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ÖNSÖZ
Serbest piyasa düşüncesinin gelişmesi ile birlikte kamu ekonomisinin milli
ekonomi içindeki payının azaltılmasına yönelik arayışlar hız kazanmıştır.
Ozelleştinne, bu arayışların en önemlisidir. Gerçekten de, kamu ekonomisinin
sürekli büyüme eğilimi içinde olması ve her geçen gün yeni alanlara yayılması
toplumdaki kişi hak ve özgürlükleri ile özel girişimciliği daha fazla tehdit eder
bir hale gelmektedir,
Ekonomideki bu gidişin sonuçlarını önceden tahmin edebilmek mümkün
değildir, Devletin aşırı büyümesi özel kesimin hareket alanını kısıtlamakta ve
liberal ekonomiden katı bir devletçi ekonomiye geçişi hızlandırınaktadır. Bununla birlikte, tam anlamıyla devletçi bit" ekonomik sistemin (sosyalist sistemin) kurulabilmesi için devletin kurumsal yapısında da bir takım değişikliklere
İhtiyaç vardır. Ancak, ülkemizde de olduğu gibi devlet sosyalizme karşı direnirken hükümetin devletçilikten bir türlü vazgeçememesi halinde serbest piyasa ekonomisini savunan bir iktidar, gizli sosyalist bir görünüm arzeden devleti
yönetmeye çalışacaktır,
Böyle bir yönetim tarzında ekonominin tüm kesimleri genel bit' dengesizlik
içindedir. Bir yanda sntını iktidara dayayarak devletin olağanüstü nimetlerinden istifade eden parti yandaşları ve diğer yanda bu haksız rekabet ortamında
sözde serbest piyasa ekonomisi kurallanna göre hareket etmeye çalışan diğer
müteşebbisler yer almaktadır. Bu tür ekonomilerin sağlıklı bit' işleyişe kavuşabilmesi için devletin ekonomiye müdahaleleri azaltılırken kamu iktisadi
teşebbüslerinin de özelleştirilmesine önem verilmelidir. Yani ekonomide
mümkün olduğunca liberasyona gidilmelidir,
Ekonomik amaçlı kamu kurumlannın aynı zamanda birer siyasi kurum olmaları, çoğu zaman bu kurumların sosyo-ekonomik amacını bir kenara iterek, onların siyasi paıtilerin iktidaı'ını devam ettirebilmeleri amacına yönelik çalışan
bir birim haline gelmelerine yol açmıştır. Bu yapılanyla, GSMH üzerindeki
yükleri sürekli artan ve siyasi iktidarın aşırı taleplerini karşılamak için devamlı
surette borçlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, milli ekonomi için ne yüksek
riskler ortaya çıkardığı gözönüne alınırsa ekonomide rasyonelleşme hedefi
doğrultusunda özelleştirmenin önemi de o kadar artmaktadır.

ı

1960 sonrasında Batı Avrupa'da başlayan ve 1980 sonrasında hız kazanan
özelleştirme uygulamaları, 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de de taıtışılır hale
gelmiştir. Ancak, son on yıllık süreçte pek çok şey söylenmesine rağmen bir
arpa boyu yol alınabilmiş değildir. Ozelleştiıme kavramı üzerinde tam bir
görüş birliği. sağlanamaması nedeniyle yapılan çalışmaların çoğu sonuçsuz
kalmıştır. KIT'lerden çıkar sağlayan çevreler, bürokraılar ve siyasiler
özelleştirme taleplerine görünürde taraf olmalarına rağmen, aslında bu konuda
pek samimi değildirler.
Özelleştirmeden beklenen asıl amaç, kamu kurumlarını politik baskılardan kurtarmak, bu kurumlann yönetimini özel bir hale getirmektir.
Özelleştiıme uygulamalaı-ı sonucunda, kamu tekellerinin özel tekel haline
dönüşmemesine dikkat edilmeli, doğal tekellerin devlet eliyle, fakat politik
baskılaı-dan uzak işletilmesine çalışılmalıdır.
Özelleştiı-me politikalannda amaç, devletin borçlaı-ını bir an önce azaltmak
değil, ekonomiyi yeniden yapılandırmak olmalıdır.
.
Öte yandan, KİT'lere sağlanan kamu desteği ve sübvansiyonlar Avrupa Topluluğu ile oluşturulması planlanan ekonomik entegrasyonda önemli birer engel
olaı-ak karşımıza çıkacaktır.
Zamanında, hızlı, isabetli ve altyapısı iyi hazırlanmış bir özelleştirme programı
başarılamazsa, ekonomide değişimi ve yeniden yapılanmayı gerçekleştirme
şansımız kalmayacaktır.
Odamız adına hazırlanıp sizlere sunulan bu eser, önceki yayınlanmızda olduğu
gibi ülkenin en güncel ve yaşamsal sorunlarından birine objektif yaklaşımlarla
ışık tutmayı hedeflemektedir. Eseıin içeriği ve tartışılan konular özelleştirme
çalışmalanna
katılan uygulamacılar
için önemli bilgiler ve görüşler
taşımaktadır.
Bu çalışmanın beklenen yararları ilgili kesimlere sağlayacağına inanıyor, eseri
hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni EGELİ ve Araş. Gör. Ahmet BUl-çin
YERELİ'ye teşekküıü borç biliyorum.
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i. BÖLÜM
KAMU KESİMİNİN BÜYÜMESİ VE ÖZELLEŞTİRME
Kamu faaliyetlerinin artmasıyla ilgili açıklamalar genellikle iki noktada odaklanmaktadır. Bunlar nüfus artışı ve enflasyondur. Kamu faaliyetleri için yapılan kamu harcamaları ise sürekli bir
artış trendi içindedir. Hatta kamu hizmetlerinin düzeyi değişmese bile kamu harcamalarındaki
artış devamlı surette gelişme göstermiştir. Bu artışı açıklamak için nüfus artışı ve enflasyondan
yola çıkmak son derece hatalıdır. Ekonomide işlevi artan devletin harcamaları, bir politik zorunluluk olarak artmaktadır. tktidarının devamını sağlamak zorunda olan hükümetler kamusal
kurumları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebildiği ölçüde devlet büyümektedir.
XVIII. ve xıx. yüzyılın iktisatçılarının savunduğu "bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinier" felsefesi ilk olarak xıx. yüzyılın sosyalist ve marksist düşünurleri tarafından şiddetle
eleştirilmiştir. I920'lerde yaşanan ekonomik krizi izleyen yıllarda Keynes tarafından geliştirilen modellerin Avrupa devletlerince benimsenmesi sonucunda klasik ekonomiden iyice
uzaklaşılmıştır. Ekonomiye devlet müdahalesinin artması, açık bütçe politikaları ve kamu kesiminin özel kesime oranla hızlı bir gelişme göstermesi 1960'lı yıllardan itibaren devletin
küçültülmesinin bir yolu olarak özelleştirme politikalarını gündeme getirmiştir.
Türkiye'de özelleştirme politikaları 1983 sonrası dönemde ele alınmaya başlanmıştır. 1923
yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde, gerek teknik, gerek mali ve gerekse sosyal yokluklar nedeniyle özel sektör sanayi kurabilecek güçte değildi. Dolayısıyla devlet eliyle kurulmaya başlanan Türk Sanayii 1940'lı yıllara kadar kamusal ağırlıklı bir gelişme
göstermiştir.
19S0'li yıllardan itibaren dış ticarette liberal görüşlerin egemen olmaya başlamasıyla birlikte, henüz emekleme döneminde olan özel kesime ait sınai faaliyetler ithal malların Tekabetine dayanamamıştır.
Dolayısıyla 1960-80 arası ithal ikamesine dayalı bir kalkınma
stratejisi izlenerek kamusal ağırlıklı sanayileşmeye önem verilmiştir.
'
I970'li yıllardaki yüksek enflasyon ve politik istikrarsızlık ortamında hızla deforme olan kamu
işletmeleri 1980'li yıllara ciddi sorunlarla gir-mişlerdir. üzellikle kaınu açıklarının önemlibir
bölümüne
bu işletmelerin
yol açmasına karşılık çözüm olarak getirilen KİT'leıin
özelleştirilmesi konusu, son on yıllık süreçte sürekli gündemde kalmıştır.

r- ÖZELLEŞTİRME

KAVRAMı VE TANıMı
Özelleştirme gerek teoride ve gerekse uygulamada tamamen açıklığa kavuşturulamamış bir
kavramdır. Çeşitli tanımlar verilmekle birlikte özelleştirme; hukukçular tarafından "yönetimin
özelleştırilınesi'' ve iktisatçılar tarafından "mülkiyetin özelleştirilmesi" noktalarından yola çıkarak
tanımlanmaya çalışılmıştır. Mevcut tanımlar çerçevesinde özelleştirme dar anlamda özelleştirme
ve geniş anlamda özelleştirme olarak iki kategoride ele alınmaktadır.
A. Dar Anlamda Özelleştirme
Dar anlamda özelleştirme, en basit bir ifadeyle, kamu iktisadi teşebbüslerinin
yönetiminin özel kesime devrini ifade etmektedir.

mülkiyet ve

B. Geniş Anlamda Özelleştirme
En geniş anlamıyla özelleştir-me, kamu iktisadi faaliyetlerinin sınırlandırılması veya tamamen
ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalardır. Bu uygulamalan aynı zamanda "Özelleştirme
Yöntemleri" olarak ele almak mümkündür.
1. Yasal-Kurumsal
Serbestleşme
Devlet ekonomik faaliyetler üzerinde denetleyici olarak iki aşamalı bir müdahale gücüne sahiptir. Yasal-kurumsal serbestleşme devletin ekonomiye yaptığı düzenleme ve kontrollerin
kaldinlması
anlamına gelmektedir. Yasal-kurumsal
serbestleşmenin
temel amacı tüm
sektörlerde rekabetin canlandırılması ve dolayısıyla ekonomide verimliliğin yükseltilmesidir.
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2. Fiyatlama Yöntemi
Devletin arzettiği pek çok malın pazarlanması ve fiyat yoluyla tüketicilere aktarılması
mümkündür. Orneğin; eğitim, sağlık, su, havagazı, karayolları vb. mal ve hizmetlerin bu
şekilde arzedilmeleri pekala mümkündür. Kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarının piyasa mekanizmasına uydurulması ve mümkün olduğu ölçüde hizmetten yararlanan kimselerin bunun
karşılığında bir bedel ödemeleri serbest piyasa ekonomisinin işleyişi için gerekli olmaktadır.
,
3. Tüketicinin Desteklenmesi: Kupon Yöntemi
Kupon yöntemi, belirli tüketici kesimlerinin belirli mal ve hizmetlere olan tüketimini teşvik etmek suretiyle geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu yöntemde, devlet gelir düzeyi düşük olan kimselere belirli kurumsal mal ve hizmetleri bizzat ..sunmak yerine bu kimselere sunulacak hizmetin bedelini kapsayan bir kupon vermektedir. Örneğin: eğitim kuponu, sağlık kuponu, konut
kuponu, ulaşım kuponu, kreş kuponu gibi.
4. Üreticinin Desteklenmesi:
Sübvansiyonlar
Sübvansiyonlar, devlet tarafından özel ve kamusal girişimlerin üretiminin teşviki ve idamesi
için yapılan ayni ve/veya nakdi yardımlardır.
Örneğin; kredi sübvansiyonları,
garanti
sübvansiyonları, vergi sübvansiyonları, karşılıksız nakdi sübvansiyonlar gibi.' Sübvaıısiyonlar,
şüphesiz özel tüketim ve yatınm malları arzının genişletilmesinde önemli bir role sahiptir.
5. İhale Yöntemi
Bu yöntemde devlet bazı mal ve hizmetlerin üretimini özel kesime ihale yoluyla devrederek bu
mal ve hizmetlerin arzını kendi gerçekleştirmek yerine, bunları özel kişi veya kuruluşlardan
satın almaktadır.
6. İmtiyaz Yöntemi
Elektrik, su üretimi ve dağıtımı, haberleşme, demiryolu ile taşımacılık gibi ölçek ekonomilerinin söz konusu olduğu üretim faaliyetleri pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede devletin
tekelindedir. İmtiyaz yönteminde bu tür doğal tekelolan üretim alanları bir sözleşme ile özel
kesime devredilmektedir. Bu devir esnasında kilit nokta pazarlık sürecidir. Yapılacak pazarlık
sonucunda imtiyaz, sözleşmede nitelikleri belirlenen mal ve hizmeti en düşük bedel ile piyasaya sunmayı kabul eden firmaya verilmektedir.
7. Ortak Girişim Yöntemi
Kamu ve özel kesim girişimlerinin
üretmeleridir.

birlikte ortaklık kurarak faaliyette bulunmaları ve hizmet

8. Yönetim Devri Yöntemi
Devlet bazen kamu girişimlerinin ve kamu kuruluşlannın "mülkiyet hakkı"m kendisinde saklı
tutarak sadece yönetimin özelleştirilrnesine başvurabilir. İşte bu yöntem yönetim devri yöntemi
olarak bilinmektedir. Ancak burada özellik arzeden bir husus vardır. Hizmetin ifasında görevli
kişiler kamu personelidir ve işletmenin sahip olduğu varlıklar da devletin mülküdür.
9. Kiralama Yöntemi
Devlet, sahip olduğu işletmelerin mali yapılarını iyileştirmek ve satışa sunulabilir bir duruma
getirmek için bunları belirli süreler için kiraya verebilir. Kiralamada bir mülkiyet transferi söz
konusu değildir. Devlet sahip olduğu işletmeyi özel bir girişime kiralamakta özel sektör de faaliyetlerini kendi elemanları ile sürdürmektedir.
10. Yap-İşlet-Devret
Yöntemi
Bu yöntem yabancı sermayenin ülkeye girişini özendirmek açısından özellikle gelişmekte olan
ülkelerde uygulanmaktadır.
11. Gönüllü Organizasyonlar
Bazı kişi ve kurumların kaınusal mal ve hizmetlerin sunulmasına gönüllü katkıları olabilir.
"Hayırsever Kuruluşlar", "Vakıflar", "Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar" gibi çeşitli adlarla bilinen gönüllü organizasyonların faaliyetleri devletçe teşvik edilebilir. Bu tür kuruluşlara vergisel
teşvikler sağlaııması , posta hizmetlerinde uygulaııan tarifeden ayrı, daha düşük bir tarife uygulanması vb. uygulamalar yapılması mümkündür.
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n. ÖZELLEŞTİRMENİN

AMAÇLARı

1\.. Özelleştirmenin Ekonomik Amacı: Serbest Piyasa Ekonomisini Güçlendirmek
Ozelleştirrne ile serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsuru olan rekabet kurumunun
işlerlik kazanması, kaynak kullanımında ve kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve
böylelikle ekonomide verimliliğin artması amaçlanmaktadır. Çünkü, KİTlerin bu yapıları,
aynı sektördeki özel teşebbüsleri de olumsuz yapılanmaya sevketmekte ve böylece ekonomide
genel verimlilik düzeyinin azalmasına neden olmaktadır.

B. Özelleştirmenin Sosyal Amacı: Servetin Geniş Kitlelere Yayılmasını Sağlamak
Gelir ve servet dağılımındaki
eşitsizliklerin düzeltilmesi ve servetin geniş kitlelere
yayılmasında özelleştirme politikasından yararlanılabilir. Bu amaç yönünde başarılı olabilmek
için KİT hisse senetlerinin gelir ve serveti düşük olanlarca satın alınmasını özendirici bazı tedbirlerin alınması gereklidir. Bu şekilde bir sosyal özelleştirme ile servetin geniş kitlelere
yayılması mümkün olabilir.

C. Sermaye Piyasasını Geliştirmek
Sermaye piyasaları, dar bir ifadeyle, hisse senetleri ve tahvillerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Bu piyasaların amacı, özel tasarrufların yatırımlara kanalizeedilmesidir.
Sermaye piyasasının
temel sorunlarından birisi olan menkul kıymet arzındaki yetersizlik, hazine tahvil ve bonoların
ihracı ile telafi edilmeye çalışmaktadır. Bu durum özelleştirmeye uygulandığında; KİT hisse
senetlerinin
ihracı sermaye piyasasının
gelişmesini sağlayacak böylece tasarrufların
yatınmlara dönüşmesini kolaylaştıracaktır.

D. KİTlerin Hazine ve Merkez Bankası Üzerindeki Yükünü Hafifletmek
Ekonomik yönden çoğu zaman kendi kendilerine yetemeyen ve gelirlerinin giderlerini
karşılayamadığı oranda hazineden ve genel bütçeden yardım alan KİTlerin ek finansman ihtiyaçları mal ve hizmetlerinin fiyatlarını devamlı arttırmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
durumda KİT zamları, enflasyonu hızlandıran bir faktördür. Bu açıdan bakıldığında diserıflasyonist bir faktör olan özelleştirme, mal ve hizmetlerin gerçek ve doğru maliyetlerine ulaşmak
bakımından önem taşımaktadır.

E. KİT'lerde Gizli İşsizliği Ortadan Kaldırmak
"Politik yandaşlık" ve "partizanlık", KİTlerin üst yönetiminin oluşmasında etkili olan
faktörlerdir. Aynı faktörler istihdam politikasını da belirler. Bu doğrultuda KİTlerde gizli işsiz
oranı artmaktadır. Özelleştirme, bu alanda da KİTler için bir çözüm yoludur.

F. Yabancı Sermayenin Ülkeye Girişini Sağlamak
Özel yabancı sermaye yatırımları "dolaysız yatırımlar" ve "pöıtföy yatırımları" olarak ikiye ayrılır.
Dolaysız yatırımlar, bir firmanın yabancı bir ülkede doğrudan veya iştirak halinde yatırım yapması ve yatırımın yönetimine katılması anlamına gelir. Genellikle çok uluslu işletmelerce uygulanan bu tür yatırımlar,
KİTlerin
özelleştirilmesinde
yabancı sermayeye
imkan
tanımaktadır. KİTlerin verimliliğini arttırmak, yabancı sermayenin yeni ve modern teknolojisinin transferi ile mümkün olabilir.
Portföy yatırımları ise, tasarruf sahiplerinin bir dividant geliri elde etmek için uluslararası sermaye piyasalarından menkul kıymetler satın almaları şeklinde yaptıkları yatırımlardır.
K iT hisse senetlerinin bir kısmının bu piyasalara sürülmesi suretiyle, ülkeye bir sermaye ithali
sözkonusu olacak, bunun sonucu olarak da ödemeler bilançosu olumlu yönde etkilenecektir.

(;. Dev lete Gelir Sağlamak
Ozcllcştirmenin amaçlarından biri de devlete gelir sağlamaktır. Mali kriz içerisine düşen devlet. mevcut KİTlerin bir kısmını özelleştirerek gelir sağlayabilir.
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II. BÖLÜM
DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
Özelleştirme olgusu, kapsamlı bir şekilde 1980'li yılların başından günümüze kadar birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uygulanmaktadır. Giderek artan dış borçların ödenmesindeki
güçlükler ve bütçe açıkları nedeniyle gelişmekte olan ülkeler, yapısal ekonomik sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla gelişmiş ülkeler birçok kamu kuruluşunu özelleştirmişlerdir. Bazı
ülkelerin 1988-1993 döneminde özelleştirmeden elde ettikleri gelirler aşağıdaki grafikte
görülmektedir.
Grafik

ı.

