Heyet) adıyla kurulan bir kurula sunulmakta ve burada nihai karara 
bağlanmakta idi. 

Ekonomimize büyük bir yeri olan KİT'ler, 3460 sayılı Kanunun getirdiği esaslarla gereği gibi yönetilip 
denetlenememiştir. 

20 Temmuz 1960'da çıkarılan 23 sayılı Kanunla 3460 sayılı Kanunun bazı hükümleri değiştirilmiş, yö
netim kurulları kaldırılarak görevleri müdürler kuruluna devredilmiş, Umumi Murakabe Heyeti, Yüksek De
netleme Kurulu adıyla TBMM Başkanlığına bağlanmış, Umumi Heyet kaldırılmıştır. 

KİT'leri ıslah çalışmaları 23 sayılı Kanundan sonra da devam etmiş, teşebbüslerin her bakımdan incelen
mesini, alınması gerekli tedbirlerin saptanmasını sağlamak üzere 6 Aralık 1960'da 154 sayılı Kanun çıkarıl
mıştır. Bu kanunun sağladığı imkânlarla yerli ve yabancı uzmanlar tarafından (Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
Ait Genel Rapor) ve (Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Özel Raporlar) adlı raporlar hazırlanmış, alınması 
gerekli tedbirler açıklanmıştır. 

Bu raporlardan da faydalanılarak 21 Mart 1964'te 440 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun 3460 sa
yılı Kanunda yer alan ilkeleri korumakla birlikte, kapsam genişletilmiş, sermayesinin yarısından fazlası tek 
başına veya birlikte Devlete ya da KİT'lere ait olan teşebbüsler de kanun kapsamına alınmıştır. Kanun, kap
sam genişletmekle kalmamış, iştiraklerin yönetimini düzenlemiş, teşebbüslerin plan hedeflerine uyacak bir 
biçimde yönetim ve gözetimi ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, KİT'lerin TBMM'nce denetlenmesinin kanunla düzenleneceğini hükme 
bağladığından bu emri yerine getirmek üzere 22 Mayıs 1964'te 468 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla 
Yüksek Denetleme Kurulu yeniden Başbakanlığa bağlanmış, yasama organının KİT'ler üzerindeki denetimi 
düzenlenmiştir. 

KİT'lerin yönetiminde ve denetiminde büyük ümitler bağlanan 440 ve 468 sayılı kanunlar da, teşebbüslere 
ait kuruluş kanunlarının çıkarılmaması, teknik denetimde büyük bir yeri olan Yüksek Denetleme Kurulunun 
etkin bir denetim yapmasına imkân verecek bir kuruluş kanununa kavuşturulamaması, KİT'ler üzerindeki aşın 
siyasi müdahaleler, bu kuruluşlara sosyal ve ekonomik sıkıntıların yükünü çekecek kuruluşlar olarak bakıl
ması sebebiyle 'beklenilenleri verememiş, ıslahat için yeni araştırmalar ve incelemeler sürdürülmüştür. 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile kurulan (İktisadi Devlet Teşebbüslerini Yeniden Düzenleme 
Komisyonu) tarafından, Hükümet ve teşebbüslerle gereği gibi işbirliği yapılmadan hazırlanan raporlar bugü
ne kadar uygulanmamıştır. Bu komisyon çalışmalarını dört yıl kadar sürdürdükten sonra lağvedilmiş, reform 
çalışmalarının sürekli bir iş olduğu gerekçesi ile komisyonun görevleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nda 
kurulan bir birime devredilmiştir. Bu birim de yeteri kadar etkili olmayan çalışmalarını sürdürmektedir. 
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2 Mayıs 1971 gün ve 7/2361 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KİT'lerle ilgili reformları gerçekleştirmek, 
bunların modern işletmecilik esaslarına göre siyasi baskılardan uzak bir biçimde kârlılık ve verimlilik ilkele
rine göre çalışmalarına imkân verecek: etkin bir ekonomik ve mali denetim altına alınmalarını sağlayacak bir 
sistem geliştirmek üzere Başbakanlığa bağlı yedi kişilik bir KİT'ler Reform Komisyonu kurulmuştur. Komis
yon. kısa süren çalışmaları sonunda, kamu teşebbüslerinde yeniden örgütlenme çalışmalarını, yönetimde kom-
puter ve sistem analizi yönteminin uygulanması için gerekli çalışmaları başlatmış, kamu teşebbüsleri için 
personel rejimi taslağı hazırlamış, tek düzen muhasebe sisteminin yürürlüğe konulmasını sağlamış, KİT'ler 
için tek holding sistemini önermiştir. Ancak 1 nci Erim Hükümetinin istifasından sonra çalışmalar sürdü-
rülememiştir. 

Bundan sonra KİT'ler için yeni sistem arama çalışmaları DPT içinde sürdürülmüş, 1 Aralık 1972 
günlü Resmi Gazetede (KİT'ler Reform Stratejisi) adı ile bir belge yayınlanmıştır. Bu belgedeki ilkeler esas 
alınarak 440 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasını öngören tasan TBMM'ne sunulmuştur. Bu tasan 
da 1974 seçimleri sebebiyle kanunlaşamamıştır. 

468 sayılı Kanunun getirdiği denetim usulü, denetimden beklenen sonuçların çok geç alınması ve mec
lislerde zaman israfına sebep olması dolayısıyle 15 Ağustos 1977*de çıkarılan 2102 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş, TBMM Dilekçe Karma Komisyonunda uygulanan usul benimsenmiştir. İlerde açıklanacağı gibi 
KİT'ler etkili bir denetime bu kanunla da kavuştur alamamıştır. 

3. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ. 

a) Tarihçe. 

Yukarıda belirtildiği gibi, yurdumuzda KİT'lerin merkezi bir kuruluş aracılığı ile denetimi 1938'de 
çıkarılan 3460 sayılı Kanunla başlamıştır. Bu kanuna göre sermayesinin tamamı Devlete ait teşebbüslerin 
teknik denetimi için Başbakanlığa bağlı bir uzmanlar kurulu niteliğindeki (Umumi Murakabe Heyeti) ku
rulmuştur. Bu heyet teşebbüslerin hesap ve işlemlerini ekonomik, mali ve teknik yönden incelemek ve 
hazırlayacağı raporları (Umumi Heyet) e sunmakla görevlendirilmiştir, 

Başbakan ya da görevlendireceği bir bakanın başkanlığında toplanan Umumi Heyet bazı bakanlardan, 
yasama organı temsilcilerinden ve yüksek seviyedeki bazı memurlardan oluşuyordu. Umumi Heyet teşeb
büsleri son merci olarak denetliyor, yönetim kurullarmt aklama yetkisini taşıyordu. Anonim şirketlerin 
genel kurullarına benzetilerek kurulan bu heyet, kuruluşundaki insicamsızlık, heyete katılan kişilerin ano
nim şirketlerin genel kurullarına katılan kişilerin şartlarını taşımaması sebebiyle başarılı olamamıştır. Hü
kümetlerin KİT'lerle ilgili politikasını etkileyememiştir. 

