KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE SAVURG ANLIK VE
YÖNETS EL ÖNLEMLE:R

Şadi

SARUHAN

Saıvurganlık halk dilinde «çok ve boşuna yapılan harcama»
karşılığı olaraık kullanılmaktadır. 29 Eylü1 1978 tarih ve 16419
Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «Kamu Yönetimi nde ve Har-

camalarında Etkinli'k ve VerimliÜği Sağlamak · ve Savurganlığı
Önlemek Amacıyla Alınacak Ek0nomi k ve Mali Önlemler Hak~
kında Yetki Kanunu» savurganlığı, · «kaynaikların verimli kullanımı ve kamu hizmetler inde etkinliğin artırılması, belli bir kamu fonu ile en fazla mal ve hizmetin sağlanması, mal ve hizmetleri;n en a·z bedelle elde edilmesi ve programlanmış hizmetle rin
süresinde gerçekleştirilmesi için yaıpılan çalışmaların sonuçsuz

kalmaması», şeklinde tanımlamaktadır. İşletmelerde savurganlık

. faaliyet
kıvamh

lir.

,

ccçıktı»larının,

ccgirdi»lere oranlanmasıyla ölçülelbilir ve
(optimum } faaliyet veriµıinin sağlanmasıyla önlenebi-

Kamu İktisatii Teşebbüsleri ülke ekonomisi içinde üre·t tikleri değerler, .sağladıkları çalışma olaiıaklan ve gerçekleştirdikleri
yatırımlarla sosyal ve ekonomik politikaların uygulanmasını kolayt!aştırmaktaôır. Deıvlet işletmeleri belli bir ekonomik sistemi
değil, kalkınmanın i'tici gücünü oluşturmaktadırlar. Devlet ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı gerçekleştirmek için gerekli
alt yapı düzenini kurmak, üretimi artırmak, istihdam olanakları
yaratara k işsizliği önlemek ve yatırımları hızlandırmak zorunda· .

dır.

20 Mayıs 19813 tarih ve 180'52 Sayılı Resmi Gazete'de yayın
lanan 6.0 Sayıh Kanun Hükmün deki Kararnam e ile Kamu İkti397

sadi Teşeıbbüsleri «iktisadi ve üst bir kavram» olarak irdelenmiş
ler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi KuruJuşları
olarak gruplanfürılınışlardır. Ayrıca 440 Sayılı Kanun eık ve değişiklikleriyle ıberalber yürürlü kten ka'1dırılmıştır. ·
Devlet Teşekkülleri sermaye lerinin tamamı devJete
ait olan ve iktisadi alanda ticari gerçekle re göre çalışmak üzere
kanunla kurulan Kamu İıkttsadi Teşebbüsleridir. İktisadi Devlet
e ve 53
Teşekküllerinin sayısı 24 alarak belirlenmiş, 94 Müesses
eri
Mahsull
Topraık
k,
(Etilban
Ortaklık da bunlara bağlanmıştır
gibi).
Kurumu
m
Ofisi, Sümer'bank, Türkiye Zırai Donatı
İktisadi

Hukuki düzenle me yönünd en yeni bir kal\Tam olan Kamu İ k~
tisadi Kuruluşları sermaye lerinin tamame n devlete ait olan, kamu hizmeti niteliği ağır :basan, tekelci üretim koşullarında temel mal ve hizmet üretmek ve pazarla mak için kanunla kurulan
Kamu İktisadi Teşebbüsleridir. Kamrna me Kamu İktisadi Kuruluşlarının sayısını 7 olarak saptamıştır (TCDD, PTT, Tekel İş
letmeler i Genel Müdürlüğü gibi). Bunlara bağlı olarak çalışan
12 Müessese ve 3 Ortaklık bulunmaıktadır .

A -

DEVLETİN ÖZEL MAL ÜRETM E NEDENLERİ

Dünyad a ilk defa 1930'lar da Atatürk tarafından başlatılan
«Türk Modeli» He dev leıt, ekonomiyi drüzenLeıme amacıyla özel mal
üretimi görevin i yüklenmişti'r. «Devlet İşletmecfüıği Sistemi» uyyi tegulamasının temel nedeni özel giriş~min ekonom ik büyüme
r< 1 >.
olmasıdı
ş
aşmamı
tikleyec ek ve destekle yecek şekilde kuruml
özel malJar piıyasadaki cari fiyat düzeyin e uygun olarak toplum
bireyler i tarafından değişik · miktarl arda tüketile n mallardır. Özel
e bu- .
malları tüketere k faydasından yararlan abilmek için ödemed
malbu
altında,
şartları
rekalbet
lunİnak gereklid ir. Ayrıca serlbest
ak
sağJanm
ile
ması
lar için gerekli kaynak ayırımı fiyat mekaniz
etimlerini
tadır. Ki.t kaynakların bireyler in ortaklaşa gereksin
kin bir şekHde giderme sini sağlamak amacıyla devlet özel mal
üretmek tedir. Deıvletin, piyasa mekanizmasının yerini alarak,
öz·el mal üretimi ni haJkh kılan ekonom ik nedenle ri tekelleşme,
MıERJİ!H, cKalikınca Ekonomi•sinde Türk Modef'i: Devlet
Sisıt:emi». Yeni iş Dünyası, Y. 3, S. 27, Oca k 1982, s. 6.

(1) Kut·lu

1
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işletmeciliği

azal an mali yet koşulları, marj inal mali yetin
sıfır olması. dışsal
ekonomilere nede n olan topl um için fayd ah'
(mer it) ve topl um
için zararlı (dem erit) malıların üret imi şekıl
2
inde sıralayabiliriz< ).

a) Teke lci Ü re tim Koşulları
Gelişmiş ekon omil erde tşletme
büyü klük leri artmış ve üretim dev işletmeler arasında paylaşılmışıtfr.
ccTekelci kapita[izm;ı,
adı veril en bu duru m ekon omid
e teke l yönısemesini arttırmış vs
serm aye lehin e gelir dağılımını bozmuştur.
Bu duru m dervletin
ekonomik haya ta <~üretici» olar ak girm esin i
zoru nlu kılmıştır' •
3

Piya sa koşullarını veri olar ak alma yan teke
lci iş[e·tmeler az
mik tard a mal üreti p, yüks ek fiya ttan sata
rak topl uma önemli
maUıyetler yükılemektedirler. Azal
an topl am taleb i fiyatları düşürerek değil, üret imi sınırlay
arak yamtladıkılarından fiya t oluşumu gene!Qikle yukarıya doğr
u eğilimlidir. Enfl asyo nu önle
mek
için mali yet ya da para politikası yoluyla topl
am talep te sağlana
cak bir aza lma, fiyatları aşağı çekm ek yerin
e, üret imi sımrfa
yaca k ve böylece topl um aync a bir de işsizliğe
kaıtlanmak zoru n1

o------_._--~__.------x

~ı\

Çizim 1.

9 C\2..

Tekelci üretim

(2) Orhan ŞENBR, KollektU Karar Alma
1980, s. 19-20.
(3) Vuraıı SAVAŞ, Mukayeseli
İktisat
İstanbul , 19179,

s.