SEÇILMIŞ ÜLKELERDE ÖZELLEŞTIRME GELIRLERI (1988-1993)
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kamu hizmetlerinin önemli kısmı özelleştirilmiştir. Ülkede halen yüzlerce kent ve kasabada
özellikle belediye hizmetleri özel kesim tarafından yapılmaktadır. Yapılan bir araştırmada federe hükümetlerin yaklaşık % 3S'inin çöp toplama işlerini % 42'sinin yolcu taşıma hizmetlerini
ve % 80'inin araç çekme ve park hizmetlerini sözleşıne yoluyla özel sektöre yaptırdıkları belirlenmiştir. Bunların dışında ABD'nde kanalizasyon, su ve diğer bazı belediye hizmetleri de ihale yoluyla özel kesime devredilmiştir. ABD'nde özelleştirmenin bu derece yaygın uygulanmasının en önemli nedeni maliyet faktörüdür. Yapılan araştırmalar,
özel kesimde
gerçekleştirilen hizmetlerin kamu kesimince gerçekleştirilen hizmetlerden % 43 oranında daha
ucuza sunulduğunu ortaya koymaktadır. Bu maliyet tasarrufuna ayrıca özel kesimin ödeyeceği
vergiler eklendiğinde, özelleştirmenin net yararı daha açık şekilde görülmektedir.
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Dünyanın en kalabalık ve karmaşık şehirlerinden biri olan New York'ta yerel hizmetlerin pek
çoğu özel kesime bırakılmıştır. Omeğin; yerel sağlık örgütü şehrin ticari olmayan
bölgelerindeki katı atıkları kendi toplarken, ticari bölgelerde bu hizmet özel kartering
şirketlerine verilmektedir. Bu şirketler aynı zamanda büroların, restoranların ve toptancılann
da içinde bulunduğu çok geniş bir alanın sıhhi şartlannın düzenlenmesi hizmetini üstlenmiştir.
1980'li yıllardan sonra özel mesleki ve iş kollarının sayısında da önemli bir artış olmuştur.
New York'da gittikçe artan nüfus ve iş hacmi niteliksiz eleman ihtiyacını da arttırmış ve yerel
yönetimler bu konuda yetersiz kalınca özel sektör devreye girmiştir.
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İngiltere'deki özelleştirmenin başlıca amaçları arasında; serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması, dünya ekonomileri ile entegrasyonunun kolaylaştırılması, tüketicinin korunması
ve kamu savurganlığıııın önlenmesi yer almaktadır. İngiliz özelleştirilmesinde ekonominin yeniden yapılanması (restructing) veya verimliliğin arttırılması ilk sırada önem kazanmaktadır.
Ulkede bilinen tüm özelleştirme yöntemlerinden yararlanılmakta olup, bunlar içinde en fazla
kullanılan halka arz yöntemidir. Bunun nedeni de, özelleştirmenin istenmeyen sosyal etkilerinin önlenmesidir. Kamu hizmeti sunan çok sayıda kuruluş ise, çalışanlara ve yöneticilere satış
biçiminde özelleştirilmiştir. Aynca zarar eden küçük çaptaki fabrikaların özelleştirilmesinde de
blok satış yöntemine gidilmiştir.
Özelleştirme ABD ve İngiltere'nin yanısıra diğer sanayileşmiş ülkelerde de geniş bir şekilde
uygıılanmaktadır. Almanya, İtalya, Japonya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerde KtT'lerin özel kesime devri uygulamaları yanında, kamu kesiminin etkinliğinin azaltılmasına yönelik özelleştirme uygulamaları yapılmaktadır. Belli başlı avrupa
ülkelerinde 1994 yılında özelleştirmeden beklenen gelirler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BAZılAVRUPA

ÜLKELERINDE

ÜLKELER

Tablo ı.
1994 YILI ÖZELLEŞTIRME

HEDEFI

GELIR (MILYAR $)

FRANSA
İTALYA
iSPANYA
ALMANYA
İNGİLTERE
HOLLANDA
İSVEÇ
BELÇIKA

66
61
22

15
13
II

10
7

205

TOPLAM

Gelişmiş .ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkeler de hazırlık çalışmalarının arkasından
özelleştirme programlarını yürürlüğe koymuşlardır. Singapur, Malezya, Filipinler, Tayland,
Bangladeş, Pakistan, Sri-Lanka, Güney Kore gibi Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin yaııısıra Meksika, Arjantin, Şili ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleri de özelleştirme konusunda ciddi
adımlar atmışlardır.
Üç yıl önce aylık enflasyonun % 200 olduğu, bütçe açıklarının GSMHnın % 22'sine ulaştığı
Arjantin, uyguladığı program sayesinde toplam 19 Milyar S'lık özelleştirme gerçekleştirmiştir.
Ozelleştirme ve diğer ekonomik önlemler sonucu 1993 yılı sonu itibariyle enflasyon % Tye
düşmüş, kamudaki açık fazlaya dönüşmüş, ayrıca % 6'lık bir büyümeye ulaşılmıştır.
Arjantin 1993 Ağustos'unda devlet petrol şirketi YPF SA'nın % 45'ini 3.04 Milyar $'a
özelleştirerek uluslararası piyasalardaki en büyük satışı gerçekleştirmiştir. Böylece daha önce
% 35'i satılan şirketteki devletin payı da % 20'ye indirilmiştir. Bu ülke son yıllarda uyguladığı
sıkı, temkinli ve tutarlı makro ekonomik politikaları kararlılıkla sürdürerek, yatırımcıların
güvenini arttırmıştır. Ozelleştirmeden elde edilen gelirlerin bir bölümü borç yükünü azaltmaya
yöneltilmiş, bunun yanında hisse senedi piyasası canlandırılmıştır.
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Özelleştiıme açısından Türkiye için en iyi örnek olarak gösterilen Meksika, Dünya Bankası'nın
önerdiği ilkeler doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürmektedir. 1988-1993 yıllan
arasında 20.3 Milyar $'lık özelleştiıme gerçekleştiren Meksika, 1984 yılında 1049'u bulan kamu
kuruluşlarının sayısını da 220'ye indirmiştir, Bu uygulamalar sonucunda ülkenin bütçe açık1an ortadan kalkmış, enflasyon % lO'un altına çekilmiştir. Ayrıca istikrarlı bir ekonomik ortam sayesinde 1989-1992 yılları arasında ülkeye 35 Milyar $'dan fazla direkt portföy akımı gerçekleşmiştir.
Tablo 2.
1986-1992 YILLARI ARASINDA DÜNYADA ÖZ~LLEŞTIRILEN
KAMU KURULUŞU
SA YISI VE ELDE EDILEN TOPLAM OZELLEŞTIRME
GELIRI
(Milyar $)
GELİŞMİŞ
ÜLKELER
Özelleştirme
Ozelleştirrne
Özelleşen
Özelleşen
Ülke
Ülke
Geliri
Geliri
Kurulus
Kurulus
4.4
1.1
Avustralya
6
9
Avusturya
Kanada
Finlandiya

15
3

5.6
0.4

Almanya

4

27.3

İrlanda

2

0.5

Hollanda

7

2.3

Norveç

2

0.1

İspanya

8

2.5

İngiltere

27

44.8

1

Fransa

4

0.7
2.1

İtalya

5

3.4

Japonya

1

22.8

Yeni Zelenda

21

Güney Afrika
İsvec

3

7.5
1.4

2

4.0

121

131

14

4.6

Çin

9

0.5

Çekoslovakya

7
101

0.3
1.2

4

0.35

2

0.002

Meksika

31

20.26
0.8
0.12

Toplam
OLAN

GELİŞMEKTE
14

9.4

Şili

5

0.4

Kolombiya

1

0.05

Yunanistan

7

Arjantin

Danimarka

ÜLKELER

Brezilya

Hindistan

-

0.9
0.25

Jamaika

5

0.l7

Malezya

8

2.7

Nijerya

3

0.01

Pakistan

1

Panama

1

Peru

1

Filipinler

7

0.02
1.0

Polonva

1

0.7

Portekiz

18

3.3

PortoRiko

1

Rusya

1

0.05

Sinzapur

Güney Kore

1

2.1

Tayvan
Türkiye
Venezüella

Macaristan
İsrail
Kenya

6

0.14
0.24

Sri Lanka

1

0.01

5

2.0

Tavland

2

0.3

7

0.7

Uruzuav

1

0.01

4

2.0
281

54.0

Toplam
Dünya Toplamı: 402 Kuruluş ve 185 Milyar'Delar
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Meksika'da özelleştirmeden elde edilen gelirler Hazine'ye değil, Merkez Bankası'na özel bir fona yatırılmış, daha sonra bu fonlar özellikle iç borcun azaltılmasına yönelik olarak kullanılmıştır.
Bunun
dışında
Meksika,
özelleştirme
programına
küçük
firmalann
özelleştirilmesiyle
başlamış, kazandığı deneyimler
sonucunda daha büyük firmaları
özelleştirmeye girişmiştir. Böylece başta yapılan hataların tekrarlanması önlenmiştir.
Nihayet, Sovyetler Birliği'nin ve Varşova Paktı üyelerinin dağılması ve Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesi gibi önemli sosyo-ekonomik değişmeler nedeniyle sosyalist ülkelerde de
özelleştirme olgusu gündeme gelmiştir. Doğu Avrupa ülkelerinde özelleştirme uygulamaları
1990 yılında başlamış olup, en kapsamlısı, Doğu Almanya ile ilgili olarak, Almanya'da
başlatılmıştır. Diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki uygulamalar ise henüz hazırlık aşamasında
olup, çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en önemlisi yerli sermayenin yetersizliğidir. Dolayısıyla eski doğu bloku ülkelerindeki kamu kurumlarının en önemli taliplisi Avrupa ülkeleri olmaktadır. Bunun en güzel örneğini eski Çekoslavakya'nın devotomotiv sarıayii
kuruluşu olan Skoda oluşturmuştur. Alman hükümetinin 1960'lı yılların başında özelleştirdiği
Volkswagen firması bu kuruluşun büyük kısmını satın almıştır.
Aynı şekilde Sovyetler Birliği'nden ayrılan Türk Cumhuriyetlerinde de özelleştirme politikalarına ağırlık verilmiştir. Ancak bu ülkelerde yerli sermaye yetersiz olduğu için özelleştirme
daha çok yabancı sermayeye blok satış yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Orneğin, Azerbaycan'da petrol kuyuları ABD ve İngiliz petrol şirketlerine, Kazakistan'daki 40'dan fazla kamu
kurumu başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere çeşitli ülkelere satılmıştır.
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III.BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRMENİN YAPıSAL SORUNLARI VE ETKİLERİ
Özelleştirmeden her zaman beklenen olumlu sonuçları elde edebilmek mümkün değildir. Hatta
çoğu zaman özelleştirme ile birlikte pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar başta teşhis
edilmesi gereken sorunlardır. Ancak bu teşhis her zaman o kadar kolayolmamaktadır.

I. ÖZELLEŞTiRMENİN

SORUNLARI

Özelleştirme konusunda yapılacak çalışmaların başarısı için, karşılaşılacak
tanımak ve bunlara alternatif çözümler bulmak bir zorunluluktur.

sorunları

iyice

A. Zamanlama Sorunu
Özelleştirme planlarında zamanlama oldukça önemli bir konudur. Özelleştirmenin başarısı
için, özelleştirmeyi bir süreç olarak ele alıp bu süreç zarfında yapılacak işlemleri belirlemek
gerekir. Planlanmış bir özelleştirme programında yapılacak işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

ı. Programın

Amaç ve Hedeflerinin Ortaya Konulması

Kamusal hizmet arzeden kurumlar toplumun ortak malıdır. Bu kurumların özelleştirilmesinde
şeffaflığa gereken önemin verilmesi toplumda özelleştirmeye karşı olan tepkileri en aza indirecektir. Böylece kamuoyu desteği de elde edilecektir. Bilindiği gibi politik yolsuzlukların ortaya
çıktığı en önemli süreçlerden biri de özelleştirmedir. Dolayısıyla konunun şeffaflığı ne kadar fazla ise ona olan tepki de o oranda az olacaktır.

2. Hazırlık Çalışmalarının Yapılması
Özelleştirme olayı toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirdiği için belli bir plan dahilinde
programlanmalıdır. Bu plan yapılırken çeşitli kesimlerin; üniversitelerin, sendikaların, mesleki
birliklerin, sermaye piyasasının ve Merkez Bankası'nın da hazırlık çalışmalarına doğrudan
katılımı sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde, üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak olan plan ortaya
konulabilecektir. Bu planda;
a. Kamu kurumlarının hangilerinin özelleştirileceği,
b. Ozelleştirilecek hisse miktarı,
c. Ozelleştirmede hangi yöntemin izleneceği,
d. Belirlenen yöntemin kim tarafından yönetileceği,
e. Ozelleştirme süreci boyunca yapılacak yatırım, yönetim ve danışmanlık harcamalarının hangi kaynaklardan finanse edileceği ortaya konulmalıdır.

3. Yasal Düzenlernelerin Yapılması
Özelleştirme programı muhakkak surette mecliste onaylanarak yasa haline getirilmelidir. Ancak, bu yasa da üzeıinde iyice çalışılmış bir yasa olmak zorundadır. Aksi takdirde ek yasalar,
tebliğler ve kararlarla düzeltilmeye çalışılırsa konu ile ilgili mevzuat karışacak ve içinden
çıkılmaz bir hale gelecektir.

4.Özelleştirmenin Tedricen Uygulanması
Yukarıda belirtilen işlerden sonra özelleştirme programına dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin
satışı işlemlerinin tedricen yapılması gereklidir. Onemle belirtelim ki gerçek anlamda
özelleştirme ancak bu safhada başlamış olacağından böyle bir kademeli uygulamaya ihtiyaç
vardır, Bu aşamaya kadar özelleştirme konusunda yapılan bütün işlemler-kiralama, işletme
hakkı devri, tekellerin kaldırılması vb.- bir mülkiyet transferini öngörmediğinden gerçek anlam14

da bir özelleştirme olmamaktadır. Bu nedenle satış işlemleri yapılırken benimsenen yönteme
göre bunun bir plan-program içerisinde düşünülmesi ve uygulanması gerekir. Eğer direkt satış
yöntemi uygulanacaksa "bütün özelleştirme" yerine "nokta özelleştirme" uygulamaları daha
başarılı sonuçlar verecektir. Aynı şekilde hisse senedi satış yöntemi benimsenınişse bu defa hisse senetlerinin kademeli olarak ihraç edilmesi gereklidir.
B. Öncelik Sorunu
Özelleştirmede öncelik sorunu, hangi kurumların özelleştirileceğinin belirlenmesi aşamasını ifade
etmektedir. Her ülkedeki kamu iktisadi teşebbüslerinin amaç ve işlevleri farklıdır. Bir kısım kamu
iktisadi teşebbüsleri kamu hizmeti niteliği taşırken bir başka kısım ise tamamen ticari ve sınai alanda piyasa koşullarına göre faaliyette bulunmaktadır. Ozelleştirmede bu hususlar ele alınarak
öncelik sırası belirlenmelidir.
C. KİT Aktiflerinin

Değerlenmesi

Sorunu

Özelleştirmede satış yöntemi uygulanırken değerleme sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Ozellikle kronik bir enflasyon içerisinde yaşayan ülkelerde, özelleştirme programları uygulanırken kamu iktisadi teşebbüsleri aktiflerinin mutlak surette bir yeniden değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Yeniden değerleme yapılmadığı takdirde devletin özelleştirmeden
önemli ölçüde zarara uğrayacağı şüphesizdir.
D. Hisse Senetlerinin

Değerlenmesi

ve İhracı Sorunu

Özelleştirilecek kurumların hisselerinin menkul kıymetler borsaları aracılığı ile satılması halinde de pek çok sorun ortaya çıkmaktadır.

ı. Hisse

Senetlerinin

Ihraç Değerinin Tespiti Sorunu

Özelleştirmede hisse senetlerinin ihraç fiyatının tespiti oldukça önemli bir sorundur. İhraç fiyatının yüksek tespit edilmesi halinde hisse senetlerinin satılamaması, ihraç fiyatının düşük tespit edilmesi halinde ise devletin zarara uğraması sözkonusudur.
2. Sermaye Piyasasının

Yeterliliği Sorunu

Özelleştirilecek kamu iktisadi teşebbüslerinin
munda seımaye piyasasında, satışa arzedilecek
Nitekim, British Telecom'un özelleştirilmesi
satışında Londra Borsa'sı yetersiz kalmış, New

çok sayıda ve çok büyük işletmeler olması duruhisse senetlerinin tamamının satılması güçleşebilir,
esnasında 4 Milyar Pound tutarındaki hisselerin
York ve Tokyo Borsa'larında da satış yapılmıştır.

Sermaye piyasasının yetersizliği halinde başvurulabilecek diğer bir yol ise kademeli satıştır.
Yani hisseler birden satılmak yerine belli zaman aralıklarıyla satılabilir.
3. Hisse Senetlerinin

Belirli Ellerde Toplanması

Sorunu

Halka arz esnasında ortaya çıkan en büyük sorun hisse senetlerinin belirli kişi ve kuruluşların
elinden toplanmasıdır. Aracı kurumlar alınan tüm önlemlere rağmen hayali isimler adına
açtıkları hesaplar aracılığıyla pek çok hisse toplayabilmektedirler. Bunu önleyebilmenin tek
yolu etkin denetimdir. Aynı zamanda halka arzda müessese çalışanlarına öncelik veıilerek yolsuzluklar önlenmeye çalışılabilir.
4. Hisse Senetlerinin

Pazarlanması

Sorunu

Menkul kıymetler borsalarının yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde hisse senetlerinin pazarlanması .güçleşmektedir.
Aldıkları hisseleri borsalar aracılığı ile spekülatif amaçları
doğrultusunda değerlendiren kişi ve kurumlar, borsaların gelişmediği ülkelerden talepte bulunmarnaktadırlar, Dolayısıyla, ilk olarak menkul kıymetler borsalanııın kuruluş ve işleyişleri belli bir
esasa bağlanmalı, aracı kurumlar ve bankaların işlem yetkileri düzenlenmeli ve onun ardından
halka arz uygulamalarına yönelinmelidir. Ulkemiz de bu sürece uygun olarak hareket etmiştir.
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E. Teknoloji ve İstihdam Sorunu
Özelleştirilecek kuruluşlarda üretim teknolojisinin eski ve geri olması, istihdam ın aşırıya
kaçmış olması birer dezavantajdır. Maliyetleri doğrudan etkileyen bu iki faktör özelleştirilmesi
düşünülen kuruluşa karşı oluşacak olan talebin de temel belirleyicisi olmaktadır.
Ülkemizde Tekel'in ve Sümerbank'ın bir çok işletmesi çok eski teknoloji kullanmaktadır. Bu
teknolojiler ile üretimde bulunmak devlet ve toplum için ek bir maliyettir. Ancak sözkonusu
kuruluşlar özelleştirilsin ve devlet ile toplum bu ek maliyetten kurtulsun denildiği zaman geriye tek bir çözüm kalmaktadır. Bu tesisleri kapatmak... Ancak bu da çözüm değildir. Çünkü
sözkonusu tesislerde çalışanların işsiz kalınası tekrar bir sosyal maliyet doğurucaktır.
Özelleştirmenin bu tür bir kısır döngüye giımemesi için, öncelikle üretim teknolojileri gözden
geçirilmeli, işletmelerin özel sektör işletmeleri ile maliyet hesapları karşılaştırılmalı ve aşırı istilıdam ile ilgili sosyal güvenlik yasaları çıkarılmalıdır.

F. Kısmi Özelleştirme Halinde Yönetim Sorunu
Yönetim sorunu özelleştirmede uygulanan yöntemle yakından ilişkilidir. Direkt satış yöntemi uygulandığında "Nokta Satışlara" gidilmesi halinde yönetimiıı özel kesime devri zorunlu olacaktır.
Çünkü bu durumda kamu iktisadi teşebbüslerine bağlı bir kuruluşun aktiflerinin tamamı özel kesime devredilmiş olacaktır.
Özelleştirmede,
hisse senetlerinin halka arzına gidildiğinde de önemli sorunlar ile
karşılaşılabilecektir. Hisse senedi satışlanndan sonra bazı kişi ve kuruluşlar ikincil piyasalardaıı hisse senetleri satın alarak yönetimi ele geçirmeye çalışabileceklerdir.
ll. ÖZELLEŞTİRMENİN

ETKİLERİ

A. Ekonomik Etkileri
Özelleştirme politikasının en önemli etkileri ekonomiktir. Birer ekonomik kurum niteliğinde
olan kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre herhangi bir yöntem ile devri ilk bakışta pek
çok ekonomik soruyu gündeme getirmektedir.

ı. Tekelleşmeye

Karşı Serbest Piyasa Anlayışı ve Rekabet

Piyasalardaki tekelleşme eğilimlerine karşı hükümetlerin anti-kartel ve anti-tröst politikalar izlemeleri ve bu politikaları destekleyen yasalar çıkarmaları gereklidir. Ozellikle tekel niteliğindeki kamu kurumlarının özelleştirilmesi sonucunda kamu tekelleri özel tekel niteliğine

bürürımektedir.
Özel tekellerin oluşturulmamasına yönelik olarak izlenen yasal düzenleme politikaları, aynı zamanda teşvik politikaları ile desteklenmelidir. Tekel konumundaki alanlarda devlet eliyle rekabet oluşturulmasının en etkin yolu, piyasaya girişin teşvik edilmesidir.

2. Kaynak Dağılımı Üzerideki Etkisi
Sadece mülkiyetin özel kesime devredilmesi etkinliğin ve verimliliğin aıtması ıçın yeterli
değildir. Etkinlik; mülkiyetin el değiştirmesinden çok rekabet unsuruna ve piyasa yapısına
bağlıdır. Rekabetçi bir yapı hem kamu hem de özel kesimde verimliliği arttıracaktır.
Ozelleştirmeden beklenen etkinlik artışı: ancak özelleştirmeyle rekabet birlikte ve aynı zamanda uygulanırsa en üstdüzeye çıkabilecektir.
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Özelleştirmenin kaynak dağılımında etkinliği aıtırması için gerekli temel koşul, piyasada rekabet koşullarının geçerli olmasıdır. Aksi takdirde bozuk ve aksak rekabet kurallarıyla işleyen piyasalarda özelleştirme kaynak israfına yol açabilmektedir.
Konuya Türkiye açısından baktığımızda; geniş kapsamlı bir özelleştirmeye gitmeden önce, piyasa
ekonomisinin etkin işlemesini engelleyen yapısal bozuklukların düzeltilmesi ve yetersizliklerin giderilmesi gerekecektir,
KlT'lerin satın alınması için kullanılacak kaynakların: özel kesimdeki yatınmlarla, üretken sermaye oluşumuyla rekabete girmemesi, dışlama etkisi yaratmaması gerekir. Bunun için
KlT'lerin hisse senetleri ya özel tasarruflarda sağlanan artışlarla 'ya da spekülasyon veya
gömüleme amacıyla atıl duran kaynaklarla satın alınmalıdır, üzel tasarıufların arttığı
dönemlerde KlT hisselerinin satışı, özel kesiındeki yeni sermaye durumunu finanse edecek tasarruflann tamamını kendine çekemez, Bunun gerçekleşmesi iki koşula bağlıdır, Birincisi gelişmiş ve iyi işleyen bir sermaye piyasasının varlığıdır. İkincisi ise, özelleştirme ekonominin
daraldığı dönemde değil de, büyüdüğü dönemde yapılmalıdır,

3. Gelir ve Servet Dağılımının Düzenlenmesi
Kamu kesiminin büyümesi devlet yönetiminde egemen olan baskı gruplarının ve çıkar
çevrelerinin lehine gelir dağılımının bozulması sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda servet
dağılımında da benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır, Dengeli bir gelir dağılımı ve servetin geniş
kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla kamu servetinin özelleştirilmesi, sosyal sınıflar arasındaki
gelişmişlik farklanrun azaltılmasına yönelik amaçlar taşımaktadır,
Çalışanların, çalıştıkları işletmelerin sermayesine katılmaları, onları aynı zamanda işveren haline getirecektir. İşletmenin ekonomik yapısı ile daha yakından ilgilenecek olan bu kitle daha verimli üretimde bulunabilmenin yollarını kendi kendine geliştirebilecektir. Aynı zamanda
ölçüsüz ücret aıtışı taleplerinin de önüne geçilebilecektir.
Küçük tasarruf sahiplerinin de bu işletmelere hissedar olabilmelerine yönelik özelleştirme politikaları ülke genelinde servet dağılımını da düzeııleyecek ve en küçük tasarruflan da yatırımlara
yönlendirebilecektir.