23 Temmuz 1960'da çıkarılan 23 sayılı Kanun, Umumi Murakabe Heyetini, Yüksek Denetleme Kurulu 
adıyla TBMM Başkanlığına bağlamıştır. Böylece bu kurul hükümetlerin siyasi ve idari baskılarından kur
tarılmak, görevlerini serbestçe yapmasına imkân vermek istenilmiştir. Bu arada 3460 sayılı Kanunun şü
mulüne girmeyen bazı kuruluşlar da Yüksek Denetleme Kurulunun denetim alanına alınmıştır. 

Kurucu Mecliste Yüksek Denetleme Kurulunun tıpkı Sayıştay gibi bir Anayasa kuruluşu haline geti
rilmesi ve TBMM'ne bağlanması için gayretler sarf edilmişse de. bunun henüz erken olduğu iddia edilerek 
bu çabalar önlenmiştir. 

21 Mart 1964'te çıkarılan 440 sayılı Kanun 3460 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmakla birlikte, Yüksek 
Denetleme Kurulu ile ilgili kanun çıkarılıncaya kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Kurulla ilgili hükümleri
nin uygulanacağı hükmünü getirmiştir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi KİT'lerin TBMM'nce denetlenmesinin kanunla düzenleneceğini hükme 
bağladığından bu gereği yerine getirmek üzere 22 Mayıs 1964'te 468 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Yüksek 
Denetleme Kurulu bu kanunla yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. Kanunun 1 nci maddesine göre Cum
huriyet Senatosundan seçilen 15 üye ile Millet Meclisinden seçilen 35 milletvekilinden oluşan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulmuştur. Yasanın 3 ncü maddesine 
göre, Karma Komisyon, Yüksek Denetleme Kurulu raporları ile Başbakanlığın sevk edeceği diğer raporları 
inceler ve hazırlayacağı raporları TBMM Başkanlığına sunar. Karma Komisyonun bütün KİT'leri içine alan 
raporları önce Cumhuriyet Senatosunda sonra Millet Meclisinde görüşülür ve sonuçlandırılır. 
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468 sayılı Kanunun Meclislerde müzakeresi sırasında Yüksek Denetleme Kurulunun TBMM'ne mi yoksa 
Başbakanlığa mı bağlanması gerektiği hususu yeniden tartışılmış, bu konuda Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi arasında görüş ayrılığı çıkmış, neticede Kurul Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Kamu teşebbüslerinde Türk Ticaret Kanunu gereğince genel kurulları olanlar hakkında da aynı biçimde ra
por hazırlanmakta, ancak bunların yönetim kurulların':! aklanması söz konusu olmayıp sadece genel görüş
meye sunulmaktadır. Bu gibi teşebbüslerde Türk Tica. et Kanununa göre murakıplar, ya da özel kuruluş ka
nunlarına göre denetçiler tarafından yapılan denetim formaliteden ibarettir. Bu durum önemli bir boşluktur 
ve kamu denetimi ilkelerine aykırıdır. 

468 sayılı Kanunun getirdiği usul çok zaman aldığından 15 Ağustos 1977'de çıkarılan 2102 sayılı Kanun bu 
usulü kaldırmış, yerine TBMM Dilekçe Karma Korniş;, onunda uygulanan usulü benimsemiştiı" Buna göre Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca hazırlanan raporlar TBMM'nin tüm üyelerine dağıtılmakta, 
dağıtım tarihinden itibaren 30 gün içinde siyasi parti gruplarından, TBMM'nin en az 10 üyesinden, veya Hü
kümetten bir itiraz vaki olmazsa raporun kesinleştiği kabul edilmektedir. İtiraz vaki olursa 468 sayılı Kanun
daki usule göre işlem yapılmak üzere Meclislerin genel kurullarına sevk edilmektedir. 

b) Bazı yabancı memleketlerde KİT'lerle ilgili de netim biçimleri (*) : 

Kapitalist, sosyalist ve karma ekonomi uygulayan bütün ülkelerde kamu teşebbüsleri vardır. Her ülke ken
di hukuk düzenine ve mevcut şartlara göre denetim bhimi oluşturmuştur. Bunlardan bazılarına burada çok 
kısa da olsa değinmekte fayda vardır : 

ABD : ABD'de kamu teşebbüsleri, ticari esaslara jjöre düzenlenen işletme bütçeleri ve muhasebe rapor
ları üzerinden Sayıştay (Genel Muhasebe Bürosu) tara' ından denetlenir. 

SSCB : SSCB'nde büyük bir önem taşıyan KİT'ler Devletin ve partinin organlarınca sıkı bir denetime tabi 
tutulmaktadır. 

İngiltere : Denetim serbest hesap uzmanlarınca yapılmaktadır. Hazırlanan raporlardan yasama ve yürüt
me organlarınca yapılan denetimlerde faydalanılmaktadır. 

Fransa : Fransa'da KİT'lerin denetimi Sayıştay'ın bir bölümü olan Kamu Teşebbüsleri Denetleme Kuru
lunca yapılmaktadır. Hazırlanan raporlardan yasama organı ve hükümet tarafından yapılan denetimlerde fay
dalanılıyor. Kurul hükümete ayrıca gizli bir rapor vermektedir. Denetim tipi iktisadi denetlemedir. 

İtalya : Kamu teşebbüsleri anayasa gereği olarak Sayıştay'ın denetimine tabidir. 