8.

koşulları

Mekanizması,

Kal'ite

MaVba :ası,

Bursa.

, Sadrettin Tosıbi Y'<lyın ve Yardım Vaıkfı,
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da kalacaktır4 • Çizim
dir.

ı

tekelci üretim

koşullarını göste:mıeikte~

. .,'.· .:~:it;::~,A~~~'lj

Tekek.i işletme marjinal maliyetin (MC) marjinal gelire
(MR) eşit olduğu noktadan geçen dikmenin ortalama gelir (AR)
eğrisini - kestiği Eı noktasında (q1 ) kadar maıl üretip (Pı) fiyatından sataraık kar m'aksiımizasyonunu gerçekle.ştirmektedir. Marjina'1 maliyetin ortalama gelire eşit olduğu E noktasındaki (q)
üretim miktarı ve (p) fiyat düzeyi ise kaynakların 0ptimal sossal ayuımının sağlan<lığı yeri göstermektedir. Akılcı davranan
bir tekelci işletme, E noktasına doğru yönelerek, ürettiği özel
mahn miktarını artırıp fiyatını düşürmek istemeyecektir. Daha
az üretip daha yüksek fiyata satmaya özen gösterecekitir. Bu ne·denle tekelci işletme topluma tki türlü maliyet yüklemektedir 5 :
a)) tı'üketicilerin elde edeceılderi özel mal miktarı (q) dan
(qı) e düşecek ve yüksek gelirliler için üretim yapılmış olacaktır. Fiyat düzeyi yükseleee;ğinden söz konusu malı sadece geliri
yeterli olanlar satın a[a}bilece'klerdir.
b) Tüketiciler tekelci işletmeye taralı a:lan kadar gelir
trans:feri yapmaktadırlar. Toplum daha az özel mal tüketmekte
ve gelir dağılımı tekeılci işletme lehine değişmekıtedir.
1

Devlet işletmelerin endüstriye· girişini kolayla1ştırmaik, üretim
ve fiyat düzeylerini denetleyelbilmek, aşırı karları vergilendirmek,
, kısaca aksak r-eka:bet koşullarını ortadan kaldmma:k için özel
mal üretmekitedir. Adil bir gelir dağılımını sağfaınak ve özel malın toplum için arzu edilen düzeyde üretimini gerçek[eştirmek
için devlet kendi iktisadi kuruluşlarıyla teıkelci işletmelerin yerini almaıktadır.
b)

Azalan Maliyet Şartları .Altında Özel
Mal Üretimi

Üretilen mal miktarı artarken, ortalama maJliyet eğnsmın
giderek düşmekte olduğu bir durumda toplum için gereken seviyede özel mal üretilememektedir. Böyle bir malın üretıimi piya(4)

Tl(]me·r İŞGÜDBNi, Makro
1~,

İktisaıt, Bi(ıim ve Tekniik Ki'tabe·vi· Yayını, istıaınıbuL

s. 218.

(5) Orhan ŞEıNIER, Kamu Ekonomisi, Eren Basımevi, isıtanibul, 1980, s. 39.
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sa mekanizmasının işleyişine bırakıldığında, ·tüketicil er gereksinimleri ni karşılayacak m.i ktarda mal bulamam akta ve yüksek
fiyat · ödemektedirler. Gerekli düzeyde mal · üretemey en · işletme;
topluma kaynak ayırımı ve gelir dağılımı yönünde n maliyetler
yüklemektedir. Çizim 2 azalan maliyet koşulları al tında çalışan
bir işletmenin kaynaık ayırımındaki etkinliği nasıl bozduğunu
gösterme ktedir 6 •

y

o

9ı
Çizim 2.

9

Azalan Maliyet Şartları Altında Üretim

İşletme

marjinal maıliyetin (MC) marjinal gelire (MR) eşi·t
noktadan çizilen dikmenin ortalama gelir eğrisini keşti
ği Eı noktasında (qı) kadar mal üretip· (Pı) fiyatından satmaktadır. İşletmenin elde edeceği kar, şeklin üst kısmındaki taralı
olan kadardır. Özel ma'1 üret~imini artırdık·ça işletmenin karı azalacak ve E.2 nokltasında ancak normal kar elde edebilecektir. Azalan maliyet koşuliları altında, marjinal maliyet eğrisi ortalama
maliyet eğrisini aynı zamanda talep eğrisi olan ortalama gelir
eğrisinin (AR) dışında b.ir yerde kesmekte dir. Tekeldeki durumun aksine, işletme bu noktadan sağa doğru hareketle hemen
zarar etmeye başlayacaktır. Bu nedenle, azalan maliyeıt koşulolduğu

(6) A.g.k., s. 40.

F.: 26
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ları altında çalışmaıkta

olan bir iş1etme toplum için etkin kaynak
ayırımının sağ~andığı E noktasında üretimde bu lunamamaktadır. Marjinal maliyetin ortalama gelire, yani talebe eşilt olduğu
E noktasında, işletme (q) miktarda mal üretip ve (p) fiyatın
dan satarsa, şeklin alt kısmındaki taralı alan kadar zarar etmektedir. ~!etmeye zararı toplum tarafından veya bütçe tle srübvansiyon biçiminde ödenmedikçe, özel mal üretimi gerçekleşmeye
cektir. Azaian maJiyet koşullan_ altında üretilen mallar bireylerin zorunlu gereksinmelerini karşıladıklarından, toplum için uygun düzeyde üretiılm.eleri ancak devletin iktisadi kuruluşlarıyla
1

gerçeıldeştirilelbilir.

19 ve 20 nci

yüzyılın başında,

kapitalist ülkelerde, azalan
özel mal üretimi sıkı bir devlet denetimi
altında işletmelere verilen ayrıcalıklarla sağlanmaktaydı. Ancak
günümüzde 'bu tür mal ve hizmetler devlet veya mahalli idareler taraJfından üreti.lmektedıir.
maliyet

c)

şartları alıtında

Marjinal Maliyetin
Özel Mal Üretimi

Sıfır Olması

Durumunda

Marsihanın

«Birlikte Arz İlkesi>>ne göre bir mal üretilirken
bir mal da bedava olarak elde edilebilmekte ve bu durumda ikinci maJın marjinal maliyeti sıfır olmaktadır. Marjinal maliyeti sıfır olan bir malın piyasa fiyatının da sıfır olması gerekmektedir. Örneğ~n şehire su sağlamak için kurulan barajdan ayrıca elektrik enerjisinin bedava olarak elde edilmesi durumunda,
elektriğin tüketkilere bedava satılması gerekmektedir. İ'şletme
lerin beda:va mal satmaları düşünülemeyeceğinden, marjinal maliyeti sıfır olan mal ve hizmetlerin devletin iktisadi kuruluşlarıy
la üretilmesi gerekmektedir. Çizim 3 marjinal ma.Uyetin sıfır olması durumunda üretimi göstermektedir1 •
başka

Çizimde marj inal maliyetin sıfır olması durumu yatay eksenle çakışmış giibi görülen (MC) eğrisi ile gösterilmiş1tir. Marjinal
maliyet (MC) ile marjinal gelirin (MR) birbirine eşit oldukları
noktadan çıkarıJan dikmenin ortalama gelir (AR) eğrisini kestiği Eı noktasında, işletme kar maksimizasyonunu sağlamaktadır.
1

(7) Orhan Şı ENIEıR, Kamusal Malla,r Teorisi, Bursa i.T.i.A. Yayını, Burso, 1977, .

s. 55.
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y

Çizim . 3.