4. İstihdam Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Özelleştirme ile birlikte çalışanların bir kısmı kıdem tazminatIan, bir kısmı da emeklilik ikramiyeleri verilerek işten çıkartılacaklardır. Işten çıkartılan çalışanların bir kısmı devletin desteğiyle küçük işletmeler kuracaklardır, Ancak bir kısmının gerçek anlamda işsiz kalacağı da
kesindir. Orneğin; Türkiye için yapılan hesaplamalar önümüzdeki iki yıl içinde 200 ila 350 bin
arası çalışanın işten çıkartılacağını göstermektedir, Bu durumda özellikle kentlerde önemli boyutta olan işsizlik daha da yükselecektir. Böylece, iş piyasasında emek arz ve talep dengesi,
emek arzı aleyhine daha da bozulacaktır.
KİTlerde istihdam edilenlerin ana sektörler içindeki dağılımına baktığımızda tanm içinde % 0,1,
sanayi içiııde % 17,1 ve hizmetler içinde % 6,6 paya sahip olduklan görülmektedir, Çeşitli
ülkeler ile yapılan karşılaştıımalarda ise toplam kamu harcamalan içindeki maaş ve ücret
ödemelerinin Türkiye'de oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz, Grafik 2), Grafıkte 1990
yılının baz alındığı düşünülürse, Türkiye'de 1994 yılında toplam kamu harcamaları içindeki maaş
ve ücret ödemelerinin % 50'yi aşması beklenmektedir,

17

B. Politik Etkileri
Kamu kesiminin büyümesi sınırsız egemenlik arzusu içinde olan iktidarlarca her zaman kabul
görmüştür. Daha çok kişiyi emrinde çalıştıtma kompleksi ve ekonomiyi daha sık yönlendirme
istekleri iktidamı vazgeçemediği politikalardır. Ayrıca ekonomik amaçlı kamu kurumlarındaki
yönetim kadrolarının ve danışmanlıkların politik yandaşlık mekanizmasının gelişmesindeki etkisi de gözönüne alındığında devamlı büyüyen devlet iktidar için sınırsız bir nimettir.
Özelleştirme sonucunda hükümetler bu heveslerini önlemek zorunda kalacaklardır ki bu partililer tarafından da istenmeyen bir konudur. Gerçekten de partili işadamları pek çok KlT
ürünlerini çok ucuza elde edebilmektedir. Böylece ortaya çıkan sosyal zararlar belli kesimlerin
özel karlanna dönüşmektedir.
Bu sürecin özelleştirmeyle birlikte tıkanabileceği endişesi siyasi iktidarların özelleştirme konusunda gevşek davranmalarına yol açmaktadır.

c. Stratejik

Etkileri

Stratejik sektörlerin özelleştirilmesiyle birlikte devletin bu alanlardaki varlığı son bulacaktır.
Ancak devlet bu sektörlerde üretimi destekleyecek ve yönlendirecek tedbirler almak suretiyle
varlığını her zaman hissettirmeli ve etkin bir denetim sistemi kurmalıdır. Ozellikle yeraltı kaynaklarıyla ilgili alanlarda devletin özelleştirme tercihleri üzerinde iyice tartışılmalı ve ona göre
hareket edilmelidir.
Türkiye açısından özelleştirmenin bir diğer stratejik boyutu bölgesel kalkınma ile ilgilidir. Bilindiği gibi K1T'lerin kuruluş amaçlanndan biri de bölgelerarası dengesizliklerin ortadarı
kaldırılması ile ilgilidir. Ulkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin rasyonel
işletmecilik koşullarına sahip olmaması, özel sermayenin bu bölgelerde önemli yatırımlar yapmaktan kaçınmasına neden olmaktadır.
Bugün kalkınmada öncelikli yörelerde özel kesime ait işletmeler genellikle küçük ölçekli ve
geleneksel üretim yapan birimlerden oluşmaktadır. Buna karşın bu bölgedeki kamu kesimi
işletmeleri daha büyük ölçekte ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran kuruluşlardır. Kalkınmada
öncelikli yörelerde 1 ila 9 işçi çalıştıran işletmelerin % 91.3'ü özel işyerleridir. Bunun yanısıra
IOü'den fazla işçi çalıştıran işletmelerin % 66.3'ü kamu işletmeleridir. Bu bölgede ücretli
çalışanların % 66.2'si kamu çalışanlarıdır.
Sözkonusu bölgelerde yapılacak özelleştirme hareketleri, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını
tümden değiştirebilecektir. Ü nedenle önce bölgede özel kesimin geliştirilmesi, özel yatırımların
arttırılması, bölgenin refah düzeyinin yükseltilmesi, bunların ardından özelleştirme politikalaıma
ağırlık verilmesi uygun olacaktır.
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Grafik 2.
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ıv. BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME
A. KİT'lerin Tanımı
Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ilk kez 1938 yılında 3460 sayılı kanunla düzenlenmiş,
26 sayılı bu kanun yürürlükte kalmış ve daha sonra çeşitli alanlardaki gelişmeler bu kanunun
değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 1964'de bu kanunun yerini 440 sayılı kanun almışsa da daha
sonra 1983 yılında çıkarılan 2929 sayılı kanunla yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Son olarak
da 233 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu kanunda bazı değişiklikler yapılarak bugünkü
duruma getirilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeyle İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ve Kamu
İktisadi Kuruluşlan (KİK) ve bunlann müesseseleri, bağlı ortaklıklan ve iştirakleri yeniden ele
alınmıştır. Bunlar' aşağıda kısaca incelenmiştir.

ı. İktisadi

Devlet Teşekkülü

(İDT)

İktisadi Devlet Teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alarıda ticari esaslara göre
faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleridir, Ayrıca bu teşekküller
bankacılık alanında sermayelerinin en az % 51'nin devlete ait olması şartı ile Anonim Şirket
şeklinde kurulabilirler. Bu kuruluşların arnacı ekonomik gereklere uygun olarak, verimlilik ve
karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralannda ve ülke ekonomisi ile uyum içinde çalışarak
sermaye birikimine yardımcı olmak ve bu suretle daha fazla kaynak yaratmaktadır.

2. Kamu İktisadi Kuruluşları

(KİK)

KIK'lerin en önemli özelliği, kar'lılık ve verimlilik ilkesine göre çalışmak durumunda olan
İDTlerden farklı olarak; yerine getirmekle yükümlü oldukları görevler ve kamu hizmetlerini
ekonomik ve sosyal gerekleri sağlayacak şekilde verimlilik ilkesi- doğrultusunda yürütmek imkanına sahip kılınmış olmalarıdır,

3. Müesseseler
Sermayenin tamarnı teşebbüslere ait olan işletme veya işletmeler topluluğudur.
teşebbüs genel müdürünün teklifi ve yönetim kurulunun karan ile kurulur.

Müesseseler,

4. Bağlı Ortaklıklar

Teşebbüsün iştiraklerdeki hissesinin % 50'nin üstüne çıkması ve teşebbüsün sermayesinde % 50'
den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket meydana getirmesi şeklinde kurulan şirketlerdir.

5. İştirakler
Teşebbüs veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki şeklinde ortaya çıkar.
B. Türkiye'de

ı. KİT'lerin

KİT'lerin

Sorunları

ve Özelleştirmeyi

Zorunlu Kılan Nedenler

Sorunları

Kurulduğu yıllarda sanayileşme sürecini omuzlayan ve bu konumunu uzunca bir süre başarıyla
koruyan Kl'T'ler günümüzde birer kambur haline gelmişlerdir. B unun nedenleri arasında
işletme politikaları, kamu hizmeti anlayışında ve iktisadi yaklaşımlarda ortaya çıkarı
değişmeler, uluslararası rekabet ortamının geçirdiği dönüşüm sayılabilir, Sistematik bir yaklaşımla KİTlerin sorunlan şu şekilde belirtilebilir.
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a) Yapısal Sorunlar
KİTler, yaşadığımız çağın ekonomik gerçekleri gözönünde bulundurulduğunda en azından
kötü bir tercih olmalan nedeniyle bazı sorunları bünyelerinde taşımaktadırlar. Başka bir anlatımla doğalarında bu sorunlar mevcuttur.
- Hukuki Statüleri İli İlgili Sorunlar
KİT sistemi üretimin bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmesi olduğundan, üretime ilişkin yanlış
bir kararın varlığı halinde bireysel sorumluluk sözkonusu olamamaktadır. Zira bu sayede,
yöneticilerin üretimle ilgili karar vermelerinde endişe ve kaygı duymalannı
önlemek
amaçlanmıştır. KİT yöneticileri bu açıdan hukuksal bir ayrıcalığa sahip gibidirler. Uretime
ilişkin verilmiş yanlış bir kararın sorumluluğu önce Hazine'nin, yani devletin üstündedir. Eğer
devlet isterse sorumluya hesap sormaktadır.
KİTler statü olarak belirsizdirler. Haiz oldukları tüzel kişilik türü yeni yeni belirtilmeye
başlanmış, ancak bunlara ilişkin ana statülerden, bazıları halen yürürlüğe konulmamıştır.
KİTler halen "İktisadi hayatta ticari esaslara göre" faaliyet gösterınektedirler. Görüldüğü gibi
bu kanunlar soyuttur ve uygulanma şansı olmamıştır. Ozetle KİTlerin hukuki statüsü
statüsüzlüktür ve bu durum iktisadi işlevinin bir sonucudur.
- Y önetiınle İlgili Sorunlar
KİTlerin hukuki statülerinin belirsiz oluşu idari örgütlenmeye de yansımıştır. Gerek ölçek gerekse istihdam olarak aşırı büyüme idari birim enflasyonuna neden olmuştur. Dolayısıyla
yönetime ilişkin süreç denetimden çıkmıştır.

Öte yandan yönetim kadrolan liyakat esasına göre değil de, siyasi çerçevede oluşturulmaktadır.
Ust düzey yönetim atamaları genellikle kurumların dışından yapılmakta, bu ise yaratıcı ve
şevkli çalışma ortamını bozmaktadır. Personel rejimi başka sakıncalan da taşımaktadır.
Görevde yükselme esasları objektiflikten uzaktır. Şekli devlet disiplinine itaat yükselmenin
başlıca ölçüsüdür.
Yönetimle ilgili diğer bir husus da kadrolaşma sorunudur. Iktidarın kadrosu ile siyaset yapması
doğal olmakla beraber, KİTler böyle bir yaklaşıma uygun platform değildirler. Zira, mekanizma dolaylı ulufe dağıtımı haline dönüşmüştür. Eğer bir KİTin mevcut idari birimleri yeterli
gelmiyor ise işletme faaliyeti ile ilgili olmayan yeni birimleri ihdas edilmektedir.
KİTler siyasetin içinde böylesine yeraldığından adeta yönetici tüketmektedirler. İki ay gibi çok
kısa sürede üç kez üst yönetimin değiştiği görülmüştür.
Yönetimle ilgili en önemli sorun ise merkeziyetçi yapılanmadır. Taşra örgütlerine yeterli yetkiler verilmediğinden hızlı karar alma süreci kesintiye uğramaktadır.
- Mali Sorunlar
KİTlerin üretim sürecinde öncü konumda olmaları, piyasa ekonomisine uygun bir mali
yapılanmaya
sahip olmalarını engelleyerek, kaynakların etkin ve verimli kullammını
önlemektedir. KİTler bir yandan yatırımlarını aıttırırken bunu karşılayacak yeterli öz kaynaklara sahip değillerdir.
Öz kaynak açığı devlet sübvansiyonları ile giderilmektedir. Ancak, sübvansiyonlar, kamu maliyesinin durumuna göre istikrarsızlık gösterdiğinden KİTlerin finansmanı kesilebilmektedir.
Aktarılan kaynaklar ise enflasyonist etkilere neden olmaktadır.
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b) Sürükleyici Sorunlar
Bu sorunlar iki yönlü olarak ele alınabilir. Mevcut KİT sorunlarının çözümünde ortaya çıkan
yanlışlar ve KİT dışı iktisadi, mali sorunların bu kurumlarla ilişkilendirilmesi ... Bu durum sorunların hantallaşmasına neden olmuştur.
- Denetim Sorunları
KiTler adeta iktidar ile özdeşleştiğinden faaliyetlerine ilişkin denetim bir formalitenin yerine
getirilmesinden öteye gidernemiştir. Hukuki sorunlarda da kısmen değinildiği gibi, denetim sonucu ortaya çıkan hususlar, sorumlu bulunamadığından uygulamada yeni düzenlemelere gidilememektedir. Sorumlu ortaya çıkarılsa bile bu kez uygulanacak yaptırım bulunmamaktadır.
KİTler çeşitli bakanlıklar arasında dağıtılmıştır. Dolayısıyla o kurumun siyasi sorumluluğu bakanlıktadır. Ancak uygulamada bu sorumluluk bahane edilerek denetimi aşan müdahaleler olmaktadır. Öyle ki, denetim yetkisi istihdam sağlamanın aracı olmuş, "İstihdam komisyonculuğu" mesleği türemiştir.
- İstihdam Sorunları
KİTler gizli işsiz yaratmaktadır. Bu ise üretim maliyetini arttnmaktadır. KİTlerde uygulanan
ücret sistemi kalifiye personel istihdamını önlemektedir. Verimli, kaliteli ve özgün üretim bu
nedenle gerçekleştirilememektedir.
Kalifiye personel teşvik edilmemekte, kimi zaman cezalandırılmaktadır.
- İşletme Sorunları
Ülke kalkınmasında üstlendikleri görevler nedeniyle KİTler her alana girmişlerdir. Yeni
yatırımlar büyümenin ölçüsü sayılmıştır. Buna karşın verimlilik ve etkinlik suretiyle üretimin
arttmlması ihmal edilmektedir.
Yatırımlar iktisadi gerekçelerden çok siyasi beklentiler doğrultusunda yapılmaktadır. Yatırım
yerinin seçiminde fizibilite bulguları dikkate alınamamaktadır. Aynı durum yatırımın konusunda da geçerlidir. Üretimi yapılan bir alanda KİT yatırımları mükerrer şekilde yapılmakta, diğer
kamu hizmetlerine kaynak ayrılması mümkün olmamaktadır.
Tüm bu nedenlerden dolayı KİTler tam kapasitede çalışmamaktadırlar. Gerek tam kapasite ile
çalışılmaması gerekse yetersiz talep yapısına göre belirlenmiş düşük ölçekli üretim sonuçta bu
üretimin pahalılaşmasına neden olmuştur.
Pahalı üretim, optimum işletme ölçeğinin tutturulmamasının
tarsızlıklar ve tıkanmalardan kaynaklanmaktadır.

yanısıra üretim yönetimindeki

tu-

KİTlerde esas itibariyle üretim düzeyinin miktar olarak genişletilmesi amacına ağırlık verildiğinden, üretimin kalitesi ve kaliteyi yükseltmeye ilişkin AR-GE faaliyetleri ihmal edilmiştir.
Bu tür faaliyetler bir yana pazarlama gibi olağan işletme fonksiyonlan
bile yeterince gelişmemiştir. Oyle ki bir çok KİT ürünü yurtdışına yabancılar tarafından pazarlanmaktadır.
KİTlerin belirtilen sorunlarına çözümler getirilmişolmakla beraber, bunların uygulamaya konuluyor olmamaları ise sorunların en büyüğüdür.
Ozelleştirme bu nedenle zorunlu hale gelen
bir yöntemdir.
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2. Özelleştirmeyi

Zorunlu Kılan Nedenler

Başlangıçta KİT sistemi oluşturulurken nihai aşama olarak belirlenen özelleştirme, bugünkü
ele alınış şekliyle kendiliğinden gelişen bir hal değildir. Özelleştirme artık zorunlu bir tercihtir.
KİTlerin sorunlarını çözmek için yapılan çalışmaların veya oluşturulan modellerin yetersizliği,
özelleştirme tercihini köklü bir atılım haline getirmiştir,
KİTlerin, kurulmaya başladığı dönemdeki ekonomik koşullardan çok farklı bir yapıya sahip
olan günümüz koşullarına uyum sağlayabilmeleri için özelleştirme etkin bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Ozelleştirme böyle bir zorunluluk dışında çevresel koşulları da karşılayan bir
uygulamadır. Global iktisadi ve siyasi ortam, özelleştirmenin etkin bir yöntem olmasına
katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede özelleştirme ideolojik içeriği olmayan, rasyonel bir yaklaşım olmaktadır.
Nitekim özelleştirme, özelleştirmeye tabi tutulacak kuruluşlarda da kabul görerek, kendilerine
de teklif te bulunulmasını talep etmektedirler. Daha açık bir anlatımla, KİT çalışanları da
özelleştirmenin talibidirler.
Özelleştirme kamunun da sınırlarını çizecektir. Kamu ekonomisini rasyonalize edecektir. Zira
kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde et, kumaş gibi malları üreten devlete yer bulmak güçtür.
Otelcilik hizmetlerini kamu hizmeti kapsamına alan bir devletin, siyaseten düzenleyici ve
yönlendirici işlevleri askıda kalmaktadır. Ozelleştirme, devletin düzenleyici ve yönlendirici
işlevlerini koruyarak sağlık, kültür, eğitim, altyapı, güvenlik yatırımları gibi konularda gücünü
ve kaynaklarını daha iyi kullanma olanağı sağlayacaktır.
KİTler yalnızca iktisadi istikrarı bozucu bir etkide bulunmayıp, ekonomik istikrar kararlarının
alınmasında ve uygulanmasında siyasi istikrarsızlığa da neden olmaktadırlar. Daha doğrusu
KİTler popülist politikaların uygulanmasına imkan vermektedir. Bu anlamda devletin, örneğin
emek piyasasında bir işveren olarak yeralması, çalışma koşullarının islahı görevini etkinsizleştirmektedir.
KİTler bulundukları konum itibariyle önder ve düzenleyici olma işlevlerini kaybetmişlerdir.
Küreselleşen yani piyasaların gittikçe entegre hale geldiği bir dünyada KİTler, özel kesimin
karşısında birer rekabet unsuru haline gelmişlerdir. Kullandıkları kaynakların büyüklüğü nedeniyle etkin bir teşvik sistemi uygulanmasının imkansız hale gelmesine neden olmaktadırlar.
Uluslararası rekabetin gitgide keskinleştiği bir ortamda bu tür bir rekabetin, varlığı kabul edilemez. Dış dünyada birçok sektörde güçlü olmamıza rağmen, rakip firma devletlerinin sağladığı
finansman kolaylıkları bu piyasalardan dışlanmaımza neden olan bir avantaj haline gelebilmektedir. Kalite ve fiyat bu nedenle rekabet unsurları olmaktan çıkmıştır.
Özelleştirme öncelikle serbest piyasanın oluşumunu mümkün
yanda iktisadi liberalizm söylemi sistemsizlikten başka
özelleştirme ilk ve son aşama olmalıdır. Bu aşamaya ulaşmak
husus, zamamn verimli kullanılması olmalıdır. Zira ülkemizin
best rekabet kurumlaşma düzeyi, verimsiz zaman kullanımıyla
beral oluşumun istikrar sağlama işlevi gerçekleşmeyecektir.

kılacaktır. Bir yanda KİTler, bir
bir şey değildir. Bu nedenle
için dikkat edilmesi gereken tek
halihazırda yeterli olmayan serdaha da aşınacak, bu haliyle li-

KİTler özelleştirilirken kamunun kar ya da zarar kaygısı olmamalıdır. Tek kaygı bu kurumların piyasa ekonomisine en kısa sürede aktarılması olmalıdır. Ozelleştirme sürecinde kamunun
tek görevi, spekülatif ve tahripkar olası uygulamaları önleyecek sözleşmeleri yapmaktır. Bu sayede siyasi liberalizmin bu tür sözleşmelerle yeşertileceği unutulmamalıdır. çünkü siyasi liberalizm ancak iktisaden güçlü çok sayıda merkezin bulunması halinde varlık gösterebilir. İşte
devlet bu merkezlerin örgütlenmesi ve bu örgütlenmenin güçlü olmasım sağlayacak önlemleri
almalıdır. Devletin, bizzat piyasada taraf olarak yeralırken bir yandan da bu önlemleri tarafsızca alabilmesini beklemek hayalden öte değildir.
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c. Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları
1. Ozelleştirmenin Felsefesi
Özelleştirmenin
ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan ve özel sektör tarafından
yüklenilemeyecek savunma, sağlık, eğitim ve altyapı yatırımlarına yönelmesi; ekonominin ise,
pazar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir.
2. Özelleştirme