Danimarka : Parlamento adına Sayıştay'ca yapılmaktadır. 
Yugoslavya : Kamu teşebbüsleri merkez bankası ve Halk Komitesi temsilcilerinden oluşan bir teknik komi

te tarafından incelenmekte ve denetlenmektedir. 
Bulgaristan : Teşebbüsler birliklerde toplanmakta ve denetim bu birliklerce yapılmaktadır. 
Federal Almanya : Genel olarak denetim serbest he:ap uzmanlarınca yapılmaktadır. İlgili bakan bu şekilde 

hazırlanan raporları kendi görüşü ile birlikte Sayıştay'a sunmaktadır. 
Belçika : Teşebbüslerin hesapları Maliye Bakanlığı ya da özel kanunlardaki organların denetimi altında

dır. Sayıştay gerekli gördüğü takdirde teşebbüslerin büdin hesap ve işlemlerini inceleyebilmektedir. Sayıştay 
raporları parlamentoya sunulmaktadır. 

Hollanda : Teşebbüslerin hesap ve işlemleri, mali faaliyetleri Sayıştay tarafından denetlenmekte, Sayıştay 
raporları parlamentoya sunulmaktadır. 

İsveç : Teşebbüsler parlamento adına denetmenleree denetlenmekte ve raporlar doğrudan parlamentoya 
sunulmaktadır. - v _ _ __ __ 

Kanada : Yıllık hesaplar serbest hesap uzmanlarınca incelenmektedir. Buna ek olarak teşebbüsler genel de
netmen ve Sayıştay tarafından da denetlenmektedir. 

Avustralya : Kamu teşebbüsleri Sayıştay'ın denetimine tabidir. Hazırlanan raporlar Parlamentoya veril
mektedir. 

(*) Bazı ülkelerde kamu teşebbüsleri ve denetim biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Bakınız : Sadık Bak-
lacıoğlu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri - Genel Esaslar, çeşitli ülkelerde, Türkiye'de - Ankara, 1976. 
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Polonya : Yasama organına bağlı Yüksek Denetleme Kurulu bütün devlet birimlerini denetlemektedir. 
c) Halen yürürlükte bulunan yasalara göre KİT'ler üzerindeki çeşitli denetim biçimleri ; 

1. İç Denetim : 

KİT'lerin hesap ve işlemlerini incelemek üzere çeşitli isimler altında kontrol organları varsa da bunların 
hiçbirinin iktisadi denetleme yapacak gücü ve yetkisi yoktur. 

2. İlgili Bakanlık : 

440 sayılı Kanun teşebbüsleri, çalışma alanlarına göre bakanlıklarla ilgilendirmiştir. Bakanlıkları gerekli hal
lerde hesap ve işlemleri teftişle yetkili kılmıştır. Bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri olmakla birlikte ikti
sadi denetleme yapabilecek organları yoktur. İlgili bakanlıkların denetimle yakından ilgili bir diğer yetkisi 
de yönetim kurulu üyelerinden bir ile genel müdür ve yardımcılarım önerme yetkisidir. Bu yetki alanına 
bunların değiştirilmesi de girmektedir. Bu yetkilerin denetim üzerindeki etkileri açıktır. 

Sanayi Bakanlığının 22 Mayıs 1957 gün ve 6973 sayılı Teşkilat* Kanunu bu Bakanlığa kendisine bağlı KİT' 
leri teftiş ve murakabe yetkisi vermektedir. Diğer bakanlıkların kuruluş yasalarında da benzer hükümler vardır. 
İktisadi denetleme için yetiştirilmemiş bulunan bakanlık müfettişlerince yapılan teftişler iktisadi denetleme
den çok farklı olduğu gibi, genellikle kamu teşebbüslerinin şartları ile de bağdaşmamaktadır. 

3. Maliye Bakanlığı : 
Devlet Hazinesinin temsilcisi olarak Maliye Bakanlığına KİT'ler üzerinde önemli yetkiler tanınmıştır. Bun

lardan en önemlisi 440 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre yıllık genel yatırım ve finansman konusunda 
tanınan yetkilerdir. Bundan başka Maliye Bakanlığı Teftiş Heyetine 25 Mayıs 1936 gün ve 2996 sayılı Ka
nunla verilen çok geniş teftiş yetkisi alanına KİT'ler de girmektedir. Uygulamada pek kullanılmayan bu yetki 
yanında yönetim kurulu üyelerinden birini inha etme yetkisi de vardır. Bu geniş yetkiler, denetim bakımından 
teftiş ölçülerini aşamamaktadır. Esasen Maliye Bakanlığının iktisadi denetleme yapabilecek bir organı da 
yoktur. 

4. Devlet Planlama Teşkilatı ; 

Kamu sektörü için uygulanması zorunlu olan planın yapıcısı DPT'nin KİT'ler üzerindeki denetim yetkisinin 
ağırlık merkezi yatırım alanındadır. Teşebbüslerin yatırımları ile ilgili nihai karar DPT'nin önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca alınmaktadır. Yatırımların gerçekleşmesi de DPT tarafından izlenmektedir. Bu izleme de 
dolaylı bir denetimdir. 

5. Bakanlar Kurulu : 

440 sayılı Kanuna göre KİT'lerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları Bakanlar Kuru
lunca atanmaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulu çıkardığı çeşitli kararnamelerle KİT'lerin çalışmalarını geniş öl
çüde etkilemektedir. Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlı oluşu, kurulun raporlarının Başbakanlık 
kanalıyla TBMM'ne intikal ettirilmesi denetimi geniş ölçüde etkileyen bir faktördün 

6. Devlet Yatırım Bankası : 

KİT'lerin durumlarının incelenerek tartışılması ve teşebbüslerin oluşturacağı fonun ve fon açığının sap
tanması için Maliye Bakanlığınca tertiplenen toplantılara, ilgili teşebbüs temsilcileri ile birlikte Devlet Yatı
rım Bankası da katılmaktadır, ve bu yoldan denetim yetkisi kullanmaktadır, 

7. Yargı Organı Denetimi : 

KİT'lerin kamu hukuku alanına giren faaliyetleri idari, özel hukuk alanına giren faaliyetleri adli yargı 
kapsamına girmektedir. Yargı denetimi genel esaslara tabi olduğundan üzerinde ayrıca durulmamıştır. 

8. Yasama Organı Denetimi : 

KİT'ler hiç kuşkusuz yürütmenin bir kısmıdır. Bu bakımdan Anayasanın 88 nci maddesinde yer alan de
netim biçimlerine tabidir. Yürütmenin bir kısmı olması bakımından KİT'lerin denetimi aynı zamanda Hükü-
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metin de denetimi demektir. Ayrıca KİT'lerin faaliyetlerinde çok etkili bir yeri olan karar ve yönetim organ
larının atanma yetkisi de Hükümete aittir. Bu yetki dolayısıyla da Yürütme Organının Yasama Organına karşı 
sorumlulukları vardır. Anayasamız KİT'lerin denetiminde 88 nci maddede yer alan genel denetim biçimleri ile 
iktifa etmemiş, 127 nci maddesinde KİT'lerin TBMM'nce denetiminin kanunla düzenleneceğini hükme bağ
lamıştır. Böylece bu denetimin özellikleri olan bir denetim olmasını öngörmüştür. Bu maksatla 468 ve 2102 
sayılı kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlara göre KİT'ler TBMM adına Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunca, Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yapılmaktadır. 