Sıfır mar jinal Mali yetle Üretim

Ancak hiç bir işl·etme (q ) kad.a r
mail. üre tere k bed ava satm aya 1
kay nak dağılımındaki etk inli k boz
ulmaktadır. Bu durum da devlet (q) kad ar ma l ure tip
tük etic iler e bedava sun ara k
kay nak dağılımında etkinliği gerç
ekleştirmektedir. Kam u
kesimi ma rjin al mal iye tin orta lam a geli
re eşit olduğu E noktasında
faa liye tte bulunmaktadır.
cağınıdan,

d)

Dışsal Eko nom iler e Neden
Ola n Top lum için Faydalı

(Me rit) ve Top lum için
Ma l Üre tim i

Zararlı

(De me rit)

Piy asa mekanizması tarafından
yet erli seviyede üre tile meyen eğitim, kor uyu cu hekimlik,
sosyal kon ut gibi mal ve hizmet ler dışs.al ekonomilere ned en olm
aktadırlar. Faydaları ile
maliyetleri arasındaki ilişkiler · tam
ola rak saptanamadığından, bu
tür mal ve hizm etle re fert leri n öde
di'kleri fiya tlar gerçek mal iye ti
yansıtmamaktadır. Örneğin,
e·ğitim hiz met leri ned eniy
le içsel
fay da sağlayan bir kimse aynı zam
and a ailesine, çevresine .ve
büt ün top lum a bölünemez nitelilk
te bazı dışsal fay dal ar da sağ
lamaktadır. Özel ve sıosyal
mal iye tler i biııbirinden önemli fıar
k
lılıklar gös tere n bu mal
ve hiz met leri üre ten özel işle :tme~er
dış
sal etki leri tam anlamı ile dik kat
e almamaktadırlar. Dolayısıyla
bu tür mal ve hiz met leri n üre tim
i piy asa ya bırakıldığında noksan üreti'lmeleri söz kon usu olmaktadı
r.
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BBÜSLERİNDE
KAMU İKTİSADİ TEŞE
NLERİ
SAVURGANLIGIN NEDE
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tür .
, 5. B., Kan Yayınevi,
Kamu Maliyesi Teorisi
(8) Halil NADıAıROGILU,
1983, s. 87.
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i·stan!bul,

a) Kam u İktiıBadi Kuruluşlarının üret tikle ri
mal ve hizmet..
lerin mali yetin den daha düşük bir fiya ttan
satışa sunulması savu~ganlığa nede n olmaktadır. Kam
u hizm eti niteliği ağır basa n
ve teke l niteliğindeki mall ar ile teme l mal ve
hizm etler i üret mek
için kuru lan bu kuruluşların ·ürün leri diğer
işletmelerin girdi lerinin önemli bir bölü mün ü oluşturmaktadır.
Düşük fiyat politika'Sı bazı endü
stril erin yapa y olar ak güdü lenmesine, ülke ekonomisi yönü nden g1e:liştiril
mesi gere ken diğer
sekt örler in köre lmes ine nede n olmaktadır. Bu
duru m ~konominin
kayn ak dağılımını bozmaktadır.

Kam u İktisadi Kuruluşlarının üret tikle ri mal
ve hizm etler in
mali ytUe rind e ·artışlar olur ken satış fiyatları
uzun bir döne m için,
polit ik nedenlerle, salbit tutulmaktadır. Uzun
süre bekledikten
sonr a kuruluşların varlıklarını rsürdürebilme
leri ve fiya t dengesini sağlaya;bilmeleri amacıyla çoğu kez % lOO'e
vara n oran lard a
zam yapılmaktadır. Bu duru m düşük fiya tlara
göre kurulmuş olan
ekonomik, sosyal ve siyasi dengeyi zamanınd
a yapılması gere kli
bir fiyat ayai'lamasından çok daha kökl ü ve
olumsuz bir biçimde etkii eme kted ir. Maliyet artl'şl1arı resm i fiya
tlara yansıtılmadı
ğında, piya sada arz talep denıg
:esı sağlanamadığmUap, kara bors
a
ve yokl ukla r kendini göst erme kted ir. Enfl
aı2yonu dizginlemek
1-çin başvurulan mali yet arti'şlarının fiya tlara
yansıtılmaması politikası ger9ekleştirilme~ isten en amac
ın tam tersi sonu çlar d0:.
ğurmakta ve savuvganlığa nede n
olmaktadır.
Temel mal

fiyatlarına zam yapıldığında
bunu n enfla syon a
eıtıkisi, diğer fiyatların aşağıyıa
doğru esnekliği yoksa, zam
tutarından elde edilen gelir in
ulus al gelire oranı kadardır. Ancak mali yet artışlarının fiya tlara yansıtılmama
sı ve açığın Merkez Bankası emisyonu ile karşılanmaısı duru
mun da bunu n fiyat.

olan

:.
ile para sal çarpanın {paranın dolaşım hızı)
çarpılması ile bulu naca k mikt
arın
ulus al gelire oranı kadardır. Bu duru m enfla
syonun yılda en az
8-1 Okat daha yüks ek olmasına yol a,çmaktadır
•
60 sayılı Kan un Hük mün deki Kara rnam eye
göre Kam u İk
tisad i Kuruluşları .kendilerine verilen görev
ve kam u hi·zmetlerilar genel seviyesine etkisi,

~çık

finan sma n

tutarı

9

(9) Dü·ndar SIAGl.AM, Türkiye'de Kamu
İktisat Teşebbüslerinin Yapısı ve Zarar
Nedenleri, A·n'kara İ.TA.J. Yayını, Ankara,
1980, s. 33.
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verim lilik ilkJesi doğ
ni ekonomik ve sosyal gereklere uygu n olara k
et Teşekik'illle·rinden
Devl
rultu sund a yürü tece klerd ir. İktis;adi
arda bir ama ç olar ak benimsenfarklı olar ak karlılık ilkesi hunl
nç deyi mi ile anlamldaş olara k da
memiştir. Konuşma dilin de kaza
farklı kavramlardır. Verimlilik,
kullanılan karlılık ile verimlilik
lığın da ötesinde,
para sal görü nüm lü bir bilan ço olayı olan karlı
sonuçları kaps alu
olum
enen
işletmenin kuruluş amacından bekl
lilik amacı doğ
verim
ın
arın
maktadır10. Kam u İktisadi Kuruluşl
yoru mlan mam aa
rultu sund aki . çalışmaları savurganlık anlamınd
lıdır.
sanayileşme
Ekonomide uygu lana n kalkınma strat ejisi ve
ı Kan un
sayıl
60
ir.
kted
ı etkil eme
politikası teme l mal kavramın
arı taluşl
Kuru
adi
Hük mün deki Kara rnam eye göre Kam u İktis
da bir
usun
l mal ve hizm etler kon.
ııa.fından üreti lece k olan teme
taplanı belli sekt örler in (örneğin
görüş birUği y:dktur. Ka1kınma
bu
gelişmesine öncelik veriyorsa,
rım, ağır sana yi, turiz m vıb.)
Hükir.
gere
esi
edilm
l
sekt ör mallarının teme l mal olar ak kabu
u İktisadi Teşeb
küm etler teme l mal niteliği olsu n .olmasın Kam
mindedirlern.
büsl eri ürün lerin in fiyatlarını sapt ama k eğili