Programının

Amaçları

Özelleştirme ile devletin sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete
dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzelindeki KİT finansman yükünün
azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasanufların ekonomiye kazandırılması,
bu yolla elde edilecek kaynakların altyapı yarırımlanna kanalize edilebilmesi mümkün olacaktır.
Özelleştirmenin temel arnacı nihai olarak, devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle
çekilmesini sağlamaktır. Ote yandan borsa ve sermaye piyasalarını geliştirmeden Türkiye'de
sağlıklı bir ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. Şirketlerin yalnızca banka
sektörüne bağlı olmadan hisse senedi, tahvil veya bono ihracı yoluyla kaynak temin edebilmeleri ve bu kaynak maliyeti ile enflasyon arasında sağlıklı bir ilişkinin olabilmesi için, sermaye
piyasalarının geliştirilmesi gerekir. Sermaye piyasasının gelişimi ise, tasanunarın daha büyük
bir kısmının mali piyasalara yönlendirilmesi ve bu suretle oluşan fonların sermaye piyasasına
akışına imkan verecek bir ekonomik yapının oluşturulması ile mümkündür.
Bu açıdan değerlendirildiğinde özelleştirme uygulamaları ile, bir yandan mali piyasalara ve dolayısıyla sermaye piyasalarına yönelmeyen yerli veya yabancı tasarrufları bu piyasalara
yönlendirerek yeni kaynaklar yaratılması, diğer yandan da kamu kesiminin fonlar üzerindeki talebi nedeniyle sıkışan mali piyasa üzerindeki olumsuz baskının engellenmesi hedeflenmektedir.
3. Yasal Çerçeve
Özelleştirme uygulamasına yönelik ilk hukuki düzenleme, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 84/8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği ile yapılmıştır. 1986'da yürürlüğe giren 3291 sayılı Kanun ile 10 Nisan 1990'da yürürlüğe giren 414 sayılı KHK ve 6 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe giren 473 sayılı KHK çerçevesinde de özelleştirme uygulamalarına yönelik
temel düzenlemeler getirilmiştir.
Bu mevzuat uyarınca, özelleştirme programının planlama ve uygulamasından sorumlu kuruluş
"Kamu Ortaklığı İdaresi", özelleştirme programının karar verici ve uygulayıcı organı ise
"Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu" olarak belirlenmiştir. 3291 sayılı Kanun, KtTlere ait hisselerin özelleştirilmek üzere Kaınu Ortaklığı İdaresi'ne (KOl) devrine Bankalar Kurulu, bağlı
ortaklık, müessese, işletme, işletme birimi ve iştiraklerin özelleştirilmek üzere KOl'ye devrine
de Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) karar verilmesini öngörmüştür.
Daha sonra 11 Mayıs 1994 tarihinde yürürlüğe giren 3987 sayılı Yetki Yasası'na dayanılarak
çıkanlan bir dizi kanun hükmünde kararname ve özelleştirme uygulamalan konusunda yeni
düzenlemeler getirilmiştir.
6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 530 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı İdaresi, yalnızca
özelleştirme uygulamalarından
sorumlu, daha geniş yetkilerle donatılmış "Ozelleştirme
İdaresi''ne dönüştürülmüştür. Bu çerçevede özelleştirme işlemleri sonucu sağlanan gelirler ve
özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen temettüler ve diğer faaliyet gelirlerinin
toplanacağı bir "Ozelleştirme Fonu" oluşturulmuş, bu Fon'un yönetimi Ozelleştirme Idaresi
Başkanlığı'na verilmiştir.
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Daha önce Kamu Oıtaldığı İdaresi bünyesindeki Kamu Oratklığı Fonu ile Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı'nın yönetimi ise Hazine Müsteşarlığı'na devredilmiştir.
Yine 6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 531 ..sayılı KHK çerçevesinde, Başbakan'ın
Başkanlığında, Başbakan'ın belirleyeceği 3 bakan ile Ozelleştirme İdaresi Başkanı'ndan oluşan
5 kişilik bir "Ozelleştirme Yüksek Kurulu" oluşturulmuştur. Kurul, özelleştirmeuygulamalarında daha önce karar mercii olan Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun özelleştirme faaliyetlerine ilişkin görevlerini devralmıştır.
Bu KHK, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nu, kamu payı bulunan kuruluşların özelleştirme kapsamına alınması ile bu kuruluşlara ilişkin satış ve devir işlemlerinin onaylanması konusunda
yetkili kılmıştır. Ancak KİT'ler ile KİT statüsünde olmamalda birlikte sermayesinin tamamı veya yansından fazlası kamuya ait olan kuruluşların özelleştirme kapsamına alınması konusunda
ayrıca Bakanlar Kurulu onayı alınması öngörülmüştür. Ozelleştirme programına alınan kuruluşların küçültülmesi, kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi konusunda da Ozelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır.
6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 532 sayılı KHK ile, özelleştirme kapsamına alınan
kuruluşlarda
hizmet aktine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken bu kuruluşların
özelleştirilmeleri, küçültülmeleri
veya kapatılmalan durumunda işsiz kalanlara, kanuni tazminatları dışında "özelleştirmeye bağlı iş kaybı tazminatı" ödenmesi karara bağlanmıştır. Bu tazminatların, Ozelleştirme Fonu'nda toplanacak özelleştirme gelirlerinin % 15'inden oluşacak bir
kaynaktan karşılanması öngörülmüştür.
Yine 6 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 533 sayılı KHK ile, 6326 sayılı Petrol Kanunu 'nda bazı değişiklikler yapılmış ve bu sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların özelleştirme
çalışmalannda karşılaşılan güçlüklerin önüne geçilmesine çalışılmıştır.
7 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe giren 546 sayılı KHK ile de, özelleştirme kapsamındaki
kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan personelin emeklilik durumlanna ilişkin bazı yeni
düzenlemeler getirilmiştir.
Ancak, hükümete, özelleştirme konusunda kanun hükmünde karamamelerle düzenleme yapma
yetkisi veren ve yukarıda adı geçen 5 kararnamenin dayanağı olan 3987 sayılı yetki yasası, 7
Temmuz 1994 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Daha sonra ise bu kanuna dayanılarak çıkarılan 530, 531, 532, 533 ve 546 sayılı KHK'ların iptali ve yürütmenin
durdurulması amacı ile Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru değerlendirilerek 21 Temmuz
1994 tarihinde karara bağlanmış ve sözkonusu kararnameler iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu KHK'laı1l1 iptaline ilişkin gerekçeli kararı, 5 Ağustos 1994 tarihli Resmi Gazete"nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu arada, Başbakanlık tarafından 31 Temmuz 1994 tarihinde alınan ve 3 Ağustos 1994 'te
yayınlanan prensip kararı ile sözkonusu KHK'ların Anayasa Mahkemesi tarafından iptali nedeniyle doğan hukuki boşluğun giderilmesi amacı ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna
göre, Anayasa Malıkemesi'nin gerekçeli iptal kararının Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konudaki idari eylem ve işlemler, iptal kararından önceki
mevzuat çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede İdare 5 Ağustos 1994 tarihinden bu yana Kamu Oıtaklığı İdaresi adı altında ve eski statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir,
4. Özelleştirme

Prosedürü

Özelleştirme prosedürü'nün ilk aşamasını, Özelleştirme Yüksek Kurulu karan (gerekli hallerde
Bakanlar Kurulu onayı) ile özelleştirme programına alınan ve idareye devredilen kuruluşların
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun statüye kavuşturulması
çalışmalan oluşturturmaktadır. B~ kuruluşlardan, daha önce 233 sayılı KHK çerçevesinde KİT
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ve bağlı ortaklık statüsünde bulunanlar için şirket ana sözleşmesi hazırlanmakta veya mevcut
ana sözleşmeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Yeni ana sözleşmelerin onaylanması ve Ticaret Sicili'ne tescilinden sonra mali ve teknik açıdan değerlendirilmesi
çalışmalarına başlarımaktadır.
Bu çalışmalar kapsamında, özelleştirme programına alınan şirketlerden gerekli görülenler için
İdare tarafından bağımsız bir denetim firması ile mali/teknik danışman firma seçimi
yapılmaktadır. Bu çerçevede şirketler finansman, muhasebe, pazarlarna, üretim yönetimi, personel ve organizasyon açısından incelenmekte, gelecekteki yatınm planları saptanmakta,
şirketin bulunduğu sektör ve rakip firmalar uluslararası düzeyde değerlendirilmektcdir.
Daha sonra hazırlanan değerlendirme
prosedürü başlatılmaktadır.

raporları ışığında satış stratejisi belirlenmekte

ve satış

Bugüne kadar ülkemizde uygulanan programda, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardaki
kamu paylarının satışı konusunda, şirketlerin 'niteliklerine göre, halka arz ve blok satış yöntemi
ya da her iki yöntem birlikte kullanılmıştır. Ayrıca, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde, bu kuruluşların iştirak paylarının satışının yanısıra tesis ve varlıklarının mülkiyet devri yolu ile satışı
uygulamasına gidilmiştir.
Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kullanılan hisse senedi satış yöntemlerinden birisi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndabirinci piyasada. gerçekleştirilen hisse senedi satışı
uluslararası piyasalarda kurumsal arz işlemleridir. Ozelleştirme portföyünde yeralan
İMKB 'de işlem gören şirket hisselerine yönelik olarak gerçekleştirilen bu işlemler, Sermaye
yasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir.

de,
ile
ve
Pi-

Blok satış yönteminde ilk aşamada basın-yayın organları aracılığı ile satış duyuruları
yapılmaktadır. Bu duyurularda, blok satışa sunulan şirketin adı, satılacak kamu payı, son teklif
verme tarihi ve uygulanan ihale yöntemine göre diğer bilgiler yeralmaktadır.
Bu yöntemde, satışa sunulan kamu hisseleri için minimum bedel üzerinden ihaleye
çıkılabildiği gibi, bedel belirtilmeksizin teklif isteme ve pazarlık yöntemi ile de satış işlemi
yapılabilmektedir. Blok satış ihalelerinde belirlenen son teklif verme tarihinden sonra Idare
bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu tarafından alınan tekliflerin değerlendirilmesi
işlemine geçilmektedir. Yapılan teknik değerlendirme sonuçları Kurulonayına sunulmakta ve
Kurul, bu teklifler arasında uygun gördüğü firmaya satış onayı vermektedir. Daha sonra Idare
ile alıcı firma arasında satış sözleşmesi imzalanmaktadır. Blok satış ihalelerinde yeterli ve uygun teklif görülmemesi durumunda, yeniden ihaleye çıkılmaktadır.
Halka arz yönteminde ise, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izni müteakip,
yine basın-yayın organları aracılığı ile duyurular yapılmaktadır. Bu duyurularda, şirket hisselerinin halka arz edilecek oranı, halka arz tarihi, beher hisse senedi satış fiyatı, halka arza aracılık
edecek banka ve kuruluşların isimleri ile diğer bilgiler yeralmaktadır. Ayrıca hisse senetleri
halka arz edilecek şirketlerle ilgili detay bilgileri içeren prospektüs ve broşürler hazırlanarak
satışa aracılık edecek banka şubelerine gönderilmekte ve bu yolla muhtemel talep sahiplerinin
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Yapılan uygulamalarda, şirket hisselerinin halka arzı konusunda çeşitli yöntemler kullaıulmaktadır. Bazı şirket hisselerinin halka arzında kişi başına alınabilecek hisse senedi miktarına herhangi bir kısıtlama getirilmediği gibi, bazı halka arzlarda da tahsis yöntemi uygulanmaktadır.
Bu yöntemde, her bir başvuru sahibinin alabileceği azaıni miktar belirli bir sayı ile
sınırlandınlmakta ve tahsis edilecek miktarlar, başvurulara göre idare tarafından belirlenmektedir. Bu yöntemin uygulanmasındaki amaç, halka arz uygulamasından küçük tasarruf sahiplerinin yaygın olarak yararlandınlmasıdır.
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Yine bazı halka arz uygulamalarında, halka arza aracılık eden banka veya aracı kurumlara
yapılan "aracılık yüklenimi" (underwriting) sözleşmesi çerçevesinde, hisse senetlerinin
satılamayan kısmının bu banka ve aracı kurumlarca yeniden satılmak üzere satın alınması
yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemin temel amacı, hisse senetleri halka arz edilen kuruluşun ilk
anda oluşabilecek fiyat dalgalarımalanna karşı korunmasıdır.
Halka arz edilen şirket hisseleri, eğer daha önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem
görrnüyorsa, İMKB Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip bu hisseler borsa kotuna alınır ve
rMKB'de işlem görmeye başlar.
Tesis ve varlık satışları konusunda ise, blok satış yönteminde uygulanan prosedür izlenmektedir.

D. Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları
Türkiye'de özelleştirme hareketlerine baz teşkil edecek ilk uygulamaların 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleri ile kaınu iktisadi girişimlerinin serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre
çalışmalannın sağlanması amacıyla alınmış tedbirlerden oluştuğunu söylemek mümkündür.
29.02.1984 tarih ve 2983 sayılı kanun ile tasarrufların teşviki ve kamu yatırımlarının
hızlandırılmasına
ilişkin olarak özelleştirme konusunda önemli hükümler getirilmiş ve
28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun ile de özelleştirme işlevinin usulleri ve sorumluluk
yüklenecek devlet kurumlan tanımlanmıştır. Bu amaçla da sorumluluk yüklenecek devlet kurumu olarak "Toplu Konut ve Kaınu Ortaklığı İdaresi" kurulmuştur. Aynca 3291 sayılı yasa ile
de uygulanabilecek beş özelleştirme yönteminden bahsedilmiştir. Bunlar,
- Kamu mülkiyeti altında bulunan teşekküllerin varlıklarının tamamen ya da kısmen satışı, yani
direkt
satış yöntemi
- Pay senetlerinin satış yöntemi
- Kiralama yöntemi (Leasing)
- İşletme hakkı devri yöntemi
- Devir ve tasfiye yöntemi
Ülkemizde, bir yandan yasal düzenlemeler devam ederken, bir yandan da özelleştirme programının hazırlıklarını yapmak, programın hedefleri, yöntemleri vb, diğer hizmetlerin görülmesi
için "Morgan Guaranty Trust Company of New York" firması ile anlaşılarak bir master plan
hazırlatılması yoluna gidilmiştir,
Bu planda yer alan özelleştirme ile hedeflenen araçların başlıcaları şöyle sıralanabili,
- Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak için kaınu kuruluşlarının özel sektöre transferi.
- Sermaye piyasasının geliştirilmesi,
- Kamu mülkiyetindeki kurumların hazineye yaptıkları finansal yükün azaltılması.
- Yeni kaynakların yaratılması ile devlete gelir sağlanması.
Sözü edilen firma tarafından hazırlanan master planında inceleme alanındaki 62 ayn sektörde
faaliyet gösteren 32 kamu kurumuna yer verilmiş ve bunlar sınıflandırılarak, öncelik sırasına
göre özelleştirilecek KİTler tesbit edilmiştir. Bunlar,
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1) Birinci derecede önceliğe haiz olanlar;
a. Tamamen satılabilecek olanlar; TC Turizm Bankası, TURBAN, THY, TUSAŞ
b. Devlet hissesinin çoğunluğunun satılabileceği teşebbüsler, YEMSAN, ÇİTOSAN
c. Devlet hissesinin büyük kısmının satılabileceği teşebbüsler, TlGEM, 1PAO, ETİBANK

2) İkinci derecede önceliğe haiz olanlar;

.

d. Bazı bölümleri satılabilecek. geri kalan bölümleri ise rehabilitasyona tabi tutulacak ya da
kapatılacak olanlar, SUMERBANK (Tekstil, Deri, Perakende Satış Mağazaları)
e. Tedricen özelleştirilecek olanlar, PTT ve TEK
..
f. Satılması muhtemelolanlar, EBK, TK1, MKEK, URUS ve T. Temi Sanayii
g. Devlet desteği ile satılabilecek olanlar, ÇAY -KUR, T. Şeker Fab. A.Ş. PETKİM, T. Demir Çelik İşı. T. Gübre Sanayii A.Ş., T. Taş Kömürü Kurumu.

x.s.

3) Üçüncü derecede önceliğe haiz olanlar;
h. Kamu hizmeti gören KlT'ler, DMO, ID1, TCDD, TMO, 1ZDK,
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Tablo· 3
ÖZELLEŞTİRME

PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN KURULUŞLAR
Idare
Payı (%)

Idare
Payı (%)
i· KAMU IKTiSADi TEŞEBBÜSLERi
1-PETKIM Petrokim:a Holding AŞ.
2·SUMER Holding .Ş.
3·Türk Hava Yolları A~.
4·SET Süt Endıistrj A. .
5.fBK Et ve Bakıl Urünleri A.Ş.
6·YEMSAN Yem Sanf,i AŞ.
Ulenizcilik Bankası A§;
8DRUS Osman Urünleri
nayi AŞ.
9·T. Denizcilik Işletmeleri
LO'L Gemi Sanıt Aifı·
ii. BAGLI O TA LIKLAR
11-Adana Kağıt Torba Sanayi TAŞ.
12-Adıyaman Çimento Sanr:ii TA.Ş.
13-Afyon Çimento Sanayii .A.Ş.
14-Ankara~imento Sanayii T.Al
15-Aşkale imento Sanayii lA ..
16.Jliılıkesır Çimento sanaYi 1.Ş.
17.Jlartın Çimenlo Sanayii A'i
18.f)OğaZi~ Hava Taşımacılı~ı
19-Bursa öuk Depoeuluk td. ti.
20~INKUR Çinko Kurşun Metal nayii A.Ş.
21 orum Çımento Sanf,ii TAŞ.
22 .B. Deniz Nakliyalı Af23.lJenizli 8imento Sanaıii At
24.lJITAŞ eniz Işletmeciliği ve ankerciliği AŞ.
25{iaziantep Çimento Sanayii TAŞ.
26-HAVA~ Hava Alanları Yer Hizmetleri A.Ş.
27jsken erun Çimento Sanayii TAŞ.
28-K81·l<aradeniz Bakır Işletmeleri AY,.
29-KUMA~ Külahya Many.ezilııebne eri A.Ş.
30-ladik imenlo Sanayıi TA .
31-Niğde imenlo Sanayii TA .
32Drdu Soya San~i A.Ş.
33-PETLAS Laslik
nayıı A.Ş.
34-Petrol Ofisi AŞ.
35-Sivas 8imento Sanayii T.Af.
36-Söke imento Sana ii lA ..
37j'1nlıurfa ~imento ~naYii AŞ.
38- .O.E. Tür Otomotiv Endüstrisı A~
39-TESTAŞ Türkiye Elektronik San. ve ic. A.Ş.
40-Trabzon ~imento Sanayii TAŞ.
41-Tra~a ( ınarhisar) ?imento sanayii TAŞ.
42-TUR AN Turizm A. .
.
43-TUPRArJ Türki~e Petrol Rafinerileri AŞ.
44-TWDE SA~ lDemiryolu Mak. San. A.Ş.
45-TULOMSA T. Lokomotil Motor San. A.Ş.
46-TUVASAŞ . Vagon Sanayii A.Ş.
47.l.JSA U"t Servisi AŞ.
iii. AKALAR
48ja bank A~
49 ti ank Ban ·acılık A.O.
SO-SÜMERBANK A.Ş.
51.fterbankTAŞ.
52- OBANk Türkiye Öğrebnenler Bankası A.Ş.
53-Tür~şe Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
ıv. TIRAKLER
54-Adana Çimento Sanayii TAŞ.
55-AEG Etı Elektrik AŞ.
56-Aksaray Azmi Millı T.A.2.
57-Aksaray Yem Fabrikası
58-AL TEK Elekt. Sant. Tes. Iş . ve Tic. A.Ş.
59-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
60-ANSAN Ankara Meşrubat Sanayii AŞ.