Karma Komisyonun tüm üyeleri siyasi kişilerdir. Bir işletmenin denetimi için yeterli bilgi, meleke ve 
tecrübeye sahip bulunmaları zorunlu değildir. Ayrıca komisyon üyeleri her yıl yeniden seçilmektedirler. 
Böylece komisyonda teknik denetim bakımından tutum istikrarı temini güçleşmektedir. 

Yukarıda sayılan sebeplerle Karma Komisyondan teknik bir denetim beklenemez. Bu durumda Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılan denetimin mahiyeti, şümulü ve etkinliği büyük bir önem kazan
maktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca KİT'lerh ilgili denetimde aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmakta
dır : 

a) Kim Denetlenmektedir? 

Yukarıda belirtildiği gibi, KİT'ler yürütmenin bir kısmıdır. Ayrıca bir 'işletmenin (Karar organı), (Yöne
tim organı) ve (Denetim organı) diye isimlendirebileceğimiz üç temel unsurundan ilk ikisi ile ilgili kişilerin 
atanmasında Hükümetin geniş yetkileri vardır. Bu yetki dolayısıyla da Hükümet TBMM'ne karşı sorumlu
dur. Şu duruma göre KİT'ler denetlenirken aynı zamanda Hükümet de denetlenmektedir. Öbür taraftan, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hükümete bağlıdır. Bu kurula dahil tüm kişilerin tayin, terfi ve görev
den alınmaları Hükümetçe yapılmaktadır. Hükümetin emrinde bulunan bir kurulun Hükümetle yakından il
gili bir denetimi objektif bir biçimde yapabileceği düşünülemez. Öbür taraftan, bu kurulun Hükümetçe arzu 
edilmeyen sonuçlar doğurabilecek bir rapor hazırlaması da çok zordur. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlı oluşu, raporlarını TBMM'ne Başbakanlık kanalı ile in
tikal ettirmesi, objektif denetim için büyük bir handikaptır. 

b) Denetleme Kimin Adına Yapılmaktadır? 

Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlığa bağlı olduğu halde, denetimi Başbakanlık adına mı yoksa TBMM 
adına mı yaptığı belli değildir. Bu kurul Başbakanlığın bir (Staf Kurul) u ise, denetimin yasama organı adı
na yapıldığı iddia edilemez. Denetim yasama organı adına yapılıyorsa kurulun Başbakanlığa bağlı olması
nın anlamı nedir? 

Hükümetin emrinde bulunan bir kurulla yürütmenin bir kısmı olan KİT'lerin, KİT'lerdeki işlemler do
layısıyla Hükümetin, objektif bir biçimde denetlenmesi mümkün değildir. 

c) Denetimin Mahiyeti ve Şümulü Nedir? 

Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevzuata uygun olup olmadığını arayan, 
mali ve cezai sorumluları tespit eden bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim. 

aa) İşletmelerin en az rasyonellik, verimlilik ve kârlılık açılarından sürekli olarak incelenmesini, 
ab) Bunları etkileyen unsurların tespitini, 
aç) Sonuçların değerlendirilmesini, 
ad) Olumlu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin 

ortaya konulmasını, 
İhtiva eder. 
Bu anlamda bir denetim, 
ba) İşletmelerin verimini ölçer, 
bb) Çalışanları daha iyiye doğru teşvik eder, 
be) Yönetimde ve işletme usullerindeki boşlukları ortaya çıkarır. 
bd) Üretimde üstün standartlar sağlar. 
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Kanunlarımız KİT'lerin çağdaş işletmecilik ilkelerine göre çalışıp çalışmadıklarının sürekli olarak denetlenme
sini, maliyet hesaplarının emsal kurumdakilerle kıyaslanmasını, sonuçların analitik bir değerlendirmeye tabi 
tutulmasını öngörmüştür. Bu kanunların ve edinilen tecrübelerin ışığı altında hazırlanmış bulunan Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu denetleme kılavuzu, yapılması istenilen denetimi, teftiş, kontrol, revizyon, ve 
gözetim gibi isimler altında yapılan dar anlamlı denetim biçimlerinden ayırmış, yapılması gereken denetimi 
iktisadi denetim olarak adlandırmış, iktisadi denetimi mahiyet ve şümul bakımından şöyle tespit etmiştir : 

(Denetlemenin geniş kapsamlı bir türü olan iktisadi denetleme ise, kuruluşların modern işletmecilik ilkele
rine göre, rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinden sürekli olarak incelenmesini, kuruluşların belirlenen 
hedeflere ulaşabilmeleri için alınması gerekli tedbirleri göstermeyi amaçlar.) 

Kılavuz, iktisadi denetleme için ilkeler de tespit etmiştir. Bu ilkelerden birkaçmı buraya almakta fay
dalar vardır : 

— Raporlar yalnızca görülenleri kâğıt üzerine döküp yansıtmakla kalmayıp olan bitenlerin nedenlerini 
de arayıp açığa vuracak ve bu arada, elde edilen sonuçlan doğuran çeşitli etkenler arasındaki karşılıklı ilişki 
ve tepkileri dile getirecektir. 

— Yalnızca işlem ve harcamaların mevzuata uygunluğu, belgeler ve kayıtlar arasındaki aykırılıklar, mali 
ve cezai sorumlulukların tespiti gibi nispeten dar sayılabilecek sınırlar içine sığması imkânsız bulunan ikti
sadi denetlemenin, kusur ve kusurluyu arayıp bulucu olmaktan ziyade, doğru yön verici, ışık tutucu vasfı 
ağır basar. 

— Rapor, anaçizgileri ile söz konusu kuruluşun (a) ne olduğu, (b) nasıl çalıştığı, (c) ne sonuçlar elde 
ettiği, (d) niçin o sonuçları aldığı, (e) daha iyi sonuçlara ulaşılması için neler yapılabileceği, sorularını cevap
landıracak hacımda düzenlenmelidir. 