b)

zara r eden
Devlet teme l mal ve hizm et üret tikle ri için
ı
sorunların üzerine alİktisadi Kuruluşlarının finan sman
göre çalışması gere ken İktisadi
maktadır. Piya sa koşullarına
rinin de devlet taDevlet Teşekküllerinin finan sman gereksinimle
nede n olmaktadır. Öz kayrafından karşılanması sa.vurganlığa
bir daha düzeltilemeyecek biçimnak/ya:bancı kaynaık deng esini
dönemde enflasyode boza n bu yapa y finan sma n yöntemi kısa
12
karşılanması kam u
nist bir etkiye sahi ptir . Zararların bütç eden
etini yok etme kte, ayrıca hak etişletmelerinin dina mizm ve gayr
e yapılmamaktadrr.
tikle ri k§;r lann a karşılık herh angi bir ödem
sıfır olma kta ve
arı
Bu yüzd en bazı kuruluşların karlılık oranl
un kalmaktadırları:s.
kayn ak yaratıp gelişme olanaklarından yoks

c)
Kam u

(10) 1 NL-\:DAıR'OGLU, s. 88.
:(1'1) SIAGıLAIM, s. 32.
ıarı ve Öneriler». Yeni iş Dünyası,
(12) Erdoğan ALKıİN, «'KİT'lerin Genel Sorunl
·
Y. 3, S. 27, Ocak, 1982, s. 413.
arı ve Zarar Nedenleri».
Zararl
rinin
büsle
Teşeb
di
İktis.a
u
('13) ·Lemi ÖZG'EN, «Kam
C. 5, A.n'kara, 1980,
215
1979/
Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No.
s. 70.
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d) Ka mu yatırım pro jel
eri nin belirli bir sü re içi
likle yetiştirilmeleri . iıçi
nd e kesinn yapılan zo rla ma
lar yü zü nd en ka pa sit e,
yer, en erj i gibi ko nu lar
da alt ern ati fle r dik ka te
alınmamaktadır.
Uy gu lam a aşamasında Ge
nel Yatırım ve Fi na ns ma
n Programı ile
pro je arasında be lir en uy
um su zlu k nedeniyle yat
ırı ml ardaki gecik me ler veya pro jen in
eld en çıkarılması savurg
anl

tadır 14 .

ığı artırmak~

Örneğin, demir-çelik
san ay iin de belirli ka pa sit
el eri n altında
veya üs tün de işletme ku
rm~k us sal değild
ir. Yıllık 500.000
kapaısiteli bir de mi
ton
r-çelik fabrikasının sadec
e ha mm ad de va r diiye Siv as' ta kurulması
savurganlığa . ne de n
olacaktır. İktisadi
Devlet Teşekkülü .olan pa
mu k ipliği falbrikalarında
40-45 bin ipl ik
ka pa sit esi nin kıvamlı (op
tim al) olduğu ve bu ka
pa
sit ed e sav ur- .
g.anlığın diğer ka
pa sit ele re göre da ha az
olduğu saptanmıştır 5
cı •
e) Po lit ik ne de nle rle yö
neticilere aşırı baskı yap
ılması, s:öz.leşmeyle çalıştırı
lmamalan ve asg ari
bir görevde ka lm a sürel
nin olmayışı yü zü nd en
eritep e yö ne tic ile rin in «el
yordamı yo luy la
yö ne tim biçdmi» diye adl
andırabileceğimiz
yö ne tim anlayışını benim sem ele ri savurganlığı
n yerleşmesine ne de
n olmuştur. İktisadi
Devlet Teşekküllerinde
üs t düzey yö ne tic ile rin in
% 73 'ün ün 1-3
yıl, % 27 'sin in 1
yıldan da ha kısa
sü re görevde kaldıkları
tanmıştır16.
sa p1

Savurganlığın diğ
er
davranış ser be sti

önemli bir ne de ni de yö
neticilere yeterlıi
sin in verilmemesidir. Te
pe
yö
ne
ticiden başlaya
rak yö ne tim . ka de me ler ind
e bµ lun an lar a yetıki göçer
iminin ye ter siz olması kırtasiyeciliği
artırmaktadır. 60
Sayıli Ka nu n Hü
deki Ka rar na me ye göı'e
lkmünişçi tem sil cis ini n
ve genel mü dü r ya rdımcıl:arının yö ne
tim kurullarına . alınma
ması önemli sakınc
doğuracaktır. Yö ne
alar
tim ku ru lu üy ele rin in at
anmalarında çoğu
gö rev in gerektirdiği bilgi,
kez
uzmanlık, tec rüb
e gibi nit eli kle r göz.önüne alınmamakta, baz
ı kişisel ve po liti k
ter cih ler ağır ba sm ak tadır.
(14.) Tame·r İŞGÜDıEN
,
Kamu Yatırım Proj.ele
rinin Değerlend lrilmes
Ma llye t Analizi, İstanb
inde Fayda ul, İ.T.İ.ıA. Nihad Soy
ar Yaym ve Yardım Vak
No . 319/5152, İstanbul,
fı Yayını
1980, s. ·198.
('115) 'Lôtif OA~ICI, «Ve
rimlilik ve iıkt' iısodi De
vle t Te•şekikülle.ri Üzerıine
ler>>. · VerlmılUik Dergisi,
Bazı Görüş
C. 12, S. 3, 1900, s. 19.
(16) A.g .m., s. 16.
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ot or ite iş
sa ye si nd e siyasal
Ülzleyebdlmektedir.
gi
f) K am u
an
nd
yu
uo
m
kadroları şi
boyutlarını ka
S:izliğin ge rç ek
m u kuruluşlarının mizde işsiz
ka
,
na
nu
ru
so
am
nc ak ülke
kemizdeki is ti hd
e çalışılmıştır. A
ey
ilm
tir
sı ile sı
ge
m
zü
an kişilerin sayı
ay
şirilerek çö
ar
iş
ak
ar
aol
tkıda bu lu nm
ce devamlı
miktarı sa de
a, ür et im e ka
nd
nı
ya
n»
u
ği
ırlar • K am
«Aıçık iş3.izli
~iz sayılmalıd
iş
nırlı değildıir.
de
er
il
'ş
ış
e çalışan ki
arda hızla artm
ya n ve gö rü nü rd
sıayısi so n yıll
el
on
rs
l
pı
pe
ya
in
n
in
mı
sler
yatırımlar
İktisadi Teşebfbü
lı . donatım
an
or
a
yl
ku
şı
u
tı
m
ka
rsonel ar
nde etkilemiş ve
tır. Ancalk pe
yö
z
su
um
ol
i
in
el ve ri m
şlardır •
maması pe rs on
n ye ri ni almı
bbüsleri
İktisadi Teşe