.t

3

b

J

~~~;~~ turSa Mewe

Suları San. A.S

IV'I~IRAKLER
(Devam)
63 andırma Yem Farikası Ltd. Şii.
64-8ASF Sümerbank Kim~a San.ayii A.Ş.
65-8if\l Yem Fabrikası A ..
66-81 A~Bingöl Yem ve SütAŞ.
67-801u imento Sanayii AR.

95.86
100.00
98.20
100.00
100.00
100.00
(16
100.0
100.0a
100.00

ı~"",~""nı

69 anakkale Seramik Fabrika arı A.Ş.
70 elik Halat ve Tel Sanayii LI. .
71 ESTA~ Çukurova Elektrik ~n. ve Tic. A.Ş.
72 orum em Fabrikası A.Ş.
73 ukurova Eleklrik Aı.
74 ITAŞ Doğan Yüks Parça Imalat A.Ş.
75.freğlı Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
76.fskışehir Yem Fabrikası AŞ.
7Uruko-Tamek Meyve Suları San. Al
78{ilMA Gıda ve Ihtıyaç Maddeleri 1.Ş.
79{iönen Gıda SanWi A.ş.
80{iüneş Sigorla A..
.
81{iüney Sanşii ve icaret lşlebneleri AŞ.
82{iüneysu A..
83-Hascan Gıda Endüstrisi AŞ.
84-Hakıaş Ticaret TAŞ.
85jsparta Yem Fabrikası A~
86jMSA Istanbul Meşrubat anayii A.Ş.
87jpragaz
88jstanbul Demir Çelik Sanayii A.Ş.
89-Kars Yem FabriKası AŞ.
90-Kayseri Yem Fabrikası A.Ş.
91-Kepez Eleklrik A.~
92-Konya ~imento
nayii A.Ş.
93-KQ~a eker Fabrikası A.Ş.
94-K0 TA Tarım Makinaları A.Ş.
95-layne owler Dik Türbin Pompaları A.Ş.
96Manisa Yem Fabrikası Al
97Mardin fimento SanayiiŞ.
98MEKTA icaret A.Ş.
99.Metal K~k Sanayii TAŞ.
100Meybuz .Ş
101Meysu AŞ
102Migros Türk TAr,
10JMet~ Northem E ektrik Telekominikasyon AŞ.
1()4-NIM A Niğde Meyve..Sulare A~.
105-Pan Tohum Islah ve Uretme A .
106-Pancar Motor Sanaşii A.Ş.
107-Pınar Entegre Et A .
108.polinas Plastik Sanayii TAŞ.
109.flay Sirta AŞ
110SAMA Sanayı Madenieri AŞ.
111Sivas em FabrikasıA.Ş.
112-S0Y -TEK Elkt. Sart. lşlt. ve Tic. A.Ş.
113SUNTEK Ağır Isı San. A.Ş.
114.feker Sigorta A.Ş.
115 amekGıda Sanayii A.Ş.
116'Tat Konseıve Sanayii A.Ş.
117.:rELETAPcTelekomınikasyon Endüstri ve Tic. AŞ.
11a'T ofaş O o Ticaret A.Ş.
119.:rofaş Türk Otomotiv Fabrikaları A}120'T oros Gübre ve Kimya Endüstrisi .Ş.
121-Toros Zirai Ilaçve PazarlamaA.Ş.
122.:frakmak Trakfor ve Ziraat Makinaları AŞ.
123-TUMAŞ Türk Müh. Mü~ ve Müt. Ag
124.:rürk Traktör ve Ziraat ~ kinaları A .
125{ürkkablo A.O.
126.()n~ 2i~~nto Sanayii TAŞ.
127-YE TA.

100.00
(2)

Tasfiye
98.41
99.92
50.96
51.00
99.94
99.28

99.92
93.30

-

99.62
100.00
96.52

nıg
100.00
100.00
(1)

0.91

(4+
9.1

(1)

-

(4)
8.37
(4)

25.89
15.66
49.00
1.33

1.01

-

-

24.00
67.94

-

28.00
18.66
99.46

92.67
43.93
16.00
5.76

30.00
39.00
5.54

(5i

17.2
4.33
14.48
49.00

Idare payı sütununda verilen oranlar, 31.8.1994 itibariyle Idare payını göstermektedir. (-) ile gösterilen kuruluşlar tümü ile özelleştlrilrnlş ve bu kuruluşlarda
hiç pay kalmamıştır. TABLO V. TABLO Vi. TABLO Vii, TABLO VIII', TABLO iX VE TABLO Xda yeralan bazı kuruluşlarda satış sonucu kalan idare payı ile bu
tablodaki idare payları arasında, IMKB işlemleri veya rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak farklılık vardır.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Denizcilik Bankası TAŞ. tüm aktif ve pasifleriyle birlikte 17.11.1992 tarih ve 92/3744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TUrkiye Emlak Bankası
A.Ş.'ye, Türkiye Öğretmenler Bankası A.Ş. ise tüm aktif ve pasifleriyle birlikte 21.5.1992 tarih ve 92/3067 sayılı Bakanl~r Kurulu Kar~rı ile Türkiye
Halk Bankası A.Ş.'ye devredilmiş, Sümerbank'ın iştiraki olan BASF-Sümerbank'taki %z 40 KOI hissesi Sümerbank'a TUDEMSAŞ, TULOMSAN, VE
TUVASAŞ, Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.1.1994 tarih ve 94/2 sayıh kararıyla TCDD'na iade edilmişler ve dolayısıyla bu kuruluşlar özelleştirme
kapsamından çıkarılmıştır.
Afyon Çimento'da 30.000 TL. nominal değerde altın hisse kalrnşln.
USAŞ'ta 1 adet altın hisse kalmıştır.
Bu kuruluşlarda KOI payı kalmış olup, kesir/epsiyon belgesi bulunmaktadır.
TELETAŞ'la 1 adel hisse ve 0.5 kesir belgesi kalmıştır.
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Daha sonraki dönemde özelleştirme; lOA.1990'da 414 sayılı KHK, 17.7.1991'de 437 sayılı
KHK, 20.12.1991'de 437 sayılı KHK ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği
13.9.1993 tarihli KHK'ye dayandınlarak sürdürülmüştür.
Özelleştirmede ilk denebilecek satış, Sümerbank'ın yarım kalmış Iğdır Pamuk Dokuma tesislerinin 3 Ocak 1985'te 3 Milyar TL'na satışı olmuştur.
1986 yılında da Manisa ve Isparta yem fabrikalarındaki % 15'er Binaş'taki % 47.5 kamu payı
blok olarak satılınıştır. Kasım ayında da Biga Yem, Bursa Soğuk Depo, Binaş ve Yemta'daki
kamu paylarının satılmasıyla, o yılın blok satış çalışmaları tamamlanmıştır.
Ayrıca;
Sümerbank'ın yarım kalmış olan Iğdır Ayakkabı Fabrikası 750 Milyon TL. , Gaziantep Tekstil
Makinası Fabrikası 52.3 Milyon TL. ve Yalvaç Hazır Giyim Tesisleri 13 Milyon TL'na devredilmiştir. Böylece TKKO'nin 1986 özelleştirme çalışmalarından devletin kasasına giren para
ise sadece 1.748.936 TL. olmuştur.
Erken seçimleıin yapıldığı 1987 yılı, özelleştirme açısından vasat bir yıl olmuştur. Tekblok
satış 87 milyon gelir getiren Samaş'tır, Ayrıca yarım kalmış tesislerden Et ve Balık Kurumu'na
bağlı Kemalı Et Kombinası 275 Milyon TL. Tekel'in Pasinler Sigara Fabrikası 8.5 Milyon
TL'na devredilmiştir.
1988 yılında se 3'ü defter değeri üzerinden devredilen yarım kalmış tesis olmak üzere 4 blok
satış gerçekleşmiştir. 22.849 Milyon TL'na satılan Ansan Meda, hem o güne kadar yapılan en
büyük satış, hem de o güne kadar yapılan ilk satış olmuştur.

1- Özelleştirme

Portföyü:

1985 yılından itibaren 127 kuruluş özelleştirme portföyüne alınmıştır.
Bugüne kadar çeşitli nedenlerle özelleştirme kapsamından çıkarılan 7 kuruluşun yanısıra,
sermayelerindeki kamu paylarının tümü, blok satış, halka arz ve İMKB 'de hisse senedi satışı
yoluyla Ozel sektöre devredilen 73 kuruluş dışında, halen özelleştirme kapsamında 47 kuruluş vardır. Bu 47 kuruluştan 26fsında kamu payı % SOfnin üzerindedir.

2. Gerçekleştirilen

Özelleştirmeler:

Özelleştirme çalışmaları, 1984 yılında kamuya ait yarım kalmış tesislerin tamamlanması
yerine yeni bir tesis kurulması amacı ile özel sektöre devri uygulamaları ile başlamıştır.

veya

1986 yılından itibaren hız kazanan ve sözkonusu yanm kalmış tesislerin dışında, tamamı kamuya ait veya kamu iştiraki olan kuruluşlardaki kamu paylarının, özelleştirme kapsamına
alınması yoluyla yürütülen program çerçevesinde, idare tarafından bugüne kadar 80 kuruluşta
hisse senedi satış işlemi yapılmış, 3 kuruluşun ise (SEK, Yem Sanayii ve Sümer Holding)
bazı tesis, varlık ve iştirak payları özel sektöre devredilmiştir.
1985 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 19.8
trilyon TL. (yaklaşık 2.3 milyar $) düzeyindedir. Bir bölümü vadeli olarak gerçekleştirilen bu
hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden '31 Temmuz 1994 tarihi itibariyle 19.6 trilyon TL.
(yaklaşık 2.1 milyar $) tutarında net giriş sağlanmıştır.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan sağlanan 4.3 trilyon TL'lik (yaklaşık 695 milyon $)
temettü geliri ile birlikte toplam özelleştirme hasılası 23.9 trilyon TL. (2.8 milyar $) düzeyine
ulaşmıştır.
Aynı dönemde özelleştirme uygulamaları için yapılan toplam harcama tutarı ise 18.8 trilyon
TL. (2.6 milyar$) düzeyindedir.
.
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3. Önemli Uygulamalar:
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan 10 tanesi, daha önce KİT statüsünde faaliyet
gösteren ve kamunun % 100'üne sahip olduğu kuruluşlardır. Bunlar arasında yer alan Denizcilik Bankası, daha sonra tüm aktif ve pasifleri ile birlikte T. Emlak Bankası'na devredilmiş ve
özelleştirme kapsaınından çıkarılmıştır.
Daha önce KİT statüsündeki bu kuruluşlara yönelik olarak, ilk kez 1990 yılında PETKİM ve
THY hisselerinin küçük bir bölümünün halka arzı ile başlatılan özelleştirme uygulamaları,
1992 yılı sonu ve 1993 yılı Mayıs ayında ihaleye çıkarılan SEK ve YEM Sanayii'ne ait bazı
iştirak payları, tesis ve varlıkların satışı ile sürdürülmüştür.
PETKıM'in

Halka Arzı :

PETKİM'İ11 % 8.09 oranındaki hissesi, Haziran 1990'da şirket çalışanlarına
ve halka arz
edilmiştir. Ancak bu tarihten sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görülen olumsuz
gelişmeler sonucu Borsa'da değer yitiren bu senetlerin bir bölümü şirket çalışanları tarafından iade edilmiş, ayrıca küçük tasarrufçunun korunması amacıyla Kamu Ortaklığı
İdaresi, Borsa'da PETKİM senetlerine yönelik alım yapmıştır. PETKİM'de halen % 95.86
oranında İdare payı bulunmaktadır.
.
Beher hissesi 2.500 TL'den satılan PETKİM'in halka arzı sırasında, Türkiye'de ilk kez yapılan
bir uygulama ile, ellerinde PETKıM tahvili bulunanlara bu tahvillerini beher hisse için 2.250
TL. bedel ödeyerek hisse senedine dönüştürebilme
imkanı tanınmıştır. Bilindiği üzere
PETKİM tarafından 1987 yılında, İdare aracılığı ile toplam 29 milyon ABD Doları ve 52.!1lilyon DM tutarında dövize endeksli ve hisse senedine çevrilebilir tahvil ihracı yapılmıştır. Uç yıl
vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli sözkonusu tahvillerin vadesi 1990 yılı Haziran ayı sonunda
dolmuştur. PETKİM'e ait hisse senetlerinin 18/29 Haziran 1990 tarihleri arasındaki halka arzı
sırasında, PETKİM tahvili sahiplerine, isterlerse vade bitim tarihindeki T.Cumhuıiyet Merkez
Bankası efektif alış kuru üzerinden hesap edilecek Türk Lirası karşılığını ya da bu tahvillerini,
halka arz fiyatının % 10 altında bir değerden (2.250 TL) PETKİM hisse senedi ile
değiştirebilmeleri olanağı sağlanmıştır. Bu kapsamda, tahvil sahiplerinden 1.762'si tahvillerini hisse senedine dönüştürmüşler
ve bu uygulama sonucu 61.9 milyar TL'lik hisse senedi
satışı gerçekleştirilmiştir.
- THY 'nin Halka Arzı :
THY'nin % 1.55 oranındaki hissesi, beher hisse 3.000 TL'den Kasım 1990'da halka arz edilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde satışı gerçekleştirilen toplam 4.641.750 adet hisse senedinin
% 12'si 795 şirket çalışanı tarafından, % 88'i ise diğer tasarruf sahiplerince satın alınmıştır.
Ancak halka arz tarihinin ardından THY hisse senetlerinin İMKB'deki işlem fiyatının halka arz
değerinin altına düşmesi sonucu çalışanlara satılan 539 bin adet hisse senedinin 61 bin adedi iade edilmiş, ayrıca yine İMKB işlem fiyatının 1.000 TL'nin altında seyretmesi nedeniyle
sermaye artırımları sonucu senet sahibi çalışanlar ve diğer ortaklaı-ca kullanılmayan rüçhan
hakları idare tarafından
kullanılmıştır.
Bu durum, THY'deki kamu payının yeniden artmasına yol açmıştır. 1994 yılı İMKB işlemleri sonucu THY'de halen % 98.20 oranında İdaı-e
payı bulunmaktadır.
- SEK ve YEM Sanayii'nde

Ôzelleştirme :

Özelleştirme uygulaması gerçekleştirilen diğer iki KİT, SEK ve YEM Sanayii'dir.
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a) SEK'e ait Tesis ve Varlıkların

Satışı:

SEK Süt Endüstrisi A.Ş.'ye ait 34 işletme, 10 süt toplama merkezi ve 4 arsa için ilk olarak
Aralık 1992'de, minimum bedel üzerinden teklif isteme metodu ile blok satış ihalesi
açılmıştır. Buihale kapsamında, teklif edilebilecek en düşük bedelleri toplamı 1 trilyon 508
milyar TL olan toplam 48 adet tesis ve varlıktan yalnızca üçü için, satış ilanı ve ihale
şartnamesinde belirtilen hususlara uygun teklif gelmiştir.
İhale sonucunda, bu üç tesis ve varlıktan İzmir-Tire ve İstanbul-Çatalca Süt Merkezleri ile Denizli-Acıpayam arsasının satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu arada, SEK'e ait 3 süt işletmesi (Ağrı, Van ve Kars) ile 4 süt toplama merkezinin
(Sarıkamış, Göle, Arpaçay ve Ardahan) özelleştirme kapsamından çıkarılması ve ilgili özel
idarelerine bedelsiz olarak devredilmesi konusu Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunulmuş ve Kurul 7 Haziran 1993 tarihinde sözkonusu tesislerin kapsamdan çıkarılmasına ve
özel idarelere devrine karar vermiştir.
Aralık 1992'de açılan ilk ihalede satışı gerçekleştirilemeyen tesis ve varlıklardan, YPK kararı
çerçevesinde özelleştirme kapsamından çıkarılanlar dışında kalan 32 işletme, 5 süt toplama
merkezi ve 3 arsa ile SEK isim hakkı, Mayıs 1993'de yeniden blok satışa çıkarılmıştır.
Bu ihalede, minimum bedel belirlenmeksizin
teklif alma ve pazarlık yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem değişikliğinin amacı, ilk ihalede belirlenen minimum bedellerin çok
yüksek olması gerekçesi ile ihaleye katılamadıkları ileri sürülen kurum çalışanları, yöre
halkı, kooperatifler ve üretici birliklerine satış kolaylığı tanınması olmuştur.
İkinci ihalede, son teklif verme tarihi olan 2 Temmuz 1993 itibaıiyle, satışa sunulan toplaın 40
tesis ve varlığın taınamı için geçerli teklif alınmıştır. Ancak bu tesisler arasında yer alaıı 6 adet
süt işletmesi (Adilcevaz, Bayburt, Sivas, Siverek, Yüksekova ve Muş), daha sonra satış kapsamından çıkarılmıştır.
İhaleye yönelik teklif değerlendirme çalışmaları sonucu, satışa konu 26 işletmenin 25'i 5 süt
toplama merkezinin 4'ü ve 3 arsanın tamamının, en uygun teklifi veren kişi ve kuruluşlara
satışı konusu, 27 Ağustos 1993 tarihinde Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun onayına sunulmuş ancak, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 8 Nisan 1994 tarih ve 94/7 sayılı kararı ile bu
ihale iptal edilmiştir. Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu ayrıca, İdare tarafından yapılaıı ihaleye
yeterli hazırlık çalışması yapamadıklarındaıı dolayı katılaınadıkları anlaşılan üretici birlik ve
kooperatiflerinin
de ihaleye katılabilmelerine imkan tanımak amacı ile yeniden ihaleye
çıkılmasına karaı- vermiştir.
Bu çerçevede, SEK'e ait 32 işletme, 4 süt toplama merkezi, 3 arsa ve "SEK" isim hakkı
için IS Nisan 1994'ten itibaren verilen ilanlarla yeniden ihaleye çıkılınıştır. Ihalede pazarlık görüşmeleri, 4-13 Mayıs 1994 tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar 2 Haziran 1994 tarihinde Kurulonayına sunulmuştur.
b) YEM Sanayii'ne

ait Tesis ve Varlıkların

Satışı:

Yem Sanayii için ise ilk olarak, kuruluş bünyesindeki 27 yem fabrikası, 7 iştirak hissesi ve
3 arsa için Aralık 1992'de minimum değer üzerinden teklif isteme metodu ile ihaleye
çıkılmış ve bu ihale sonucunda 3 iştirak payı ile bir fabrikanın satışı gerçekleştirilmiştir.
Satışa sunulan ve satış işlemi gerçekleştirilen 3 iştirak payından 2'si (Bandırma Yem Fabrikası
Ltd. Şti. ve Kars Yem Fabrikası A.Ş.'deki kamu paylan) 1987 yılında özelleştirme kapsamına
alınmış olup, Mayıs 1992'de kapsama alınaıı diğer YEM Sanayii tesis, varlık ve iştirak payları
ile birlikte blok satışa çıkarılmıştır.
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Mayıs 1993'de, bu kez 26 fabrika ve 4 iştirak payı için, minimum bedel belirlenmeksizin
teklif alma ve pazarlık usulüyle ihaleye çıkılınıştır. Bu yöntem değişikliği ile, aynen SEK'de
olduğu gibi, çalışanlar, yöre halkı, kooperatifler ve üretici birliklerine öncelik tanınması
amaçlanmıştır.
Son teklif verme tarihi olan 9 Temmuz 1993 itibariyle alınan tekliflerin değerlendirme
çalışmaları sonucunda, uygun teklif alınan 12 yem fabrikası ile 3 iştirak payının satışı konusu Kamu Ortaklığı Yüksek Kumlu'nun onayına sunulmuş ve Kurul'un 11 Ekim 1993 tarihli
onayı çerçevesinde bu fabrika ve iştirak paylarının satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Yine aynı KOYK kararı çerçevesinde, bu ihale sonucu satışı gerçekleştirilerneyen tesis ve
varlıklann, yeniden ila na çıkarılarak veya ilan verilmeksizin görüşmeler yoluyla; kıdem tazminatlarının tamamı ve/veya bir kısmı karşılığında doğrudan kurum çalışanlarına, yöre halkına,
bunların oluşturacaklan ortaklıklara, üniversite veya diğer müteşebbislere satışı veya devri,
satışı veya devri sözkonusu olmayanlaı-ın ise tasfiyesi konusunda her türlü işlemi yapmaya
İdaı-e yetkili kılınmıştır.
Daha önceki iki ihale ile satışı gerçekleştirilemeyen 12 yem fabrikası ve 2 arsa için 20 Aralık
1993 tarihinden itibaren yayınlanan duyurularla yeniden ihale açılmış ve bu fabrika ve arsaların tamamının en uygun teldifi veren kişi ve kuruluşlara satışı konusunda KOYK onayı
alınmıştır. Bu çerçevede, 9 fabrika (Adapazarı, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kızıltepe, Siirt, Tatvan, Tunceli ve Van) ile bir arsa (Malatya Arsası) için alıcı firmalarla Satış
sözleşmeleri 20 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında imzalanmıştır.
Ayrıca ihaleye çıkaı-ılan
Sivas Yem'deki % 3.57 iştirak hissesi ise 1 Haziran 1994 tarihinde satılmıştır.