— Raporlar yıllar yılı kalıplaşmış metinler halinde tekrar edilmekte olduğu izlenimini bırakmayacak 
biçimde istenmelidir. 

KİT'lerin, muhteva ve şümulü yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendiğini iddia etmek çok 
zordur. Gerçek şudur ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca işletmelerin genellikle sadece durumları 
tespit edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı araştırılmakta, analitik değerlen
dirmeye, ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutumun işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı, özellikle yönetici
lerde mevzuata uymakla yetinme alışkanlığı yaratacağı kuşkusuzdur. 

Teşebbüsler özellikle karar organlar», yöne'im, personel idaresi, iç denetim, ve donatım bakımından çağa 
uygun metotlarla denetlenmelidir. 

İktisadi denetlemenin vazgeçilemez üç unsuru vardır : 
(ca) Bilgi toplamak. 
(cb) Analitik değerlendirme yapmak. 
(cc) Somut öneriler getirmek. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında bilgi toplama işi gerçekten dirayetle yapılmaktadır. 

Ancak diğer iki unsur için aynı hükme varmak çok zordur. Raporların verildiği mercilerin değerlendirme 
yapması mümkün değildir. Bu bakımdan toplanan bilgiler mutlaka analitik bir değerlendirmeye tabi tutul
malı, doğru yön verici, ışık tutucu somut öneriler getirilmelidir. 

(d) Raporların etkinliği. 
İktisadi denetleme raporlarının gerektiği kadar etkili olabilmesi için her şeyden önce yukarıda belirtilen 

esaslara uygun olarak hazırlanması gerekir. Raporlara etkinlik kazandıran temel unsur, yapılan değerlendir
melerin ve getirilen önerilerin gerçeklere uygunluğudur. Gerçeklere inmeyen, somut öneriler getirmeyen rapor
lara yatırım gücü ile etkinlik kazandırmak mümkün değildir. 

İktisadi denetlemenin hedefleri ve metotları üzerinde denetleyenlerle denetlenenler arasında anlayış birli
ğinin sağlanması etkinliği artırır. Denetim yapan çeşitli kurul ya da kişiler arasında koordinasyon sağla
narak, denetimin mahiyet ve şümulü, hedefleri ve metotları üzerinde anlayış birliğinin temin edilmesi, dene
timde tekerrürlerin önlenmesi de etkinlik bakımından önemlidir. Denetim sonunda ortaya konulan öneri ile 
her şeyden önce uygulanabilir olmalıdır. Bu bakımdan her yıl bir önceki yıllarda ortaya konulmuş bulunan 
önerilerin uygulanma biçimi ve uygulanma imkânları da değerlendirilmelidir. 
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Denetlenenler, denetimi, uyulması zorunlu bürokratik bir merasim olarak değil kuruluşları daha iyiye 
götürecek bir araç olarak kabullenmeye başladıkları ve denetime içtenlikle (katıldıkları zaman denetimin etkin
liği geniş ölçüde artar. Bu ortamı oluşturma görevi denetim yapanlara düşer. 

Denetimin etkinliği konusunda dikkate alınması gereken bir husus da aklamanın yaptırım gücüdür. 468 
sayılı Kanunda aklanmamanın herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Bunu dikkate alan kanun koyucu, 2102 
sayılı Kanunla bir yaptırım gücü getirmeye çalışmış, Kanunun 3 ncü maddesinde şu hüküm yer almıştır : 

(KİT personeline 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ile geçici 7 nci maddesinde öngörülen hakların ve
rilebilmesi için TBMM'since bu teşebbüslerin bilançolar ile netice hesaplarının tasvip edilmiş, genel görüşmeye 
tabi olanların görüşmelerinin tamamlanmış olması gerekir). 

işçilere şümulü olmayan, işletmede çalışanlar arasında sadece personele uygulanan bu toplu mali cezanın 
haklılığı kadar etkinliği ve işlerliği de kuşkuludur. 

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi KlT 1er çeşitli makam, kurul ve kişilerce denetlendiği halde, ikti
sadi denetimin varlığından söz etmek çok güçtür. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda teşebbüslerin durumları genel düzeyde tartışılmakta ve etkili bir denetim 
yapılamamaktadır. 

Etkili bir denetim için herşeyden önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun her bakımdan yeniden 
düzenlenmeli, mahiyeti ve şümulü yukarıda ayrıntıları ile açıklanan iktisadi denetlemeyi yapabilecek bir duru
ma getirilmeli, imkânlara kavuşturulmalıdır. 

4. SONUÇLAR. 
Komisyonumuz ekonomimizde çok önemli bir yeri olan KlT lerle ilgili sorunların karar organları, yürüt

me organları, denetim, personel idaresi, donatım, planlama araştırma ve geliştirme olmak üzere altı başlık al
tında toplanabileceği kanısına varmış, bu sorunların bir bütün halinde incelenmesinde faydalar görmüştür. 
Bununla birlikte görevimizin denetimle sınırlı olması, ve diğer sorunlar üzerinde sağlıklı bir bilgi edinmenin 
yeterli bir denetleme ile mümkün olacağı dikkate alınarak incelemeler özellikle denetim üzerinde yoğunlaştı
rılmış ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır : 

a) KİT'ler çeşitli zamanlarda çıkarılan kanunlarla çok farklı statülere tabi tutulmuştur. Bu durum uygu
lamada zorluklar yaratmaktadır. Bu sebeple KİT'lerle ilgili tüm mevzuat gözden geçirilmeli, bunların yöne
tim ve denetiminde benzer esasların uygulanmasını, aralarında uyum sağlanmasını temin edecek, hukuki sta
tülerini açıklığa kavuşturacak yeni bir kanun vakit geçirmeden çıkarılmalıdır. 

b) KİT'lerde denetim çeşitli kuruluşlar ve kişiler tarafından değişik biçim ve düzeyde yapılmaktadır. 
Bunlar genellikle kontrol, teftiş, gözetim, tahkikat gibi dar anlamlı denetim biçimleridir. Bazan bu konuda 
çok ileri gidildiği, denetimin kuruluşları dinamizimden uzaklaştıracak bir düzeye ulaştığı görülmektedir. Koor
dinasyon yokluğu sebebiyle gereksiz tekrarlamalara da rastlanmaktadır. 