11

18

ası» nı
şsizlik sigort
ruluşları «i

ge re kt ir en
·n ite lik li işgücü
ey en
di
likli iş.gücü · is te m
te
ni
. K am u İktiı31a
ve
i
kl
ne
te
et im kadeel açığı, ye
ktadır. Y ön
ma
rp
al an la rd a pe rs on
ça
ze
gö
onel fazlalığı
la r al m ak ta ,
al an la rd a ise pers en di sl er in yeTini te kn ik el em an 1

üh
teliıksiz işçi
melerine geçen m orunları ya n ni te lik li ha tt a ni
n
da
ın
n
miktar
bu nl ar da n boşala şmaktadır. Savurganlık personel
K am u İk
lı
ça
r.
a
dı
alklanma'kta
yn
le r do ld ur m ay
ka
n
te
lik
iz
yapılmamış
ndaki de ng es
planlaması
el
on
değil, dağılımı
rs
pe
r
bi
inde etıkin
tis ad i Teşeblbüsler
lmiştir •
iz derecede şişiri
şla
ve ka dr ol ar gereks
arı ve ri m artı
de üc re t artışl
in
er
sl
e
uü
:f
el
l:
em
şe
rl
K am u İkti'Sadi Te . Ü cr et le r iş an al iz i ve iş değe
in
irilmemiştir
üc re t» ilkes in
rıyla ilgilend
«:eşit işe eşit
.
ir
şt
mi
me
simce sağ
belirlen
ştur. Özel ke
mu
ol
ri ne dayanılarak
n
de
ne
savurganlığa
yü zü nd en peruygulanmamru3ı
ha fazla olması
da
k
ço
ın
ar
kl
al
an
u İktis.adi Tefazladır. K am
la na n pa ra sa l ol
ça
uk
ld
.o
i
süim
il
eğ
lma
ve uzmanlaşma
so ne lin işten ayrı
yetiştirmek
el
on
rs
pe
ok
vamlı yeni
u kesiminin ul
şebbüsleri de
dırlar. K am
ta
ak
20 •
lm
ka
a
k zo ru nd
da artırmaktadıt
ha
relerine katlanma;
da
ğı
lı
an
rg
esi · savu
ol ar ak beniµısenm
dışarıdan ye
işletmesinin
u
m
ka
k
ço
k
.zo
pe
da
du rd ur m ak g) Geçmiş yıllar
alışmalarını
.ç
e
yl
ni
de
memesi ne
nemleri gesıkıntılı dö
u
B
.
de k pa rç a getirile
tir
ek
rç
ge
bi lin en bi r
ru nd a kaLdılkları
m Yole
Teşebbüslerind

19

Çözü
izlik Sorunu vıe
an Ülkelerde İşs
Ol
a
kt
ma
ın
lk
.MAN, Ka
(17) Be rk er Wı
, 1977, s. 1e.
Alınma ısı
le·nmesıi lci n
A. Yayını, Bursa
rganlık ve Ön
ları, Bursa i.T.l.ı.
ısiminde Savu
00, s. 46.
SAN·, «Kamu Ke
ıriı, istanıbul, 19
(18) Mu sta fa AY
rmalar Vakfı Yay
tı
aş
Ar
48.
di
isa
İkt
ı>.
5, Ekim · 1·981, ş.
Gerekli Önlemİer
Para Dergisi, S.
»,
nu
ru
So
İT
«K
KGÜÇ,
(19) Öztin Aı
s. 199.
) IŞGÜDEN,
(20
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ride bırakmış olmamıza rağmen, gereğinden fazl a yedek . parça
bulund urma eğiliminin sürdür ülmesi bağlı stokları yükGeltmekte ve savurganlığa neden olmaktadır. AyrıCf:t kullanımı değişrk
olan çeşitli tip ve modelde makinele~ hem işçilerin verimliliğini
olumsu z yönde etkilem ekte, hem de yedek parça ithal veya. üretimind e güçlük çıkarmaktadırlar.
1

Ülkemizde pamuik tekstil sanayii nde yapılan bir araştırma
da, . ileri tekno1oji uygula yan falbrikafarın aynı büyükl ükteki esmaki f aıbrikalara oranla % 75 daha az işçi çalıştırdılkları ancak
21
Üretim
•
kine verimleTinin % 20 dolayında. kaldığı görülrpüştür
de standiz asyonu n bulunmaması her.hangi bir bozukl uk halinde
ma!kine, dolayı
boş kapasit e .s orunun u ortaya çıkarmakta, bu ise
ı sonucu nu
çalıştığ
anca.
sıyla iş.gücü ve toptan i·şletme.nin savurg
doğurmaktadır.

makine ve
Endüı.3tri işletmelerinde belirli zaman aralııklarıyla
ektedir .
denilm
bakım))
ucu
«koruy
aletı.erin gözden geıÇirilmelerine

Makine v•e aletleri n koruyu cu bakımları düzenl i ve bilgili olaraik
parça gerekyapılmadığında üretim kapasit esi düşmekte, yedek
sinimi çok artmak ta ve dolayısıyla kıt dövizler savurg anca kulfanılmaktadır.

Kamu İiktisadi Teşebibüslerinin mühen dis yönetic ilerinin yeni makine lere karşı duyarlı olmaları nedeniyle yatırımın istihda m
etkisi ve ekonomikliği ba·z en unutulmaktadır. Oysa iyi onarılmış,
ve baıkımi yapıJmış makine ler bedellerrini amorti ettikler inden sabit giderle rin azıalıtılaıbilmesini olanak dahilin e sokmaktadırlar.
hY Kamu İktisadi Teşelbbüsleri üretim e önem vermişler ve
pazarla ma konusu na gereği kadar eğilmemişlerdk. Pazarlamanın
üretim e yön verecek biT araştırma ve planlam a fıaaliyeti olarak
görüJmemeGi, çoğu kez sa~ış veya dağıtımla eş anlamlı kullanıl
122
ne üreması sa:vurg.anlığa neden olmuşıt~r • Kamu . işl•etmelerd.
a
noktay
Bir
lardır.
inanmış
tfrlerse bunları kolayc!a. satacaklarına
isi
ekonom
piy~sa
kadar doğru olan bu· düşünce rekabe te dayalı
ın artması
işler hale geldikç e geçerliğini kaybet mekte ve stoklar
na neden olmaktadır. · Ayrıca buıgüne kadıar mamul planlam a(21) OAKICI, s. 1'8.

(22) Tunc E'REM,
1977, s. 114.