Satış işlemi gerçekleştirilemeyen ve son açılan ihale kapsamında yer almayan 2 yem fabrikasından Ankara Yem _Fabrikası 'nın Çevre Bakanlığı 'na satışı, Doğubeyazıt Yem Fabrikası'nm ise Ağrı LI Ozel İdaresi'ne
devrini On gören Yüksek Planlaına Kurulu karaı-ı
alınmıştır. İlk ihalede satışa sunulan arsalar arasında yer alan Balıkesir, Bandırma Arsası ise
satış kapsamından
çıkarılmıştır.
- SÜMERBANK

A.Ş. ve SÜMER Holding'in

özelleştirilmesi:

Eylül 1987'de Bakanlar Kurulu karan ile özelleştirme kapsaınına alınan SÜMERBANK,
Aralık 1987'de kabul edilen yeni ana sözleşmesi ile SUMERBANK
Holding A.Ş.'ye
dönüştürülmüştür. Daha sonra Yüksek Planlama Kurulu'nun Temmuz 1993'de aldığı karar
çerçevesinde Sümerbank Holding A.Ş.)"lin bankacılık birimi şirket bünyesinden ayrılarak bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere SUMERBANK A.Ş. kurulmuş, Sümerbank Holding A.Ş.
ise SUMER HOLDİNG A.Ş. adı altında yeniden örgütlendirilmiştir.
Sümerbank'ın özelleştirme kapsamına alınarak Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredildiği tarihten
itibaren, özelleştirme çalışmalarını yürütme konusunda, çeşitli dönemlerde Kamu Ortaklığı
İdaı-esi veya Holding Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Son olarak Kamu Ortaklığı Yüksek
Kurulu'nun 25 Ocak 1994 tarihli kararı çerçevesinde bu yetki İdare'de bulunmaktadır. Ancak,
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda kamu payı %
50'nin altına düşüneeye kadar bu kuruluşlara ait varlıklar ile bunların iştiraklerdeki hisselerinin
satış işlemlerinin Yönetim Kurullan tarafından yürütülebilmesine olanak sağlayan 18 Mayıs
1994 tarih ve 94/20 sayılı kararı çerçevesinde, bu konudaki özelleştirme işlemleri Sümer Holding Yönetim Kurulu'nca yürütülebilecektir.
Özelleştirme yetkisinin Holding Yönetim Kurulu'nda bulunduğu
çeşitli mağaza, bina yarım kalmış tesis, arsa ve araziler ile iştirak
yönelik çalışmalar
başlatılmış,
bunlardan
bir bölümünün
gerçekleştirilmiştir. Satış işlemleri tamamlanan varlıklara ilişkin
mektedir.
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dönem içinde, Holdinge ait
hisselerinin devir ve satışına
devir ve satış işlemleri
ayrıntılı bilgi aşağıda verili

a) Arsa ve arazi satışı:
Haziran 1993'de, 54 arsa ve arazinin satışı ıçın ihale açılmış ve bunlardan 32'sinin satış
işlemleri tamamlanmıştır. Kasım 1993'de açılan ikinci bir ihale ile, aralarında ilk ihalede satışı
gerçekleştirilerneyen varlıkların da bulunduğu 27 adet arsa ve arazi satışa çıkarılmış, bunlardan
da 3 adedinin satış işlemi tamamlanmıştır.
Öte yandan, sözkonusu. ihalelerde satışa konu olmayan, Sümer Holding bünyesindeki
işletmelere ait iki adet arazi ile İstanbul'daki 2 arsa çeşitli kamu kurumlarına, İzmir'deki bir arsa da açılan dava sonucu davalıya satılınıştır.
b) Bina ve mağaza satışı:
Ankara, Adana ve İstanbul'daki toplam 4 adet bina ve satış mağazası için Ağustos 1993'de
açılan
ihale
sonucunda
Ankara-İzmir
Caddesi
Satış Mağazası'nın
satış
işlemi
gerçekleştirilmiştir.
c) Bayilik verilmek suretiyle mağaza devri:
Bayilik verilmek suretiyle devrine ilişkin olarak ihale açılan 308 mağazadan 297'si için teklif
alınmış ve bunlardan 29 ı'inin devri gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu mağazalardan 273 tanesi
Holding çalışanlarına, ıtanesi Holding bayisine, ı7 tanesi de üçüncü şahıslara devredilmiştir.
Teklif alınan diğer 6 mağazanın, Olağanüstü Hal Bölgesi'nde yer alması veya sınır mağazası
olması nedeniyle, ikinci bir değerlendirmeye kadar faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırılmıştır.
Teklif gelmeyen 11 mağazadan, 7 tanesinin faaliyetlerine devam etmesi, 4 tanesinin ise kapatılmasına karar verilmiştir.
d) İMKB'de

işlem gören iştirak hisselerinin

satışı:

Sümer Holding iştiraklerinden, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören GENTAŞ
ve KUTAHY A Porselen'deki Holding paylarının tamamı, Haziran-Kasım 1993 arasında
İMKB'de satılmıştır. SİFAŞ ve KEPEZ ELEKTRİK'teki iştirak paylarının ise yine büyük bir
bölümünün İMKB'de satış işlemi gerçekleştirilmiş ve bu kuruluşların serınayelerindeki Holding payı % l'in altına düşmüştür.
Sümer Holding'e ait satışı gerçekleştirilemeyen varlıklardan 4 yarım kalmış tesis, 1 tatil
köyü, 41 arsa ile 5 adet bina, mağaza ve diğer gayrimenkullerin
satışı için Kamu Oıtaklığı
İdaresi tarafından Maıt ayı içinde yeniden ihale açılmıştır. Teklif verme süresi 18 Nisan'da
sona eren bu tesis ve varlıklar için pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olup, sonuçlar Kurul
onayına sunulacaktır.
Sümer Holding'e ait 12 işletme ve bir şirket hissesi ise, 15 Nisan 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla satışa çıkarılmıştır. Teklif verme süresi 6 Mayıs 1994'de sona eren bu işletme
ve şirket hisseleri için de pazarlık görüşmeleri tamamlanmış ve sonuçların Kurulonayına sunulması aşamasına gelinmiştir.
Öte yandan, 24 Ağustos 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla, Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi'ne ait 106 mağazanın bayilik verilmek suretiyle devri konusunda ilıale açılmıştır.
18 Mayıs 1994 tarihli KOYK karaı"! çerçevesinde Sümer Holding A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü
tarafından açılan ihalede son teklif verme tarihi 17 Eylül 1994'tür.
Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından SÜMERBANK A.Ş. 'nin blok satışı konusunda Ekim
1993'de açılan ihale iptal edilmiş ve 9 Mayıs 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla yeniden ihaleye çıkarılmıştır.
İhalede teklif verme tarihi 30 Mayıs 1994'de sona enniştir. Sonuçlar
Kurulonayına sunulacaktır.
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- TELETAŞ'ın

Özelleştirilmesi

:

Ülkemizde özelleştirme programı çerçevesindeki İlk halka arz uygulaması, TELETAŞ'
ta
bulunan % 40 oranındaki kamu payının % 22'lik bölümünün, 1988 yılı Şubat ayı sonunda
halka arzı ile gerçekleştirilmiştir.
Çeşitli banka ve aracı kurumların oluşturduğu toplam 19 kuruluşun
"tam aracılık
yüklenimi" çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulama çerçevesinde, 4.822 banka ve aracı
kurum şubesi tarafından yurtiçi ve yurtdışında satışa sunulan 3.079.999 adet hisse senedinin
tamamı satılmış ve toplam 15.4 milyar TL. hasılat elde edilmiştir.
Önceden talep toplama yöntemi kullanarak gerçekleştirilen halka arz uygulamasında, 29
Şubat - 4 Mart 1988 tarihleri arasında, bedelleri peşin ödenmek suretiyle toplanan talebin arza
göre çok yüksek sayıda olması, "tahsis yöntemi"ne gidilmesine neden olmuş ve bu suretle
tüm talep sahiplerinin halka arz uygulamasından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu suretle
alınan toplam 41.695 başvurunun
2.286'sı şirket çalışanları, 39.409'u da yurtiçi ve yurtdışı
diğer tasarruf sahiplerinden gelmiştir.
TELETAŞ 'ın halka arzında şirket çalışanlarına bazı kolay lıklar tanınmış, senet bedellerinin 4
eşit taksitte ödenmesi ve ayrıca kredi imkanı sağlanarak borç tutarlarının yine 4 eşit taksitte
maaşlardan kesilmesi gibi olanaklar getirilmiştir. Sağlanan bu kolaylıkların da etkisi ile şirket
çalışanlarının hemen hepsi hisse senedi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan tahsis işlemi sonucu, 2.286 şirket çalışanına ortalama 500'er adet hise senedi satılırken, diğer tasarruf sahiplerine
müracaat başına ortalama 40 adet hisse senedi satışı gerçekleştirilmiştir. Bir başka deyişle, toplam 41.695 başvuru sahibinin % SSini oluşturan şirket çalışanları satış hasılatı olan 15.4 milyar TL içinde % 37 paya sahip olurken, başvuruların % 94Sine sahip diğer tasarrufçular toplam
satış hasılatından ancak % 63 pay alabilmişlerdir.
TELETAŞ'ın halka arzı uygulamasına gösterilen bu büyük ilgi, bir yandan ülkemizin o
dönemdeki potansiyel hisse senedi talebi yoğunluğunun bir göstergesi olurken, diğer yandan da
TELETAŞ'ı dönemin en çok ortaklı şirketlerinden birisi haline getiımiştir. Bu uygulama
ayrıca, özelleştirmenin amaçlarından birisi olan sermayenin tabana yayılması ve çalışanların
sermayeye katılması konularındaki başarısı ile de çok iyi bir örnek teşkil etmiştir.
Halka arz uygulamasından sonra TELETAŞ'ta kalan % 18 KOl hissesi, Ağustos 1993'de ALCATEL B.V. firmasına peşin 21 milyon dolar bedelle blok olarak satılmıştır. Ancak, 1994
yılının ilk üç ayında, özellikle alacaklarını tahsil edernemesinden dolayı 133.6 milyar TL zarar
eden ve 3.4 trilyon TL borcu olan TELETAŞ, içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle konkordato isteminde bulunmuştur.
- Çimento Sektöründe

Özelleştirme:

1985 yılından bu yana özelleştirme programı çerçevesinde kamu payları KOl'ye devredilen kuruluşlar arasında çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ilişkin özelleştirme uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır.
Bugüne kadar özelleştirme kapsamına
sektöründe faaliyet göstermektedir.

alınan

toplam

126 kuruluşun

22'si

çimento

Bu şirketlerden, daha önce Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii'nin (ÇtTOSAN) bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren ve kamu payı % 98'in üzerinde olan 17 tanesinden 16'sında
blok satış, blok satış-halka
arz veya lMKB'de satış yolu ile özelleştirme
işlemi
gerçekleştirilmiş
ve bu şirketlerin hiç birisinde kamu payı kalmamıştır.
Diğer bir bağlı ortaklık olan Adıyaman Çimento'da ise üç kez blok satış ihalesine çıkılmıştır.
Son ihaleye ilişkin değerlendirme çalışmaları neticesinde şirket hisselerinin en uygun teklifi
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veren firmaya satışı konusu KOYK onayına sunulmuştur. Ancak sözkonusu ihalenin iptali ve
yeniden satışa çıkılması konusu gündeme gelebilecektir.
Özelleştirme kapsamına alınan 22 çimento şirketinden daha önce Çitosan'ın iştiraki olan 5
şirkette ise, halka arz ve İMKB 'de satış yolu ile özelleştirme işlemi yapılmış ve bu şirketlerde
de hiç kamu payı kalmamıştır.
Bir bölümü vadeli olarak satılan sözkonusu 21 çimento şirketine yönelik olarak bugüne kadar
gerçekleştirilen blok satış, halka arz ve İMKB 'de hisse senedi satışı uygulamalarının toplam
tutarı 745.5 milyon ABD Doları düzeyindedir ve bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen
2.3 milyar ABD Doları tutarındaki
toplam özelleştirme uygulamalarının
% 32'sine tekabül etmektedir.
Blok satış uygulamalarının bir bölümü vadeli olarak gerçekleştirilen
çimento şirketlerine yönelik net giriş tutarı ise Temmuz ayı sonu itibariyle yaklaşık 640 milylon ABD Doları'dır.
4. Devam Eden Uygulamalar:
Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'ye ait 27 kombina, 5 işletme, 7 soğuk depo, 4 lojman grubu,I
satış mağazası, 12 arsa, 2 yarım kalmış tesis, 5 iştirak payı ve EBK amblemi için Aralık
1993'de açılan ihalede, uygun teklif alınan 19 kombina, 1 işletme, 4 soğuk depo, 4 lojman
grubu. l satış mağazası, 4 arsa, 2 yarım kalmış tesis ve 1 iştirak payı'nın satışı konusunda
KOYK onayı alınmış, ancak satış sözleşmeleri imzalanmamıştır.
SEK'e ait 32 işletme, 4 süt toplama merkezi ve 3 arsa ile "SEK" isim hakkının satışı için
Nisan 1994'te açılan ihalede pazarlık görüşmeleri 4-l3 Mayıs tarihleri arasında yapılmış ve 28
işletme, 2 süt toplama merkezi, 3 arsa ve "SEK" isim hakkı için uygun teklif alınmıştır.
Sonuçlar 2 Haziran 1994 tarihinde KOYK onayına sunulmuş, ancak henüz karar alınmamıştır.
l3 Nisan 1994 tarilıinden itibaren verilen ilanlarla yeniden blok satışa çıkarılan PETLAS için
alınan tekliflerin değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve en yüksek teklif, diğer tekliflerle
birlikte Kurulonayına sunulmuştur. Satış kararı henüz alınmamıştır.
Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından Sümer Holding'e ait 4 yarım kalmış tesis.T tatil köyü, 41
arsa ile 5 adet gayrımenkul ve binanın satışına yönelik olarak Mart 1994'te, 11 işletme ve 1
halı fabrikası ile 1 şirket hissesi için de Nisan 1994'te açılan ihalelerde pazarlık görüşmeleri
tamamlanarak sonuçların Kuıul onayına sunulması aşamasına gelinmiştir.
Sümer Holding'e ait 106 mağazanın bayilik verilmek suretiyle devri konusunda Holding Pazarlama İşletmesi tarafından, 24 Ağustos 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır.
Ihalede son teklif verme tarilıi 17 Eylül 1994'tür.
SÜMERBANK için 9 Mayıs tarihinden itibaren verilen ilanlarla ikinci kez açılan ihalede teklif verme tarihi 30 Mayıs 1994'te sona ermiştir. Teklif değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve
sonucun Kurulonayına sunulması aşamasına gelinmiştir.
TURBAN'a ait Çeşme Oteli ile Aneksi ve Lojmanları, Kemer Marina Oteli, İstanbul Eski Carlton Oteli Arsası, İstanbul İstinye Arsaları ve İstanbul Küçüksu Arsası için 5 Mayıs 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla açılan ihalede teklif verme tarihi 3 Haziran 1994'te sona ermiştir. Değerlendirme çalışmaları tamamlanan ihalede sonuçların Kurulonayına
sunulması
aşamasına gelinmiştir.
ORÜS'e ait 23 işletme ile "ORÜS" isim hakkı, 6 Haziran 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla blok satışa sunulmuştur. Teklif verme tarihi 1 Temmuz 1994'te sona eren ihalede sonuçların Kurulonayına sunulması aşamasına gelinmiştir.
% 51'i Özelleştirme İdaresi, % 49'u ise THY'ye ait olan HA V AŞ'taki hisselerin bir bölümü,
9 Haziran 1994 tarihinden itibaren verilen ilanlarla blok satışa sunulmuş ve teklif verme tarihi
4 Temmuz 1994'te sona ermiştir. Teklif değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
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Fruko- Tamek, İMSA, Konya Şeker, MEKT A, Metal Kapak, NİMSA, Pan Tohum Islah,
Pancar Motor, SOY-TEK, Tamek Gıda ve Toros Gübre'de Bulunan kamu payları, 13 Haziran 1994'ten itibaren verilen ihalelerle blok satışa çıkarılmıştır. Teklif verme tarihi 4 Temmuz
1994'te sona eren ihalede SOY -TEK, lMSA ve Metal Kapak için teklif alınmamıştır. FrukoTamek, Tamek Gıda, MEKTA ve Pancar Motor için alınan teklifler Kurul onayına sunulmuştur. Konya Şeker, NİMSA, Pan Tohum Islah ve Toros Gübre için alınan teklifler ise Kurul
onayına sunulacaktır.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de bulunan, % 25.89'u Özelleştirme İdaresi'ne ait toplam % 51.66 oranındaki kamu payının bir bölümü, 24 Haziran 1994'ten itibaren verilen
ilanlarla blok satışa sunulmuştur. Teklif verme tarihi 25 Temmuz 1994'te sona eren ihalede
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
ERDEMlR'deki
kamu
hisselerinin
satışına
yönelik
uygulamanın,
iki
aşamada
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Öncelikle bu ihale çerçevesinde, şirket yönetiminde yetki ve
sorumluluk almak isteyen yatırımcıların talep ettikleri orandaki hisseler blok olarak satılacak,
ikinci aşamada ise, kalan hisselerin bireysel tasarrufçulara satılması sözkonusu olacaktır.
İçinde bulunduğumuz yıl PetrolOfisi, TÜPRAŞ ve THY gibi kuruluşlardaki kamu payları ve
varlıkların özelleştirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede,

*

1991 yılında hisselerin çok küçük bir bölümü halka arz edilen TÜPRAŞ ve PetrolOfisi'nin
özelleştirme öncesi sektör ve piyasa analizlerinin yapılması, hukuki sorunların tesbiti ve çözümü,
şirket değerlendirmeleri ve özelleştirme stratejisinin belirlenmesi konulannda çalışmalar yapan
danışman firmaların çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Danışman firmalar çalışınalarını Haziran ayı sonuna doğru tamamlayacak ve konu hakkındaki raporlarını sunacaklardır. Bu raporlar ışığında belirlenecek satış stratejisi doğrultusunda da satış işlemlerine başlanacaktır.

* THY'de ise özelleştiıme çalışmaları hızlandırılmıştır. Kuruluştaki kamu paylarının bir
bölümünün, şirkete modern teknolojik imkanlar sağlayacak yatırımcı bir gruba satılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.
Özelleştirmede borsanın da bir alternatif olarak kullanılması ise 1990 yılına rastlamaktadır. Yabancılara Türkiye'de yatırım yapma olanağı sağlayan 32 sayılı karann ardından İMKB büyük bir
tırmanışa geçmiş ve 1989 yılını dünyanın en çok kazandıran borsalardan biri olarak tamamlamıştır.
Bu dumm, çok büyük olmasa da özelleştirme için talep yaratmaya yetmişti. Böylece Nisan 1990'da
Erdemir'in satışı ile KOl borsa yatınmcılannın karşısına çıkmıştır. Yıl boyunca 9 iştirakteki kamu