KİT'lerin Devlet adına denetimi tek bir organ tarafından iç denetimle tekrarlamalar yaratmayacak bir bi
çimde yapılmalıdır. 

c) Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevzuata uygun olup olmadığını 
arayan, mali ya da cezai sorumluları saptayan bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim, 

1. İşletmelerin en az rasyonellik, verimlilik ve kârlılık bakımlarından sürekli olarak incelenmesini, 
2. Bunları etkileyen unsurların tespitini, 
3. Sonuçların analitik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını, 
4. Olumlu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin or

taya konulmasını, 
ihtiva eder. 
KİT'lerin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendiğini iddia etmek çok zordur. Gerçek şudur 

ki, KİT'leri teknik bakımdan en üst düzeyde denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca genel
likle, teşebbüslerin sadece durumları tespit edilmeacte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı 
araştırılmakta, analitik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tutumun yöneticilerde mevzuata uymak
la yetinme alışkanlığı yaratacağı, işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı kuşkusuzdur. 
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Bu sebeple, Yüksek Denetleme Kurulunun denetim ve rapor hazırlama usulleri gözden geçirilmelidir. Bu 
kurul her bakımdan yeniden düzenlenmeli, mahiyet ve şümulü yukarıda açıklanan iktisadi denetlemeyi yapa
bilecek bir duruma getirilmeli, imkânlara kavuşturulmalıdır, 

d) KİT'ler yürütmenin bir kısmıdır. Ayrıca bunların yönetim kurullarının, genel müdür ve yardımcıla
rının atanmaları ve görevden alınmaları Hükümetçe yapılmaktadır. Yürütme Organı bu yetkileri dolayısıyla 
da Yasama organına karşı siyasi bakımdan sorumludur. Şu halde KİT'ler denetlenirken aynı zamanda Hükü
met de denetlenmektedir. 

' Öbür taraftan, KİT'lerin teknik denetimi ile görevli bulunan Yüksek Denetleme Kurulu yürütmenin için
de yer almıştır. 1938'de kurulan ve bugüne kadar bir kuruluş kanununa kavuşturulamayan bu kurula dahil 
tüm kişilerin tayin terfi ve görevden alınma işlemleri Hükümetçe yapılmaktadır. Hükümetin emrinde bulunan 
bir kurulun Hükümetle çok yakından ilgili bir denetimi objektif bir biçimde yapabileceği düşünülemez. 

Sayılan nedenlerle, Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş kanunu biran önce çıkarılmalı, siyasi ve idari 
baskılardan uzak olarak, objektif ölçülere göre denetim yapabilmesi için Sayıştayın statüsüne benzer bir sta
tüye kavuşturularak Y'asama Organına bağlanmalıdır. 

Ayrıca bu kurulun rapor hazırlama tekniği, bu raporlardan kolayca faydalanmaya imkân verecek bir bi
çimde değiştirilmelidir. 

e) Denetimin etkinliği kuşkusuz, yapılan analitik değerlendirmenin ve ortaya konulan önerilerin gerçek
lere uygunluğu oranında artar. Buna ek olarak denetim sonunda aklama işleminin yaptırım gücünün de etkin
likte payı vardır. 2102 sayılı Kanunla getirilen ve toplu mali ceza mahiyeti taşıyan yaptırımın haklılığı, etkin
liği ve işlerliği çok kuşkuludur. Yönetim kurulları aklanmayan teşebbüslerin personelini bazı haklardan top
lu olarak mahrum etmeyi öngören bu yaptırımın özellikle görevini şevkle yapan personel üzerinde olumsuz 
etkiler yapacağı kanısındayız. 

Açıklanan nedenlerle, aklama işlemine etkinlik kazandırmak için, aklanmayan teşebbüslerin kusurlu görü
len görevlilerine uygulanacak yaptırım açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Başkan 
Ankara 

Ergim Ertem 

Üye 
Aydın 

Sadettin Demirayak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Zonguldak 

Mehmet Ali Pestilcî 

Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Safa Reis oğlu 

Sözcü 
Tabii Üye 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Söz hakkım saklı 
Kâmil Karavelioğlu 

Kâtip 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Aydın 

Metin Taş 

Üye 
Konya 

Muzaffer D emir tas 

Üye 
Muş 

İsmail İlhan 
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EK : 1 (ARAŞTIRMA ÖNERGESİ) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

Milli ekonomimizde çok önemli bir yeri olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin teknik denetimi Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. Bu kurulca hazırlanan raporlar 12 . 5 . 1964 gün ve 468 sayılı 
Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15 . 8 . 1977 gün ve 2102 sayılı Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna sunulmaktadır. 

468 sayılı Kanuna göre Karma Komisyonca hazırlanan raporlar önce Cumhuriyet Senatosunda daha son
ra Millet Meclisinde görüşülmekte iken, 2102 sayılı Kanun bu usulü kaldırmış, yerine TBMM Dilekçe Karma 
Komisyonunda uygulanan usulü benimsemiştir. Buna göre, Karma Komisyon raporları TBMM'nin bütün 
üyelerine dağıtılmakta, dağıtım tarihinden itibaren 30 gün içinde siyasi parti gruplarından, TBMM'nin en az 
10 üyesinden veya Hükümetten bir itiraz vaıki olmazsa raporun kesinleştiği kabul edilmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetiminde ağırlık noktası Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulundadır. Karma Komisyonun tüm üyeleri siyasi kişilerdir. Bir işletmenin denetimi için ye
terli bilgi, tecrübe ve melekelere sahip bulunmaları zaruri değildir. Kaldı ki, Karma Komisyon müzakerele
rini Başbalkanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporları üzerinde yapmaktadır. Bu bakımdan da Karma Ko
misyondan teknik bir denetim beklenemez. Bu komisyonca yapılmakta olan denetim esasen teknik değil, si
yasidir. 

Bu durumda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca kullanılan dene
tim metotları, denetimin mahiyet ve şümulü önem kazanmaktadır. 

Bir işletmenin denetimi elbette sadece işlemlerin ve harcamaların mevcut mevzuata uygun olup olmadığım 
arayan, mali ve cezai sorumlulukları tespit eden bir faaliyet değildir. Söz konusu olan denetim bir işletmenin 
en az rasyonellik, verimlilik, ve kârlılık bakımından-süı ekli olarak incelenmesini, bunları etkileyen unsurların 
tespitini, sonuçlarının değerlendirilmesini, olumlu etkenlerin geliştirilmesini, olumsuzların asgariye indirilmesi 
için alınması gerekli tedbirlerin ortaya konulmasını ihtiva eder. Etkili bir denetim, işletmenin verimini ölçer, 
çalışanları daha iyiye doğru teşvik eder, yönetim ve işletme usullerindeki boşlukları ve aksaklıkları ortaya 
çıkarır, üretimde üstün standartlar sağlar. 