Yönelim Açısından Pazarlama,

HHal Matıbaa· cılık, İstanbul,
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sında dış

pazarlara ihracat

olanaklarıyla

ilgili dikkate

değer

bir

çalışma Y,apılmamıştır.

C -

SAVURGANL IGIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINABİLECEK
YÖNETSEL ÖNLEMLEH

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde savurganlığa ccdış ve iç ortam» koşullan neden olmaktadır. Ülkenin Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki koşulları dış ortamı, buna karşılık işlet
menin yönetim anlayışı, üretim teknıiğL pazıarlama stratejisi, nit1elikli işgücü, friziksel ve parasal kaynaklan iç mtamı oluştur
maktadırlar.

a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını adil bir gelir da .ğılımı için temel bir politika
aracı olarak
kullanmaık yerine,
gelir dağılımını iyileştirmede
büt1çe, vergi, kredi giıbi maliye politikası araçlarının kullanılma
sı daha olumlu sonuçlar doğuı:acaiktır.
Fiywtların maliyetlerin altında belirlenmesiy le ekonomiye verilen zararla, beklenen toplumsal yararrla:r kıyaslandıktan sonra
Kamu iıktis.:ı.di Kuruluşları tarafından üretilen temel mal ve hizmetlıer1in fiyatlaması yapılmalıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin fiyatları maliyetlerin tümünü karşılamalı ve işletmelere kftr
payı bırakmalıdır.

Fiyatlama poliıtik.asının· amacı, tüket.teinin tükettiği mal ve
hizmetlerin gerıÇek (sosıyal) maliyetini ödemesini sağlamak olduğundan, gerçek maHyıeıtlere göre belirlenmeyen fiya.tlar ekonomide kaynak dağılımının bozulmaısına neden olacaklıardır. Talebin
değişken olma:sı durumunda, a·z ami ve asıga.ri taleple
fiyatlar
uyumlaştırılmalıdır. Kamu işletmeleri fiyatl~arını zamana, bölgelere·, mal ve hizmetin öz,ellikle:rine göre f arklılaştıraratk «devingen bir fiyat politikası» izlemelidirler. Uzun bir dönem için ya da
belirli yer \ne mev:simlerde ·s ürekli boş kapa!sitıenin varlığında, fiyatlar toplam maliyetin altında . kalabilir. Ayrıca ek talep kapasiteyi
artırmadan kaT§ılanalbilıiyrn:·tm. fiyatlar boş kapasitenin tamamı
nın kullanılmasını gerçekle.ştirecek
şekilde, sadece değişken gi. derler e görr'e saptanabilir. Bu durumda fi~yatlıa~ kısa dönem marjinal maliyetlere eşit olacaıklardır. Azalan maliyet koşullarının
1
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geçerli olduğu sektörle rde doğan
lemlerle ortadan kaldır~labilir2•3 •
b) Fiyat !artıışlarının
liyet artışlarının friya tlara

işletme

mrarları

vergisel ön-

hızlandığı enflasyıonit3t

dönemle rde magecikmele.r önem kazanmaktadır. Savurganlığın önlenme si için fiyat artı;ılar
ının da. ha küçük oranda ve daha sık yapılması uygun olacaktır. Yani fiyat artışlarının hızlanması halinde Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin fiyat a~arlamaları da hızlanmalıdır.
yansı tılmasmda!ki

Maliyet artışl!fürinın fiyatlar a zamanında yansıtılması için temel koşul özerkliktir. Ancak siyasal otorıitenin temel mal ve hizmet ürerten, genellikle tekel görünüm ünde bulunan Kamu İktisa
di Kuruluşlarına özeırikliik · tanıması gerçel.kçiiiikten uzaktır. Serbest re1kaibet ortamında ve piyasa koşullarına göre çalışan İkti
sadi Devlet Teşekkülle.ri özel sektör gibi maliyet artışlarını fiyatlara geci!kmeden yanısıtmalıdırlar. Maliyet artışlarının fiyatlara zamanında yansııtılmaması gelecekteki kaçınılmaz zam .oranını yü!kseltmekt.edir. Fiyatların . birdenb ire artırılmasının
kamuoyundak i yankısı ise büyüık olmaktadır.
Özel kesime temel girdi üreten kamu işletmelerinde maliyet
artışlarının fiyatlar a yansıtılmasındaki gecikme ler sorunu
farklı bir görünüm e sahiptir . Maliyet artışlarının fiyatlar a
yansıtıl
ması özel sektör işletmelerinin
maliyet sorunlarının çözümü nü
~orlaşt.ıracak ve tüm sanayin in maliyet yapıısmı olumsuz
yönde
etkileyebilecektir. Maliyet artışlarının fiyatlar a yansıtılmasında
gec~kmeler sorunu temel girdi üreten
kamu işletmelerine belli
üretim, yatırım ve kar hedefler i verilere k çözülebilir. Kendisi ne
gösteril en hedefler in tümünü gerçekleştiren bir kamu işletme
si sınırlı kar maksim izasyon u yerine yapay sınırlı bi! ~ar mak.simizasyo nuna ulaştığında, ba~arılı sayılabilecektiir~4 •
c) İktisadi Devlet Teşeikküllerinin yatırım finansmanı ve iş·
letme sermaye3i gereksin imlerini para ve se:rmaye piyasaların·
dan sağlamaları uygun olacaktır. Tekel niteliğindeki mallar ile
temel mal ve hizmet üreten Kamu İktisadi Kuruluşlaırımn finansman .sorunlarının çözümü için Maliye Bakanlığı ile. ilişki kurma.lan doğaldıır. Özel sektörle rekaibet ortamınıda piyasa koşulları(23) SIA GLıAM, s. 29.
(24) Erdoğan ALKiN, «K!İT Sorunu». Para Dergisi, S. 5, Ek'im 1981

s. ~B.
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gereksina göre çalışan İktisadi Devlet Te·ş~kküllerinin kredi
lama
karşı
dan
nimle rini serma ye piyasası ve banka larda n doğru
r. Ancak Türrk
ları karm a ekonomi ilk:e.leriyle de uyum sağlayacaktı
sman gerek sinme lerini
Bankacılık Sistem i bu kuruluşların finan
ıştır. Serma ye piruJmam
oluştu
de
karşılamaya yönelik bir biçim
izde serma ye piÜlkem
dır.
yasaısı ise henüz. geliş:tne aşamasında
n satışından oluşturula
ya'Sa:sı güçle nene kadar devle t tahvil lerini
yerinde
cak fon~arla finan sman ger~ksinimlerinin karşılanması
olacaktır.