payları önce borsa dışı ardından da borsada yerli ve yabancı yatırımcılara satılmıştır.
1991 yılında TKKOİ, Toplu Konut İdaresi (TKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ) olarak iki
ayrı kurum olarak örgütlenmiştir. 1991 sonuna gelindiğinde, özelleştirmenin bilançosu, hiç de
memnunluk verici düzeyde olmamıştır. Üstünde bu kadar ağırlıkla durulan özelleştirmede 5
yılın bilançosu 3.634 Milyar TL. gelir, 3.229 Milyar TL. gider olmuş, buradan Hazineye aktarılan pay ise sadece 405 Milyar TL. düzeyinde gerçekleşmiştir.
1992 yılı içinde 17 iştirak ve bağlı oıtaklıktaki kamu payları satılmıştır. Ancak bunlardan da
satışı kolay, karlı, yani kamuya yük değil gelir sağlayan şirketlerdir. 1992 yılı özelleştirme bilançosunun toplam gelirler kalemi 4.193 Milyar, gider kalemi ise 3.804 Milyar TL. olmuştur.
Özelleştirmede 1993 yılı da geçmiş dönemlerde olduğu gibi işten çok lafla geçmiş, bu kez 10
bağlı ortaklık ve iştirakteki kamu payları satılmış, bazı kuruluşlar için de satış hazırlıkları ilanı
aşamasına getirilmiştir. 1993 yılı gelir hanesine 14.074 Milyar TL. yazılırken, 11.913 Milyar
TL.'de kalmıştır.
1986- 1993 dönemi itibariyle özelleştirme gelirleri ve giderleri aşağıdaki tabloda toplam olarak
verilmiştir.
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SATIŞ YÖNTEMLERİ

TABLO-4
İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME

1986-1992
(TL.)
- Blok Satış
- Tesis ve Varlık Satışı
- Halka Arz
- Uluslararası Kurumsal Arz
-IMKB'de Satış
- Yarım Kalmış Tesis Satışı

1986-1992
(TL.)

3.581.172.913.177
O

1.1 07. 627.347.450
O
859.639.819000
19.335.300.000

TOPLAM5.567.775.379.627

- Blok Satış
- Tesis ve Varlık Satışı
- Halka Arz
- Uluslararası Kurumsal Arz
- IMKB'de Satış
- Yarım Kalmış Tesis Satışı
TOPLAM

UYGULAMALARI

1986-1992
(TL.)

3.525.106.401.871
208.946.863.498
272.522.278.000
O

1.703.827.779.471

1986-1992
(TL.)

203.055.010.400
151.624.300.000
56.642.400.000
6.682.308.600.000
1.437.801.591.800
O

O

7.309.333.325.448
360.571.163.498
1.436.792.025.450
6.682.308.600.000
4.001.269.190.271
19.335.300.000

5.710.402.322.840

8.531.431.902.200

19.809.609.604.667

1986-1992

1986-1992

1986-1992

1986-1992

($)

( $)

( $)

( $)

365.922.265
16.142.650
23.929.494
O
141367.331
O

6.850.929
4.613.731
2.824.239
330.000.000
66.169.377
O

590.099.992
O
406.443.530
O
294.502.119
24.110.919
1.315.156.560

547.361.740

410.458.276

962.873
20.756.381
433.197.263
330.000.000
502.038.827
24.110.919
2.272.976.576

31.8.1994 itibariyle.
(Tablolarda yeralan rakamlar, ilgili yılda gerçekleştirilen uygulama tutarlarını gösteren brüt satış miktarıdır. Bu uygulamalara ilişkin net giriş tutarları, dönemler itibariyle TABLO 5 ve TABLO 6'da
gösterilmektedir. )
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TABLO-S
ÖZELLEŞTİRMEGELİR ve GİDERLERİ

(TL.)

(TL.)
1986-1992

1986-1992

1986-1992

1986-1992

ÖZELLEŞTIRME GEliRLERi
HIsSE SENEDi SATIŞ GEliRi
-

Blok Satış
Tesis ve Varlık Satışı
Halka Arz
Uluslararası Kurumsal Arz
iMKB'de Satış
Yarım Kalmış Tesis Satışı

TEMETTÜ GELIRLERI
TOPLAM

4.397 .445.535.199
3.581.172.913.177

4.617.m7 .139.800

859.639.819.000
19.335.300.000

2.569.153.689.538
70.752.257.000
272.522.278.000
O
1.703.708.915.352
900.000.000

5.567.775.379.627

1.293.928.534.838

O
1.107.627.347.450
O

6.673.700.242.788

5.910.965.674.728

ÖZELLEŞTIRME SONU ILGILI
~URULUŞLARA
ODENEN PAY

1.641.136.659.253

502.882.923.500

Denetim-Danışmanlık
lIan9-Reklam
Sermaye Iştiraki (*)
IMKB'de Alım
Hazineye Aktarma
Sosyal Yardım Zammı

49.688.589.989
70.268.439.674
4.478.783.612.855
307.010.542.975
1.210.175.988.000
O

4.745.742.000
44.267.785.000
3.527.533.015.000
O
1.478.502.718.839
O

7.757.063.832.746

5.557.932.184.339

10.582.963.910.707 19.597.446.585.796
2.659.615.084.737
24.526.600.000
54.807.469.000
6.406.160.664.000
1.437.504.092.970
350.000.0000

7.680.365.883.175
95.278.857.000
1.410.646.744.450
6.406.160.664.000
4.000.852.827.322
4.141.4609.749

729.587.562.587 4.299.170.805.014
11.312.551.473.294 23.897.217.300.810

ÖZaLEŞTIRME GIDERLERI

TOPLAM

442.235.188.000

2.586.254.770.753

92.717.509.000
72.782.040.000
2.462.205.827.000
318.968.204.400
637.171.134.750
5.861.542.000

147.151.840.989
187.318.264.674
10.468.522.454.855
625.978.747.375
3.325.849.841.589
5.861.542.000

4.m1.941.445.150 17.346.937.462.235

31.8.1994 itibariyle net gelir ve giderler.
(*) : Sermaye iştiraki kaleminde yer alan rakamlar, Kamu Ortaklığı Idaresi tarafından özelleştirme
portföyündeki kuruluşlara yapılan nakit apel ödemeleridir. Ayrıca 1993 yılında gelir ortaklığı senedi
veya hazine bonosu verilmesi suretiyle toplam 1.575.270.874.504 TL. tutarında apel ödemesi
yapılmıştır. 1994 yılında ise. özelleştirme kapsamındaki bazı kuruluşların bankacılık kesimine ve finans kuruluşlarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla 20.380.209.413.000 TL. tutarında gelir ortaklığı senedi ilıraç edilmiş ve bu senetler alacaklı durumundaki kuruluşlara verilmiştir. Bu
ödemeler, KOl'nin sözkonusu kuruluşlara olan sermaye borçlarından mahsup edilmektedir.
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TABLO-6
ÖZELLEŞTİRMEGELİR ve GİDERLERİ ($)

($)
1986-1992

1986-1992

1986-1992

1986-1992

ÖZELLEŞTIRME GELIRLERI
HisSE SENEDI SATIŞ GEliRi

1.146.293.640

419.497.013

491.329.214

2.057.119.867

- Blok Satış
- Tesis ve Varlık Satışı
- Halka Arz
- Uluslararası Kurumsal Arz
-IMKB'de Satış
- Yarım Kalmış Tesis Satışı

452.485.003

O
294.502.119
1.222.166

248.530.972
5.587.709
23.929.494
O
141.358.808
90.030

105.308.271
802.327
2.732.748
316.305.000
66.156.882
23.986

806.324.246
6.390.036
424.746.594
316.305.000
502.017.809
1.336.182

554.288.462

109.749.543

32.058.036

696.096.041

1.700.582.102

529.246.556

523.387.250

2.753.908

271.666.640

45.731.091

22.029.088

339.426.819

19.182.033
18.005.189
1186.574.664

O

393.375
4.134.348
289.055.173
O
127.133.043
O

2.971.323
2.584.488
113.847.975
18.514.735
27.383.828
187.259

22.546.731
24.724.025
1.589.477.812
134.243.223
368.793419
187.259

1.825.613.562

466.447.030

187.518.696

2.479.579.288

TEMEYTÜ GELIRLERI
TOPLAM

O
398.084.352

ÖZaLEŞTIRME GIDERLERI
ÖZELLEŞTIRME SONU ILGILI
~URULUŞLARA
ODENEN PAY
Denetim-Dan ışman iık
Ilan9-Reklam
Sermaye Iştiraki (*)
IMKB'de Alım
Hazineye Aktarma
Sosyal Yardım Zammı

TOPLAM

115.728 A88
214.456.548

31.8.1994 itibariyle net gelir ve giderler.
(*) : Sermaye iştiraki kaleminde yer alan rakamlar, Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleştirme
portföyündeki kuruluşlara yapılan nakit apel ödemeleridir. Ayrıca 1993 yılında gelir ortaklığı senedi
veya hazineye bonosu verilmesi suretiyle toplam 140.827.313 $ tutarında apel ödemesi yapılmıştır.
1994 yılında ise, özelleştirme kapsamındaki bazı kuruluşların bankacılık kesimine ve finans kuruluşlarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla 575.523.855 $ tutarında gelir ortaklığı senedi ihraç edilmiş ve bu senetler alacaklı durumundaki kuruluşlara verilmiştir. Bu ödemeler, KOtnin sözkonusu
kuruluşlara olan sermaye borçlarından mahsup edilmektedir.
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TABLO-7
BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN
BLOKSATIŞ
TARIHINDEKI
PAY(%)
MANIsA YEM
ISPARTA YEM
BIGA YEM
BURSA SOGUK DEPO
SAMAŞ
BINAŞ
YEMTA
ANSAN-MEDA
AKSARAYYEM
ÇORUM YEM
ESKIŞEHIR YEM
KAYSERI YEM
ANKARA ÇiMENTO
BALIKESıR ÇiMENTO
PINARHIsAR ÇiMENTO
SÖKE ÇiMENTO
ADANA KAGIT TORBA
TÜRK KABLO
GÜNEŞ SIGORTA
ORDU SOYA
~AYBANK
PRAGAZ
TAT KONSERVE
ÇAMSAN
RAYSIGORTA
POLlNAS
MEYSU
ŞEKER SIGORTA
ANKARA HALK EKMEK
TÜRK TRAKTÖR
TRAKMAK
GAZIANTEP ÇiMENTO
ıSKENDERUN ÇiMENTO
TRABZON ~IMENTO
DENIZLI Ç MENTO
ÇORUM ÇiMENTO
SIVAS ÇiMENTO
ŞEKERBANK
TOE
LADIK ÇiMENTO
ŞANLIURFA ÇiMENTO
BARTIN ÇiM ENTO
AŞKALE ÇiMENTO
BANDIRMA YEM LTO.
KARS YEM A,Ş,
AEG-ETI A,Ş,
ISTANBUL DEMIR ÇELIK
GUNEYSU
LAYNE-BOWLER
SIVAS YEM
HASCAN GIDA
TOROS ILAÇ PAZ,
AEG-ETI
ALT EK
ÇESTAŞ

15,00
15.00
40.00
52.00
36.29
47.50
20,00
88.33
40.00
30.00
45,00
13,33
99.30
98.30
99.90
99.60
60.00
38.00
30.00
100.00
49.00
49,33
17.27
26,83
49.65
30,00
96.15
13,37
3.79
33.73
45,00
99.73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00,
81.35
100,00
100,00
99.78
100,00
24,62
37.07
1111
40,00
67.31
4.17
3.57
340
25.00
27.85
30.00
2.29

SATlLAt,j
PAY(%)
15,00
15,00
40.00
52.00
36.29
47.50
20.00
88.33
40.00
30.00
45,00
13,33
99.30
98,30
99,90
99.60
60,00
38,00
30.00
100.00
49.00
51.00 (3)
17.27
26,83
49,65
30.00
96,15
13,37
3.79
33.73 '
45,00
99.73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10,00
81.35
100,00
100,00
99,78
100,00
24.62
37.07
11.11
40.00
67.31
4,17
3.57
340
25,00
27.85
30.00
2.29

SATıN ALAN KIŞI/KURULUŞ
HALIL YURTSEVEN
DR TURHAN ÖZGÜL
slLlVRI YEM AŞ.
BURSA BELEDIYESI
TOKAT IL ÖZEL IDARESI
T. KALKıNMA VAKFı
TARIŞ GN. MDL
ATLANTIC IND, LTD.
H, ÖZOT - M. DEMIRAY
PANKOBIRLlK
ZEYTINOGLU HOLDING
KAYSERI YEM FAB, ORT,
SCF
SCF
SCF
SCF
ÇITOSAN MEMUR YAR. DER.
NOKIA INT. FIINISILFUND
GAN INTERNATIONAL
TARIM KREDI KOOP.
DERVIŞ TEMEL
PRIMAGAZ A.G.
~OÇ HOLDING
GOKHAN POYRAZ
DOGANŞIRKETLER GRUBU
ULKER GIDA
ÜNAL DOGAN GRUBU
SERT HOLDING
ANK. B, ŞEHIR BELEDIYESI
KOÇ HOLDING
KOÇ HOLDING
RUMELI HOLDING
OYAK-H, ÖMER SABANCı
RUMELI HOLDING
MODERN ÇiMENTO
YIBITAŞ HOLDING
YIBITAŞ HOLDING
PANKOBIRLlK
SÜPER OTO
RUMELI ÇiMENTO
RUMELI ÇiMENTO
RUMELI ÇiMENTO
ERÇIMSAN
,BANDIRMA SOG, HAVAA,Ş.
LUTFU KARAMAN ve 14 çalışan
AEG Aktiengesellschafi
BIRLIK ıNŞ. MAD, AŞ,
AYŞE BALCI
KONYA ŞEKER FB, AŞ,
HALUK DINÇER
ALI BAYSAL
TEKNIK SERVIS TICAŞ,
AEG Akliengesellschafi
ANMAK HOLDING
ÇUKUROVA ELEKTRIKA,Ş,

TOPLAM

KURULUŞLAR

SATIŞ
TARIHI
23{7/86
23{7/86
21/11/86
21/11/86
23/1/87
2{7/86
21111/86
28/10/88
1/5/89
1/5/89
1/5/89
1/5/89
8j9/89
8j9/89
8j9/89
8j9j89
15j3/91
26/4/91
10/6/91
1/9j91 (2)
29/1j92
27/1j92
28/1/92
20J2j92
8/5j92
8/5j92
16{7j92
6/8J92
18/8j92
15j9j92
15j9j92
3J12j92
2J12j92
3J12j92
4/12j92
25/12j92
25/12j92
22J2j93
14/4j93
21/4j93
21/4j93
6/5j93
17/6j93
15/11j93
17/11j93
10/12j93
10/12/93
24J2j93
15/4j94
1/6/94
2/6/94
21/6/94
21/6j94
22/6j94
23/6j94

SATIŞ
BEDELI
(fL.)
50.000,000
65.000.000
112.000,000
80.136.000
98.000.000
479.500.000
60,000.000
22.849.970.000
950.000.000
250.000.000
2,250,000,000
175.000.000
77096992160
53.733.682.800
58406.750.720
25.699.335.760
1.400.000.000
44.605.000.000
81937,359.000
1.500,000.000
13,500,000,000
350.000.000.000
41439.728.000
8.000.000.000
69.000.000.000
45,000,000,000
8,500,000,000
6,500,000,000
600,000,000
56.750,000,000
29.250,000,000
434.266,895418
509.035.500,000
268.252.782.759
579,376,500.000
296.730.000,000
249.253.200.000
31823.000.000
75,952,000,000
553,062.592,574
551.212.296.776
200,544,522.750
328436478,000
5,000,000:000
1.138,900,000
30,644,025,000
2,285,075.923
6,000.000,000
250.000.000
11250.000
200.000.000
2.000.000.000
181.946.682,000
12,397.078.400
250,000,000
5.320.407.234.04

SATIŞ
BEDEL'
(ABD Doıarı)

(1)
(1)
(1)
(1)

(4)

(5)
(6)

74.627
97015
149.683
107050
131.279
715.085
80.187
13.588.168
457.867
120.491
1084421
84.344
33.000.000
23,000,000
25.000.000
11000.000
402,065
11.000000
18.900.000
322.762
2465.290
64.066.776
7.578.534
1.387.817
10,376455
6.767.253
1.229,897
918,621
84,072
7.683.247
3.960,088
52,695,898
61500,000
32.551.000
70.100,000
35,000,000
29400,000
3,505,195
8.000,000
57.598,687
57.405,988
20.568,669
31158,000
374,721
85,080
2,199,542
164,345
333.058
6,912
361
6.531
64.66
5.871.330
560,000
8,069
714.991.149

Toplam sanş tutarları brut satş hasılatını gosterme~edlL ABD dejarı ve DM cinsinden le~ıf lutarlarının Tl ye çevrilmesinde MB. dövız satş kuru. DM cinsinden le~ıf lutarlarının ABD delarına
çevrilmesinde M.B. çapraz kuru, TL cinsinden te~if tutarlarının ABD dolarına çevnlmesinde ıse M.B. dtiliz alış kuru kullanılmışlır. Kullanılan kunar, sözeşme imza lanhinde~ de;jerlerdir.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Satış sözleşmesinde satılan hisselerin en az % 40'lnın, satış larihinden ilibaren 5 yıl içinde SCF tarafından hal!<:ıarz edilece~i hükme baglanmıştır. Ancak satış işlemi
Danıştay'ın 25.12.1991 !arihli !<:ırarıile iptal edilmiş. daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından 274.1992 !arihinde sözkonusu kararın geriye yürütülemeyeceöi konusunda prensip
kararı alınmıştır. Bu nedenle, satılan hisselerin halka arzı işlemi 27.4.1992Ianhinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleşlirilec~ir.
Temmuz 1986'da 10 yıl süre ile net karın % BO'inin tahsil edilmesi koşulu ile imzalanan sauş sözleşmesi iplal edilmiş ve Eylül 1991"de 1.5 mılyar TL. bedel üzerinden yenı bır
sözleşme imzalanmışlır.
ıPRAGAZ'da % 67 oranında hisse sahibi olan gerçek kişilerin vekiltayin enigi Tür~ye Petrolleri A.O, ile KOI arasında 16 EylUl 1991 tarihinde imzalanan proıoko' ile satışı konu
hisse oranı. 'yönetim hissesi" olan % 51"e tamamlanmıştır.
Satışsözleşmesi uyarınca satılan hisselerin % 49'a kadarı. sanş larıhinden itibaren 4 \'1 içinde Modern Çimentolaralından halka arz edilecektir.
Alıcı firmanın le~ifi peşin 3.750,000 OM olup bu tuıar, sMe.,'IT1eimza tarihinde~ M.B. döviz saüş kuru üzerinden TLye , aynı tarihteki çapraz kur üzerinden de ABD doları'na
çe.ırilmiştir.
Alıcı firma peşin 2,285.075,923 TL. tutarına satış bedeline ilaveıen.IDÇ·nın 1991 ve 1992 yıllarına ilişkin temeno ve kurumlar vergisi isfisnas borcu olan toplam 758,245077
TL'yi sözleşme tarihinde ödemiştir.
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TABLO-S
HALKA ARZ + BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN

BLOK SATIŞ
veya
HALK,~ ,~RZ
TARIHINDEKI
PAY(%)

KURULUŞLAR

SATIlAN
vr!fd
HALKAARZ
EDILEN
KAMU PAYı
PAY (%)

SATıN
ALAN
KURULUŞ

SATIŞ
TARIHI

SCF
Halka Arz

8/9/89
25-26/3/91

30.371.388.560
29.899.650.000

13.000.000
8.422698

30.000

12.591

15.000

3.147

BLOK SATIŞ
v~a
HALKA ARZ
BEDELI
(TL)

BLOK SATIŞ
vr!fd
HALKAARZ
BEDELI
(ABD Doları)

BEHER
HIs.SE
HALKAARZ
FIYATı
(TL)

HALKAARZ
BAŞVURU
SAYıSı

,FYON ÇiMENTO
·Blok Salı
-Halka Ar.z

99.60
48.60

5100
39.87

TOFAŞ OTO TIC.
-Blok Salı
-HalkaArz

39.00
23.00

16.00
1.36

FIAT AUTO SpA
Halka Arz

22/2/91
13-14/6/91

42.204.800.000
4.075.200.000

13.070.000
966.248

NIGDE ÇiMENTO
-Blok Salı
-Haka Arz

99.84
87.12

12.72
87.10

Halka Arz
oyak-sabancı

13-14/5/91
23/3/92

10.494.000.000
139.328.550.000

2.647286
22.500.000

165.000

1.125

ÇUKUROVA ELEKT.
-Blok Salı
-HalkaArz

18.65
11.50

5.45
11.25

Halka Arz
RUMELI ELEKT

16-17/4/90
16/2/93

96.995.475.000
740.332.586.781

38.829.409
81.096.791

23.750

22.184

KEPEZ ELEKT.
-Blok Salı
-HalkaArz

42.05
25.39

8.14
25.39

Halka Arz
RUMELI ELEKT.

16-17/4/90
16/2/93

23.457.401.452
302.708.401.452

9.390.359
33.158.988

14.400

8.320

NETAŞ
-Blok Salı
-Haka Arz

49.00
29.00

20.00
7.75

NTL
HalkaArz

1/3/93
3-5/11-12/3/93

255.510.473.815
80.522.310.000

27.816.447
8.723.623

8250

4.897

Gl MA
-Blok Salı
-Halka Arz

54.68
50.38

4.15
94.05

Halka Arz
BILFER DEDEMAN

3·4/6/91
2/3/93

1.660.900.000
201000.000.000

406.902
21.787.413

4.000
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TELETAŞ
-Blok Salı
-Halka Arz

40.00
18.00

22.00
18.00

Halka Arz
ALCATEL BY

29/2/88
19/8/93

15.399.995.500
245.455.048.800

13.000225
21.002.400

5.000

41.695

USAŞ
-Blok Salı
-HalkaArz

100.00
30.00

70.00
29.99

SAS
Halka Arz

9/2/89
20-22/10/93

32.014.842.000
191.999.968.000

14.450.000
15.205.871

32.000

4.672

TOPLAM

2.443.430,613.408

HalkaArz
Blok Satış

454.504.522.000
1.988.926.091.408

345.564.660

98.914

97.682.621
247.882.039

Toplam saş ıutarıarı trütsauş haSllalınlgöstermektedir.

n

GIMA'da~ % 50.376 KOI hissesi, bu kuruluşla bulunan ve sanş yel~si KOI'ye verilen Sanayı ve Ticarte BakanlıOI'na bagıı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'ne ait % 43.672
oramndaki hisselerle birlikte toplam % 94.048 oranı üzerinden satılrmşur.
(U) Peşin blok sauş bed81ineilavelerı 10 yıl süre ile vergi sonrası karın % 21'i alınmaktadır.
(I) Halka arzedılen kamu payı, şirkelierin loplam sermayeleri üzerinden hesaplanmştr.
(2) 8el1er hisse sanş fıyaliarı, 1000 TL. nomınal değerde hisse senedi liyal1arınl göslermel1e-Jir