Kanunlarımız, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin çağdaş işletmecilik ilkelerine göre çalışıp çalışmadıklarının 
sürekli olarak denetlenmesini, maliyet hesaplarının emsal kurumlardakilerle kıyaslanmasına, sonuçların anali
tik bir değerlendirmeye tabi tutulmasını öngörmüştür. Bu kanunların ve edinilen tecrübelerin ışığı altında 
hazırlanmış bulunan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetleme Kılavuzu, yapılması gerekli deneti
mi, teftiş kontrd, revizyon ve gözetim gibi isimler altında yapılan diğer murakabe biçimlerinden ayırmış, 
İktisadi denetlemeyi mahiyet ve şümul bakımından şöyle tespit etmiştir. 

— Denetlemenin geniş kapsamlı bir türü olan İktisadi denetleme ise, kuruluşların modern işletmecilik il
kelerine göre rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinde sürekli olarak incelenmesini ve kuruluşların belir
lenen hedeflere ulaşabilmesi için alınması gerekli tedbirleri göstermeyi amaçlar. (Sayfa : 5) 

Kılavuz iktisadi denetleme için ilkeler de tespit etmiştir. Bu ilkelerden birkaçını buraya almakta fayda
lar vardır : 

— Raporlar, yalnızca görülenleri kâğıt üstüne döküp yansıtmakla kalmayıp, olan bitenlerin nedenlerini 
de arayıp açığa vuracak ve bu arada, elde edilen sonuçları doğuran çeşitli etkenler arasındaki karşılıklı ilişki 
ve tepkileri dile getirecektir. (Sayfa : 9) 

— Yalnızca işlem ve harcamaların mevzuata uygunluğu, belgeler ve kayıtlar arasındaki aykırılıklar, mali 
ve cezai sorumlulukların tespiti gibi nisbeten dar sayılabilecek sınırlar içine sığması imkânsız bulunan iktisa
di denetlemenin, kusur ve kusurluyu arayıp bulucu olmaktan ziyade, doğru yön verici, ışık tutucu vasfı ağır 
basar. (Sayfa : 6) 

— Rapor anaçizgileriyle söz konusu kuruluşun (a) Ne olduğu, (b) Nasıl çalıştığı, (c) Ne sonuçlar elde et
tiği, (d) Niçin o sonuçları aldığı, (e) Daha iyi sonuçlara ulaşılabilmesi için neler yapılabileceği sorularını ce
vaplandıracak hacimde düzenlenmelidir. (Sayfa : 11) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 811) 



— 12 — 

— Raporlar yıllar yılı kalıplaşmış metinler halinde tekrar edilmekte olduğu izlenimini bırakmayacak bi
çimde istenmelidir. (Sayfa; : 12) 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin muhteva ve şümulü yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak denetlendi
ğini. iddia etmek çok zordur. Gerçek şudur ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, işletmelerin ge
nellikle sadece durumları tespit edilmekte, mali ve idari işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı araştırıl
makta, analitik bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Rasyonellik, verimlilik ve kârlılık unsurları, 
bunları etkileyen faktörler dikkate alınmamaktadır. O kadar ki, raporlarda işletmelerin yıllık kâr ve zararları 
sadece rakam olarak ifade edilmekte, bunlar üzerinde değerlendirme yapmaktan kaçınılmaktadır. 

Bu tutumun işletmeleri dinamizmden uzaklaştıracağı, özellikle yöneticilerde mevzuata uymakla yetinme 
alışkanlığı yaratacağı kuşkusuzdur. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin asla tatminkâr olmayan bugünkü durum
larında, yetersiz ve yanlış denetimin çok büyük bir hissesi vardır. Bu kurumlar, özellikle, karar organları, per
sonel idaresi, iç denetim, yönetim, planlama, araştırma ve geliştirme, donatım bakımından çağa uygun metot
larla denetlenmedikçe, verimlilik ve kârlılık beklemek mümkün değildir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimini bir taraftan 
yukarıda belirtilen kılavuza uygun hale getirme gayretleri içine girerken, öbür taraftan bu kılavuzu ilgili ku
rumlardan, özellikle üniversitelerimizden yardım görerek, analitik değerlendirmeye ve tedbirler önermeye ağır
lık veren bir yönde geliştirmesinde zaruret vardır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında bilgi edinmek üze
re Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılma
sını arz ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

EK : 2 (ARAŞTIRMA PLANI) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ HAKKINDA ARAŞTIRMA PLANT 

A) ARAŞTIRMA ÖNCESİ YAPILACAK İSLER : 

I - Önergenin okunması. 
II - İktisadi denetleme mefhumunun incelenmesi ve görüş birliğinin sağlanması. 

III - Araştırmaya yardımcı ya da kaynak olabilecek kurum, kişi ya da belgelerin tespiti. 
IV - Araştırma programının yapılması. 
Ek : 1 (Araştırma programı çizelgesi taslağı) 

B) ARAŞTIRMA ESNASINDA YAPILACAK İŞLER : 

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Devlet Yatırım Bankası, varsa diğer kurumlar, özellikle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun KİT'ler üzerindeki denetiminin mahiyet, şümul ve etkinlik bakımından incelenmesi. 

I - MAHİYET BAKIMINDAN : 

1. Yapılan denetimin türü nedir? 
a) Kontrol mu? 
b) İdari teftiş mi? 
c) Mali teftiş mi? 
d) İktisadi denetim mi? 
e) Bunlardan hiçbiri değilse, ne tür bir denetim yapılıyor? 
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2. İktisadi denetim ise, ilgili kuruluşlar, 

a) Rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinden sürekli bir incelemeye tabi tutuluyor mu? 
b) Mevcut şartlara göre emsali kuruluşlarla, çalıştırılan personel, kullanılan malzeme, elde edilen üretim 

ve kâr bakımından kıyaslama yapılıyor mu? Mukayeseli maliyet hesapları yapılmakta mıdır? 
c) Kuruluşların. 
1. Ne olduğu, 
2. Nasıl çalıştığı, 
3. Ne sonuçlar elde ettiği, 
4. Niçin o sonuçları elde ettiği, 
5. Daha iyi sonuçlara ulaşılması için nelerin yapılması gerektiği araştırılıyor mu? 
d) Değerlendirme yapılıyor mu? Kuruluşun üretimi ve verimi olumlu ve olumsuz etkenler saptanıp olum

lu etkenlerin geliştirilmesi, olumsuzların asgariye indirilmesi için tedbirler öneriliyor mu? 