Özel kesime temel girdi ür.eten kamu işletmelerinden büyük
yesiölçüde yıa.tirimlar beklendiğinden, işletme ve yatının serma
lidir.
rülme
nin sağlanmasında devle t katkısı sürdü
Kamu

İktisadi Teşeıbbüslocinin

finansmanında

temel belge

Genel Yatırım ve Finıanı.sman Programının
gerçek_ hazı.rlanmasında, gözden geçiri lmesi nde ve izlenmesinde
.
caktır
çi ve titiz da:vranılması da savurvanlığı azalta
niteliğinde

olan

yıllık

ve piyas a koülleri için yatırım
şullarına göre çalışan İktisadi Devle t Teşekk
Bu kuplan ve programlarının emred ici olmasına olana k yoktu r.
ban!kaveya
an
asınd
piyas
ye
ruluşların yönet im kurulları serma
ya da
lığa
bakan
ilgili
larda n kaynağını yarattıkları' yatırımları
dirler.
ilmeli
yapa.b
Devleıt Planl ama. Teşkilatına danışmadan
Kar

amacı

güden

s.e1'."beıst

rekabeıt ortG mında

gand) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarında savur
lidir. Bu kuruluşların
lığın önlen mesi Lçin etkili bir denet im gerek
sinin kanun la düzenlenme
Türkiye Büyüık Millet MecHı.since denet
korumuştur. Kamu
ını
leneceği esası 1982 Anayasasında da varlığ
nhğm önlenebilİktisadi TeıŞeiblbüsierinin ya tı:rımlarında savurga
nlığı
mesi için eıkonomi!k konul ara politi k açıdan bakm a alışka
miterkedilmelidir. Aslında yatırımlarda savuııganlıkla ülke ekono
az.
lanam
soyut
inden
birbir
ar
koşull
sinin içinde bulunduğu genel
sman
finan
rı
oğazla
da!'1b
Sıon yıllarda yoğunlaşan döviz Vie enerji
yatırım
güçlü kleri, niteli!kli işgücü · yokluğu gifbi et!kenler de kamu
İktisa
Kamu
rdir.
larının zamanında gerçekleşmesini engellemişle
en gözdi Teşe.lblbüsleri yaıtırımlarımn ge~e!kliliik yönün den yenid
eldeki
den geçirilmesi, ayrıntılı bi.r döküm lerini n yapılması ve
gerek
si
lenme
temiz
rın
olanla
olana klarla gerçeıkleştirilemeyeceık
keözel
üzde
günüm
mekte dir. Ayrıcıa, g·eçmişte başlanan, ancak
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sim

tarafından gerçekleştirilebilecek

mış yatırımların

ticari amaçlı tamamlanmadevredilmesi yoluna da gidilmelidir.

Büyülk yatırım sermayesi gerektiren projeler yeniden incelenmeli, öız kaynaklar dikkate alınarak gerekli finansman zamanın
da ve sağlıklı bir biçimde karşılanmalıdır. Yatırım hacmi ve sermaye yoğunluğunun kıvaı:nlı (optimum) noktaya. getirilmesi savurganlığı aza1taca~tır25 •

e) Kamu İktisadi Teşebbüs:lerinde bilimse[ yönetim ilkelerinin uyıgulanması savurganlığı azaltamktır. Bilimsel yönetimde
kararlar yöneticinin kişisel düşünce ve önceciliğine gö.re değil, çeşitli gereksinim alanlarındaki uzmanların planlama ve çözümleme çalışmaJarıy la önceden belirlenmiş kurallara göre alınır.
Bi1imsel yöne·t imin etkinliği yönerticide sorunları benim.2ıeme, dilkkat, düzenli düşünce ve gerçekleri nesnel olarak görebilme yeteneğinin bulunmasına bağlıdır. Yetersiz kültürel, ekonomik ve teknolojiık gelişme yüzünden bilimsel yönetim anlayışımın uygulanamadığı sqylıenme!k.ıtedir. Ancak sorun genel eğitim seviyesinin yetersiz olmasından değil, yöneticilerin . eğitimine gereken önemin
verilıınemesinden kaynaıklanmaktadll'26 •

Kamu İktiısadi Teşebbüslerinde «:takım çalışması» anlayışı
benimsenmesi çalışan~arın işlerine karşı duydukları ilgi ve
coşkuyu artıracaktır. T'akım çalışması anlayişı her şeyden. önce
insanlar arasında eşitlik inancına dayanır. Yöneticiler yardımcı
la.nyla sık sı!k. toplantılar yapmalı ve onların çeşitli soırunlar hakkındaki düşüncelerini öğrenmeHdirler. Bu toplantılar astlara plan,
program, bütçe veya proje açıklamasını, buyrukların ayrıntılarıy
la anlatılmasını ve anfaşıldıklarına emin olunmatsını, karar vermeden .önce hetke·s in düşüncesinin alınmasını ve böylece gerçek
nın

iŞbirliği anlayışının oluşmasını sağla~a.caklardır.

Kamu İktisadi Te 1şebbüslerindelki personel fazla lığının
giderHelbilmesi için. alınması gerekli ilk yönetsel önlem, ciddi çalışmalar la hazırlanacak bir per:sonel planlaması ile gerçek perf)

(25) Nurett"iın AMBıAıROI, «IKamu İ'k'tisadi Teşebbüslerin'in Mıi'kro Acıdan Değerlen
dıirHmesli>>. Veni İş Dünyası, Y. 3, S. 27, Oca'k 1982, s. 1·00.
(26) Hüseyin PEKİN, «Prodüktiviteyi Artırma vıöntem ve Te·kni'klerıinin Ülkem1iz
Koşulları Yönünden Uygulanabilıirl'ik·lerinin incelenmeısi ve De1ğerıe.ndi·rıilmesi».
Verimlilik Dergisi, C. 12, S. 3, 1983, s. 1513.
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son.el gereksiniminin.

belirlenmesıtur. iş

gerektirdiği düzeltıneleTle

e3as

hacminde!ki

değişikliğin

kadroların sürekliliği korunmalı

önemli sosyia l ve siya'Sal etkiler yaratacağından, gönüllü ayrılmalar, eldeki personelin eğitim
le faydalı hale getirilmesi veya diğer Kamu iktisadi Teşebbüs
lerine kaydırılması yoluylıa, sorun zaman içinde çöe:ümlenmelidir.
Ayrıca bazı kamu kuruluşlarındaki pe~sonel fazlasından yeni yatırımlarıdaiki personel gereksinmelerini karşılamak için de yarar~

dır.

Fazla personeli

işten çıkarma

lanılaibilir.