II - ŞÜMUL BAKIMINDAN : 

Aşağıdaki hususlar üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılıyor mu? 

1. Mevzuat : 
a) Kanunlar, 
b) Tüzükler, 
c) Yönetmelikler, 
d) Devamlı talimatlar, 
e) Varsa, uluslararası anlaşmalar. 
2. Organizasyon. 
3. Karar organı. 
Nicelik, nitelik ve istikrar bakımından. 
Karar serbestisi ve etkinlik bakımından. 
4. Yönetim. 

Özellikle orta ve yüksek dereceli yöneticiler bakımından. 

5. Mali bünye. 
a) Mali durum, 
b) Mali değerlendirme. 
6. İşletme. 
a) Bütçe ve finansman, 
b) Üretim, 
c) Pazarlama, 
d) Kâr ve zarar, 
e) İşletme değerlendirmesi. 
7. İç denetim ve değerlendirme. 
8. Personel idaresi. 
a) İş, tahlili yapılmamı? 
b) Sınıflandırma yapılmış mı? 
c) Objektif görevlendirme yapılıyor mu? 
d) İşbaşında yetiştirme durumu nedir? 
e) Örgün ve yaygın eğitim durumu nedir? 
f) İşyeri disiplini nasıldır? 
g) Kitle ruhu nasıldır? 
h) Moral durumu nedir? 
Personel morali ve moral hizmetler. İskânlar müşterek kullanılıyor mu? 
ı) Atıl personel kapasitesi var mıdır? 
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9. Ücretler: 
a) Çalışanlarla toplu sözleşme pazarlığı hangi seviyede ve nasıl yapılmaktadır? 
b) Toplu sözleşme pazarlıklarında nihai karar verme yetkisi fiilen kimin elindedir? 
c) KİT'lerdeki ücretlerle benzeri özel sektör kuruluşlarındaki ücretler arasında kıyaslama yapılmakta 

mıdır? Bu kıyaslama KİT'ler arasında yapılmakta mıdır? 
d) KİT'lere ait toplu sözleşme pazarlıklarını bir elden yürütecek ya da toplu sözleşme pazarliklârında 

KİT yöneticilerine çeşitli yönlerden yardımcı olacak "bir kurul var mıdır? 
10. Donatım; 
a) KİT'ler içi ve KİT'ler arası stok kontrolü var mıdır? Varsa işlerlik derecesi nedir? 
b) Nadiren kullanılan donatım imkânlarının müştereken kullanılması planlanmış mı? 
c) Donatım yeterli mi? 
d) Atıl donatım kapasitesi var mı? 
e) Donatım verimi değerlendiriliyor mu? 
11. Çevre ile ilişkiler : 
Özellikle ekolojik etkiler bakımından. 

III - ETKİNLİK BAKIMINDAN : 

1. Denetim temel sorunlarına inebiliyor mu? 
2. Denetleyenlerle denetlenenler arasında denetimin hedefleri ve metotları üzerinde anlayış birliği sağ

lanmış mı? 
3. Denetim sonucunda tespit edilen tavsiyeler çözüm getirici ve olumlu hedeflere yöneltiri biçimde 

midir? 
4. Denetlenenlerin tavsiyeleri kabullenme biçimi nedir? 
5. Daha önceki yıllara ait tavsiyelerin uygulanma kabiliyeti, uygulanma biçimi etkinlik derecesi sürekli 

olarak izleniyor ve değerlendiriliyor mu? 

6. Denetim yapan çeşitli kurul ya da kişiler arasında koordinasyon sağlanıyor mu? Sağlanıyorsa hangi 
idari kademede sağlanıyor? 

7. İktisadi denetlemenin belkemiğini teşkil eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun üye ve uz
manları nitelik ve nicelik bakımından yeterli midir? Donatım imkânlarının durumu nedir? Kendi eleman
larını örgün ve yaygın eğitimle ya da işbaşında yetiştirme imkânları var mıdır? 

8. Bu kurula dışardan ve içerden atamalarda modern personel idaresine ait usuller kullanılıyor mu? 

9. Bu kurulun, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar 
ve KİT'lerle ilişkilerini düzenleyen mevzuat yeterli midir? 

10. Bu kurul tarafından hazırlanan raporlar modern rapor tekniğine uygun mu? 
a) Bu raporlar hitap ettikleri makam ya da kişiler dikkate alınarak hazırlanıyor mu? 
b) Raporun sunulduğu makam ya da kişilerin tümü için gerekli olmayan ayrıntılar eklere ya da lahi

kalara bırakılıyor mu? 
c) Raporlar özellikle teknisyen olmayan kimselerce bir sonuç çıkarılmasına veya tedbir alınmasına yara

mayacak mütalaa ve rakamları ihtiva ediyor mu? Sadece teknisyenler için faydalı olabilecek mütalaa ve ra
kamlar ek ve lahikalara bırakılıyor mu? 

d) Ele alınan bilgi, bulgu ve rakamlar soyut tasvir ve istatistik verileri olarak mı bırakılıyor? Gerekti
ğinde bunların anlamları açıklanıyor mu? 

e) Üzerinde işlem yapılmayacak rakamlar uzun cetveller halinde mi veriliyor? Bunlar grafiklerle mi be
lirtiliyor? 

f) İşletmelerin kâr ve zararları sadece rakam halinde mi ifade ediliyor? Kârı ve zararı doğuran faktörler 
analitik bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? Kân artırıcı ve zararı asgariye indirici öneriler yapılıyor 
mu? Yapılıyorsa bunların uygulanma biçimi ve sonuçları sürekli olarak izlenip değerlendiriliyor mu? 
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g) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının TBMM Kamu İktisadi Teşeibbüsleri Karma Ko
misyonunda ele alınış biçimi tatminkâr mıdır? Mevzuatta ve usullerde değiştirilmesi gerekli hususlar var 
mıdır? 

h) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve bu kurumun reor-
ganize edilmesi gerekli midir? 

C) ARAŞTIRMA SONRASI YAPILACAK İŞLER : 

I - Araştırma sonucunun değerlendirilmesi. 

II - Rapora girecek hususların tespiti. 

III - Rapor biçiminin tespiti. 

IV - Raporun hazırlanması. 
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