K~amu İktisadi Teşelblbüsleri

1

düzey yöneticilerini n siyasal
~örüşleri yü:zünıderi sık sık değiştirilme'l>erine soın verilmeU, uzman
}.. ~rsonelin iş güvenliği sağlanımalıdır. Üst düzey yöneticileri için
pıyasa koşullarına uygun, isteklendirici bir ücret politikası uygulanmalı ve atamayla değil, anlaşmayla · gör eiVe getirilmelidirler.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ücret politikası ve çalışma sistemi
bakımından, özel s~k.törle rekabet ede/bilmelidirler. Yönetim kademelerinin az:altılmaJ3ı, kadro değişikliklerinin kolaylaştırılması,
açık bir ücret ve görev ayırımının yapılması savurganlığı azalta-caktır21. Bu · konularda yıllardan beri yapılan çalışmalar ve ya~
sal düzenlemeler yeterli olmadığı için 60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname personel rejiminin ayrı bir yasa ile düzenlenmesini öngörmüştür.
Ül3t

1

Kamu İ[{tisadi Teşeb!büslerinde karı ve verimi arttıran ya da
maliyetleri düşüren yöneticilere kardan pay verilmesi benimsenmelidir. Ayrıca personel denetimini iyileştirmek için yönetim kurullarına gereikli yetkiler ·de verilmelidir.
persooel.i içinde memur olarak
çalışanlar işçi olabilmek · 1çin çaıba göstermektedirler . Bazı işçiler
ise zorla memur yapılmak iıstendi!klerini öne sürmektedirler. Sorun uygulanan fariklı personel politikaların.dan kaynaklandığın
dan, Kamu İktisadi T'eşeibbüsleri bir merkezden yürütülecek genel bir istihdam politikası izlemelidirler. Böylece çalışanların çoğu kez aynı görevi yapmalarına karşın, değişik personel yöneıt
melilklerine bağ'lı olmaları yüzünden ortaya çıkan savurganlık giderilmiş olacaktır. Halen çalışmakta olanların kazanılmış haklaKamu

(27)
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İikti-sıadi Teşooibü:sleri

Ömer F. BATıl!RIE:L. Kamu Bütçes'i, 2. B., 1'S'tan.bul, i.T!l.A. Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vaıkfı Yayını, No. 352/5!8:5, İstanbul, 19811, s. 70.

rının

zedelenmemesi için .bfr geçiş dön
em inin konulması ve
da düşünülebilecek bir yoldur.

hakıkının tanınması
Savurganlığın

~eçi.ın

önJ!enmesi i çin top lu sözleşmelerd
e!ki ücr et arver im artışlarıyla ilgilendirilmelid
lir.
Ka
mu
İkti
sadi Teşeb
büs leri nce özellikle hesaplanmaJ;sı
ve uygulanması kolıay bir yöntem olduğu için ben ims ene n «se
yyanen ücr et artışı» görüşü terked ilm elid ir. Ekonomiık gelişme
ver im artışına bağlı olduğuna göre, büyülk adalert:sizli!k yar ata n
ve kam u işletmelerinin ver iml
i
çalışmalarını enıgeHeyi
p
sıEwurganlığa ned en ola
n bu yön tem e,
top lu iş söz.leşmeier:i.nde &Ok zor
unl u dur um lar dışında, yer v.e:r
ilmemelidir28.
tı~ları

1

g)

Ka mu İktisadi Teşelbıbüslerinin
yen i . ma kin e itha lini kat elden geldiYeni ma kine ve donatımın seçiminde, örn
ek ve kalıpların üretim:i.nde mes
lek i bir kur ulu n oluşturulması
yararlı olacaktır. Böy
lece en verim li ma kin e ve donatım nes
nel ölç üle r içindıe: seçilebileceiktir29.
ma

değer /döv'i!z çıktısı .or
anına gör e yapmaları
ve
ğince standardlaştırmal:
an savurıganlığı azaltaca
ktır.

1

h)

Ka mu İktit3adi Teşebbüslerinin
üre tim de kuıiandıfkları
ve ma1'zemenin niteliğinin geliştir
ilmesi, kullanım kay bının azaltılması veri
mliliği artıracaiktır. Kul
lanılan ham ma dde
ve mal~emeleıin standardlaştırı
lmasına ,ve dışarıdan
ithtal yol u
He .sağlanan maLzemelerin zı1 ma
mnda getıitilere4k üre
tim
de dar boğaz yar a tmamasınıa.
çalıışılmalıdır.
Malzeme yetersi'zliğinden
üre tim in aiksamaısı kad ar, aşırı
sto k bulunduru J masımn da sav urganlığa ned en
olduğu unutulmamalıdır
.
Ka mu işletmelerinde
ham ma dde ve ma lze me seçimi'n
i yap an per son elin eğitilmesi ve
etk in bLr sto k deneıtimi savurganl
ığı azaltacaktır . .
hamtnadıde

(28) Sinan AiRTAIN,
«İşçi-İşveren İlişk1ileri 1ndeki
Yumuşama Ekonomimizi Olum
lu
Yönde Etkıileye·cektir». Türk
Hab erle r Ajansı Gün lük Ekonom
i Bülteni, Öze·I
Ek 2, Aralık 1982, s. 65.
;\
(29) OAıKIOI, s. 18.
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SO NU Ç
gör üle n savurganlık ülk e ekoKa mu İkıtiı::a.di Teışeblbüıslerindıe.
soy utla nam az. Ekonoullardan
nom isin in için de bulunduğu koş
yanlı§ elkoık . yapısal sor unl ard an,
milk bir ger çek ola n savurganl
a~, eğitdm
n, tek elc i davranışlard
nom i pofüikası uygulamalarında
ort am dan kay nak la değişen uluslararası
hız
ve
n
nde
iği
izl
ern
yet
lanmaktadır.

siy asa l denıeıtimde.n uzaklaştı
Ka mu İktisadi Teşebbüslerini
elbazen de üst ü kapalı ola rak eng
rac ak girişimler baz en açıkçı0
etmeler bür olk rati k
nliıkleri kay bol an bu işl
lenmiş ve zam anl a etki
elerinin siy a1
işleTdir. Ka mu işletm
d;evlet kuruluşları hal ine g elm
iml i çalışma
ver
lmaları karlı ve
sal den etim altında bulunduru
mu İıkthmdi Teulmuştur. Bu ned enl e Ka
larından dah a üst ün tut
öne rile n yön ets el önığın önl enm esi iıÇin
şeıbbüslerinde savurganl
mu
oto rite nin iznine bağlıdır. Ka
l1e mle rin uygulanması, .sd.yasal
doğru değildir
e özdeşleştirilmesi düşüncesi
lşletmele ırinin dev letl
lidi r.
ve en kısa. zam and a terk edi lme
ol«eğ·eır özel kes imi n elinde
Ka mu İktisadi Teşebbüsleri için
e
ünc
bir düş
söz konuı:m olmazdı» şeklinde
salardı savurganlık
el ekonomik ve sosktır. Savurganlığı gen
uza
.tan
aJk
olm
çi
çek
ger
ümaJk gö-rmek, araştırmak ve çöz
yal sorunların bir böl üm ü olar
nde
esi
nm
ele
inc
kon usu nun
anlık
lem ek gerekmektı edir. Savurg
r
ştu
olu
ri
güçlüğü başlıca eng elle
ver i yetersi:zliği ve ölç ü k:oyma
yle
ünü
savurganlığ'ın varlığını büt
maktadır. rnğer bii deyişle,
ığı bir olnağı yok tur . Savurganl
nicel anaHzlere dayandırma .ola
cek
düzeye ind irm ek. için alınabile
gu ola rak kıaıbul edip, en az
cak
ola
ım
laş
yak
bir
tışmak dah a olu mlu
yönetısel önl em leri tar
tır.

kur aln sor unl arm a eko nom ik
Ka mu İktisadi T~şelblbüıslerini
uyıp,
alın
lerine uyg un kamrların
lar a ve çağdaş işletmecilik ilke
caktır .
. gulanması savurıganlığı azalta
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