(3) ABD Doları cinsinden teklillularları sanş larihındeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası dövız satş kuru üzerinden TL. 'ye, TL cinsinden alınan leklil lutarları ise sanş larıhinde,)
döviz alış kuru üzerinden ABD Doları'na çevrilmişlir
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TABLO-9
HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞT1RlLEN

HALKAARZ
TARIHINDEKI
PAY
(%)
ERDEMIR
ARÇELIK
BOLU ÇiMENTO
ÇELIK HAL.AT
PETKıM
KONYA ~IMENTO
ÜNYE ft MENTO
MARD N ÇiMENTO
THY
ADANA ÇiM (A)
ADANA ÇiM. (C)
MIGROS
DITAŞ
TÜPRAŞ
PETROL OFISI
TOFAŞ TÜRK (I)
TOFAŞ TÜRK (II)

48.65
13.32
34.50
19.42
99.97
39.87
49.21
46.23
100.00
23.86
23.42
42.22
14.77
100.00
100.00
23.13
4.46

HALKA ARZ
EDILEN
KAMU PAYı
PAY
(%)
2.93
5.83
10.38
13.25
8.09
31.13
2.86
25.46
1.55
17.16
17.16
36.40
2.51
1.66
4.02
0.85
0.13

HALKA ARZ
TARIHI

BEHER
HISSE
SATIŞ
FIYATı
(TL.)

9-10/4/90
30/4-1/5/90
30/4-1/5/90
30/4-1/5/90
18-29/6130
24-25/10130
1-2/11130
22-23/11130
29/11-7/12/90
18-19/2/91
18-19/2/91
25-26/2191
6-7/5/91
27-29/5/91
27-29/5/91
13-14/6/91
4-10/3/94

11.750
21.500
12.750
13.750
2.5000
25.000
10.000
50.000
3.000
270.000
30.000
8.000
7.000
2.000
4.000
19.000
72.000

TOPLAM

KURULUŞLAR

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(ABD Doları)

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(TL.)

BAŞVURU
SAYıSı

132.392.537.500
50.162.080.000
20.851.860.000
19.545.563.450
397.177.512.500
48.619.750.000
2.570.500.000
25.463.?50.ooo
13.925.250.000
79.128.900.000
8.?92.100.000
18.199.200.000
864.500.000
24.278.800.000
57.863.200.000
25.809.600.000
56.642.400.000

53.105.711
19.800.196
8.268.150
7.750.179
150.617.183
17.663.979
927.162
9.161.501
4.976.165
25.162.623
2.795.847
5.609.246
219.411
6.036.589
14.386.888
6.119.572
2.824.239

33.953
12.618
8.157
6.517
76.119
6.396
281
1.280
2.488
3.355
3.355
3.951
1.263
15.456
17.206
3.147
804

982.287.503.450

335.514.642

192.991

n PETKıM hisse seııetlerinın halka am srasnda,

daha önce 1987 yılında ihraç ooilen PETKıM 1ahvilsahiplerine ayrı Ilir imkan tanınrnş ve beher hisse 2.250 TL'deıı salıimıştır Bu çerçı;vooe
PETKıM taINili sahibi 1.762 ~şiye ya~aşık62 milyar TL lu1annda hisse seneci satıŞ gerçekleştirilmiştir
(1) Halka arzedilen kamu payı. şirketlerin loplam sermayeleri üzerinden besaplanrnştır.
(2) 8eher hisse satış fiyatıarı, 1000 TL. nominal deQerde hisse senecı fiyatfarını göslermektooiL
(3) Adana Çimento A ve C grubu hisse senetleri birlil<te ve bire bir oranında satılmışar. Bu nedenle Adana Çimento hisseleri için toplam başvuru tutarı 3.355 adettiL

TABLO 10:
ULUSLARARASı PiYASALARDA KURUMSAL ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTiRiLEN KURULUŞLAR

TOFAŞ TÜRK

HALKAARZ
TARIHINDEKI
PAY
('lo)

HALKAARZ
EDILEN
KAMU PAYı
(%)

21.13

16.67

ARZ
TARIHI
3/3/94

TOPLAM

BEHER HISSE
SATIŞ
FIYATı
(TL.)
3.30

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(TL.)

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(ABD Doları)

6.682.308.600.000

330.000.000

6.682.308.600.000

330.000.000

Toplam satış tutarlan brüt sauş hasılatını göslermektooir Satış tuıanannın dövız tin~rv.Jeıı deQeri, halka aran başlangıç ıarihindoo L Cumhuriyet Merkez Banka~ döviz alış kuru üzerinden he·
saplanmıştlL
(1) Arıooilerı kamu payı, toplam şirket sermayesi üzerinden hesaolanmştu.
(2) 8eher hisse satış fiyatları, 1000 TL. nominaı d€\jerde hisse senedi fiyatlarını göstermektediL
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Tablo - 11

SÜT ENDÜSTRisi A.Ş.'YE AiT TESis VE VARlıKLARDAN SATIŞ SiSTEMi GERÇEKLEŞTiRiLENLER
HALKAARZ
TARIHII~DEKI
PAY
(%)

HALKA ARZ
EDILEN
KAMU PAYı
(%)

ıZMIR-TIRE SÜT TOPLAMA MER.
ÇATALCA SÜT TOPLAMA MER.
DENizLI-ACıPAYAM ARSASı

SATıN ALAN KIŞliKURULUŞ
LEVENT YATKıN
Z. YÜCEL-A HASBAYRAM
DR. ISA TUZCU

BEHER HIsSE
SATIŞ
FlvATI
(TL.)
10/5/93
13/5f.j3
16/7/93

TOPLAM

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(TL.)

TOPLAM
SATIŞ
TUTARı
(ABD DOları)

505.000.000
675.250.000
451.000.000

51.750
67.912
40.277

1.631.250.000

159.939

Tablo 12 :
YEM SANAYİİ A.Ş.'YE AİT FABRİKA, TESİS, İŞTİRAK VE VARLıKLARDAN
SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLENLER
BLOKSATIŞ
TARIHINDEKI
PAY(%)
TAVŞANlı YEM SAN. AŞ
BALIKSANAŞ.
ÇUKOYEM LTO. ŞTı'
ÇAYCUMA YEM FABRIKASı
ADIYAMAN YEM FABRIKASı
KORKUTELI YEM FABRIKASı
SAMSUN YEM FABRIKASı
ACıPAYAM YEM FABRIKASı
BURSA YEM FABRIKASı
ÇANKIRI YEM FABRIKASı
DEVREKANI YEM FABRIKASı
ELAZIG YEM FABRIKASı
GÖKSUN YEM FABRIKASı
YATAGAN YEM FABRIKASı
KONYA YEM FABRIKASı
KONYA YEM FABRIKASı
UŞAK YEM FABRIKASı
KIZILTEPE YEM FABRIKASı
ADAPAZARI YEM FABRIKASı
ERZURUM YEM FABRIKASı
SIIRT YEM FABRIKASı
DIYARBAKıR YEM FABRIKASı
TUNCELI YEM FABRIKASı
TATVAN YEM FABRIKASı
MALATYA YEM FABRIKASı
VAN YEM FABRIKASı
ISTANBUL YEM FABRIKASı

4.83·
15.00
4.00

48.00

SATILAN
PAY
(%)
4.83
15.00
4.00

48.00

SATıN ALAN KIŞIJKURULUŞ
MUSTAFA NADIR UYSAL
YAVUZ ALI OGUZ
CEYHAN SAN. TlC.IŞL. AŞ.
YURTBAY LTD. ŞTı'
GÜÇLÜ YEM SAN. VE TIC. A.Ş.
KORKUTELIM YEM SAIt A.Ş.
SAMSUN YEM SAN. A.Ş.
ACıPAYAM YEM SAN. A.Ş.
VAN-ER GIDA SAN. LTO. ŞTı'
ÇAN-YEM ~ANKIRI YEM A.Ş.
ORUÇO LU LTD. ŞTı'
ELAZIG YEM SAN A.Ş.
BEFA ıNŞ. TIC. SAN. A.Ş.
YATAMN YEM SAN. A.Ş.
HÜSNÜ ÖZBEY MAD. LTD.
HÜSNÜ ÖZBEY GIDA LTD.
MAHMUT ÖZGÖBEK
KARABOGA A.Ş.
YILMAZ TRANS GIDA MAD. A.Ş.
HAS NUR YEM SAN. LTD. ŞTı'
REFIK KıZıLAY
ARıK KARDEŞLER YEM LTD.
FEN ıŞ YEM SAN. TIC. A.Ş.
RONA OTOMOTIV KOLL. ŞTı'
ZÜBEYDE GÜNDOGDU
VAN YEM SANAYII A.Ş.
JET ULUSAL GIDA SAN. A.Ş.

TOPLAM

SATIŞ
TARIHI
14/4/93
14/4/93
15/4/93
23/7/93
1/11/93
2/11/93
2/11/93
3/11/93
3/11/93
3/11/93
3/11/93
3/11/93
3/11/93
3/11/93
12/11/93
12/11/93
16/11/93
20/4/94
21/4/94
21/4/94
21/4/94
22/4/94
22/4/94
22/4/94
11/5/94
12/5/94
13/5/94

SATIŞ
BEDELI
(TL)

SATIŞ
BEDELI
(ABD Doları)

155.000.000
191.000.000
65.000.000
12.771.500.000
6.200.000.000
12.000.000.000
42.000.000.000
10.500.000.000
27.000.000.000
11.500.000.000
6.298.080.000
13.635.033.498
12.000.000.000
18.000.000.000
5.000.000.000
21.000.000.000
9.000.000.000
1.500.000.000
3.081.300.000
6.615.500.000
1.000.000.000
9.364.000.000
2.000.000.000
3.250.000.000
13.500.000
9.800.000.000
115.000.000.000

16.359
20.158
6.834
1.133.088
478.136
919.762
3.219.168
801.847
2.061.893
878.214
480.000
1.039.176
916.397
1.374.596
377.119
1.583.898
676065
47.485
100.00
215.129
32.519
315.886
67.468
109.636
385
286.329
3.438.894

358.939.913.498

20.596.443

(')
(H)

cl D",re~Jni Yem Fabrikası. ABD Doları üzerinden sautmştır. 480.000 tutarındaki teklılın TL. de\leri. sanş tarihindeki 1Cumhuriyeı Merkez Bankası döviz satı·, kuru kullanılarak
hesaplanmıştır.
(•• ) Alıa lirmanın Elazı§ Yem Fabrikası için '1erdiiji le~if 1.761.300 DM'dir Bu tutar. satış tarihinde~ 1Cumhuriyet Merkez Bankası DM döviz satış kuru üzerinden TL'ı" .. "."
tarihteki çapraz kur üzeıinden ABD Dolar'ına çevrilmmiştir.

Toplam satış tutarları brOtsanş hasılauru göstermektedir. TL. üzerinden verilen te~if ıutarıannn döviz cinsinden deleri. satş tarihindeki 1 Cumhuriyet Merkez Banka~ döviz 'lış kuru
üzerinden besaplaamştr.

44

TABLO 13:

YARIM KALMıŞ TESisLERLE

iLGiLi ÖZELLEŞTiRME UYGULAMALARI

SATINALAN KURULUŞ
EBK KEMAH ET KOMBINASı
SÜMERBANK I~DIR PAMUK DOK. TES.
SÜMERBANK ISPIR AYAKKABı FAB.
SÜMERBANK TORTUM YÜNlÜ. SAN. MÜES.
TEKEL PAsINLER SIGARA FABRIKASı
SEK K. MARAŞ SÜT MAMUllERIIŞLETMESI
TI~EM GÜNEŞ ZEYTINYA~I FABRIKASı

KEMAH GIDAAŞ.
ARAS TEKSTil Ar'
Al TAY KOlL. ŞT .
OSKARA.Ş.
ERVlzON A.Ş.
YAŞAR DONDURMA
KILIs BELEDIYESI

SATIŞ
TARIHI
9/9/87
3/1/85
2/7/86
30/5/86

2517/87
9/10/89
11/12/90

TOPLAM

YARIM KALMıŞ TESisLERDEN

SATIŞ
BEDELI
(ABD Doları)

275.0
3.000.0
750.0
3.000.0
8.500.0
1.600.0
900.0

305.556
6.703.162
1.118.485
4.424.452
9.733.753
708.755
318.996

18.025.0

23.313.159

DEFTER DEGERi ÜZERiNDEN DEVREDiLENLER

DEVREDilEN KURULUŞ
MKEK KESKIN KAlıP FABRIKASı
SEK SIIRT PEYNIR FABRIKASı
SÜMERBANK G. ANTEP TEKSTil MAK. FAB.
SÜMERBANK YAlVAÇ HAZıR GIYIM FAB.
TAKSAN YERKÖY TESIsININ BIR BÖlÜMÜ
SÜMERBANK KElKIT AYAKKABı FAB.
TÜGSAŞ SORGUN AMONYAK GÜBRE FAB.
SÜMERBANK GERCÜ~ AYAKKABı TESISI
TEKEL DIYARBAKıR S GARA FABRIKASı

SATIŞ
BEDELI
(MilYONTL.)

KÖYTEKS
KÖYTEKS
G. ANTEP BELEDIYESI
YAl VAÇ BELEDIYESI
KOYTEKS
TEKEL GN. MÜD.
ŞEKER FAB. GN. MÜD ...
JAN GEN. KOM. EM. GN. MUD.
TEKEL GN.MÜDÜRlÜGÜ

TOPLAM

DEVIR
TARIHI

DEVIR
BEDELI
(MilYONTL.)

DEVIR
BEDELI
(ABD Doları)

8/7/88
8/7/88
2/7/86
21/11/86
8(7/88
2/8/89
7/ô/90
10/9/91
10/9/91

370.0
90.0
152.3
13.0
36.6
156.1
110.6
3811
Bedelsiz

264.730
64.394
227.127
17.374
26.187
72.682
42.428
82.838
Bedelsiz

1.310.3

797.760

Topem satıŞtutarları brüt satş hasılatını göstermeklroir SatıŞveya devir tutarlannın döviz dn~nden dejeri, sat~ onay tarihinde~ T Cumhuriyet Merkez Ban~~ döviz alış kuru üzerinden hesaplanmışlıı
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Özelleştirme için alt yapının oluşturulamaması. yasal boşluklar bulunması, özelleştirmenin
Türk halkına iyi anlatılamaması ve herşeyden önemlisi politik kaygılar nedeniyle 8 yılda bir
arpa boyu yol alınan özelleştirme konusunda yeni bir dönem 5 Nisan Ekonomik İstikrar Tedbirleri ile başlatılmıştır. Başbakan Tansu Çiller'in açıkladığı istikrar paketinin "yeniden
yapılanma" ile ilgili bölümünden KİTlere yönelik ayrıntılı bir tasfiye programı çıkmıştır. 5 Nisan Tedbirleri'nde özelleştirmeye yönelik alınan kararlar şu şekilde sıralanabilir.
- Zararda olduğu, eski teknolojiye dayandığı için rekabet şansını yitirdiği ve verimli olmadığı
gerekçesiyle 23 KİTin kapatılmasına karar verilmiştir.
- Yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık özelleştirme yapılacaktır.
- Erdemir, TIJPRAŞ, PETKİM, TIJRBAN, DITAŞ. HAVAŞ, Deniz Nakliyat A.Ş. 1994
yılında, TEK ve PTT 1995 yılında özelleştirilecektir.
- Şu yıl içinde Sümerbank ve Etibank özelleştirilecek, Emlakbank halka açılacaktır.
- üzel sektörün talebi olmaması halinde TTK Zonguldak ocaklarında üretim durdurulacaktır.
- Çaycuma, Karabük ve Ereğli'de organize sanayi bölgeleri kurulacaktır.
- Emekli edilen ya da işten çıkartılan işçilere kanuni hakları bekletilmeksizin ödenecektir.

E. 1994-1995 Yıllarını Kapsayan Yeni Özelleştirme Programı:
Ülkemizde henüz 10 yıllık bir geçmişi olan özelleştirme programı çerçevesinde, kapsama
alınan kuruluşlardan
yansından fazlası tamamiyle özelleştirilmiştir. Ancak daha önce
ÇİTüSAN'ın bağlı ortaklığı statüsünde faaliyet gösteren çimento fabrikaları dışında, bu kuruluşların hemen hemen tamamı, kamunun azınlık hissesine sahip olduğu iştiraklerdir. Yani
bugüne kadar gerçek anlamda bir KİT özelleştirilmesi sözkonusu olamamıştır.
Bu duruma yol açan pek çok nedenden birisi, özelleştirme konusundaki siyasi goruş
farklılıklandır. Ozelleştirme programı tali bir ekonomik tedbir olarak ele alınmış ve bu
çerçevede yürütülmeye çalışılmıştır. Uygulamaların başlatıldığı tarihten itibaren aradan geçeri
8 yılı aşkın süre içinde özelleştirıne olgusu bir "hükümet politikası" haline gelmiş se de. görev
yapan siyasi iktidarlar, kendi içlerinde bile bu konuda görüş birliğine sahip olamamışlardır.
Yine aynı şekilde, özelleştirmeye ilişkin olarak herkesiıı üzerinde fikir birliğine varacağı ilkeler belirlenememiş, özelleştirme bir "hükümet politikası" olmaktan çıkarılıp "uygulanması gerekli bir devlet politikası" haline getirilememiş. bu konuda kesinlikle ihtiyaç duyulan kamuoyu
desteği sağlanaınaınıştır.
Özelleştirmenin, uygulamaların gerektirdiği ihtiyaca cevap verecek sağlam bir hukuki altyapısının olmaması, bunun yanısıra uygulamalar sırasında veya daha soııra ortaya çıkabilecek,
başta sosyal problemler olmak üzere muhtemel sorunların çözümüne yönelik yasal
düzenlernelerin
(işsizlik sigortası ve antikartel yasası gibi) mevcut bulunmaması,
özelleştirmenin karşı karşıya bulunduğu en önemli yapısal sorunlar olmuştur.
Öte yandan, karar verıne ve uygulamalar konusundaki mevzuat dağınıklığı ve yetki
sıralamaları, özelleştirme sürecinin uzamasına ve işlemlerin aksamasma yol açmış, bazı
KİTlerin bağlı olduklan Bakanlıklarca özelleştirilmelerine karar verilmiş olması koordinasyon
eksikliğine neden olmuştur.

Çerçeve Program:
Özelleştirme konusunda tümüyle yeni yaklaşım ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
ihtiyaçlar ışığında, önümüzdeki dönemde uygulanması hedeflenen çerçeve programın anahatları şu şekilde belirlenmiştir.
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1. Özelleştirme portföyünde yeralan kuruluşlara yönelik olarak başlatılmış işlemlerin, mevcut statü statü içinde hızlandınlması ve bir an önce sonuca ulaştınlması,
2. Özelleştirmeye hız kazandıracak hukuki, idari, mali ve teknik tedbirlerle yeni bir yapılanmaya gidilmesi,
3. Yeniden belirlenecek özelleştirme ilke ve öncelikleri ışığında bir özelleştirme reformunun
siyasi kararlılık ile uygulanması,
Bu suretle, gerek günümüze kadar "tesadü" seyreden "özelleştirme kapsamına alına" olgusu, gerekse yapılan uygulamalar, ülke ekonomisi için yararlı ve kamuoyunca benim senebilir bir şekle dönüşebilecektir.
İlkeler :
Özelleştirmenin
ana amacı, devletin atıl yapısı içinde verimli işletilemeyen ekonomik
ünitelerin özel girişim dinamizmi ile verimli ve karlı bir yapıya dönüştürülmesidir. Bunun
yanısıra, kamu giderlerinin azaltılması ve mülkiyetin tabana yayılması, özelleştirmenin ikincil
amaçları olarak görülmelidir. Bu amaçlara ulaşılması, özelleştirme programının sağlam bir
mantığa oturtulması ve uygulamalarda gözönüne alınacak ilkelerin baştan belirlenmesi ile
mümkün olabilecektir.
Bu İlkeler,
* Özelleştirmede kaçınılamayacak istihdam azalmalarının sosyal güvence önlemleri ile
dengelenmesi,
* İşin niteliğine uygun özelleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi (şirket satışı, varlık
satışı, kiralama, işletme imtiyazı devri vb.),
* Satışlarda gerçekçi değerin belirlenmesi,
* Mülkiyetin yaygınlığının yanısıra, yönetim sorumluluk, ve yetkilerini üstlenebilecek
tecrübeli ortak grubunun temini,
* İşe uygun ortaklık yapısının oluşturulması,
* Kamu menfaatlerinin zedelenmemesi ve özel sektör tekeline yolaçılmaması,
* Stratejik konularda "altın hisse" uygulamasının getirilmesi,
* Kuruluşun nitelikleri ve faaliyette bulunduğu yöreye göre özel teşvik ve desteğin
sağlanması,
.
* İstihdam artışı ve yeni yatırım olanakları sağlayacak tekliflere öncelik verilmesi,
* Doğal kaynakların mülkiyetinin değil, kullanım hakkının özelleştirilmesi,
* Özelleştirme sürecinin tam bir şeffaflık içinde seyretmesi
olarak özetlenebilir.
Özelleştirme programının başarı ile yürütülebilmesi için, özelleştirme ile ilgili önceliklerin tesbiti de önem taşımaktadır. Ilk etapta özelleştirilecek kuruluşların, zararı dolayısıyla bütçe
üzerinde yük oluşturan, önümüzdeki yıllarda büyük yatınmlar gerektiren, rekabet şartlarında
çalışan, nihai mamul veya hizmet üreten, güvenlik açısından stratejik önem taşımayan kuruluşlar olması gerekmektedir.
1994 - 1995 Yılında Uygulanacak Program:
Yukarıda sıralanan hususları içeren yeni bir orta ve uzun vadeli özelleştirme planı üzerinde
çalışmalar yürütülmektedir. Ancak, ilk etapta, 1994 ve 1995 yıllarını kapsayan kısa vadeli bir
program oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir.
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Bu program çerçevesinde önümüzdeki iki yıllık dönemde kapsama alınması planlanan kuruluşlar, öncelik sırasına göre şöyle belirlenmiştir:
Kapsama ahnmada i. derecede öncelik verilecek kuruluşlar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Elektrik Şirketleri - Termik Santraller
Devlet Malzeme Ofisi
Türkiye Taş Kömürü Kurumu
Türkiye Kömür İşletmeleri
Çeşitli Maden İşletmeleri
Kamu Bankaları ve Sigorta Şirketleri
T. Zirai Donatım Kurumu
Türkiye Gübre Sanayi
Tekel'e Bağlı İçki, Sigara ve Dağıtım Şirketleri
TCDD Limanları
Tüm Kamu Iştirakleri (yaklaşık 200 adet)

Kapsama ahnmada II. derecede öncelik verilecek kuruluşlar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elektrik Şirketleri - Hidroelektrik Santraller ve Dağıtım Şirketleri
ÇİTOSAN
.
SEKA
Şeker Fabrikaları
Tarım İşletmeleri (TİGEM)
T. Demir Çelik İşletmeleri

Özelleştirmede

beklenen katkı:

Halen kapsamda yer alan ve özelleştirme çalışmaları sürdürülen kuruluşlar ile önümüzdeki
dönemde kapsama alınacak kuruluşlar için 1994 yılı başında hazırlanan programa göre, 1994
ve 1995 yılları içinde gerçekleştirilecek özelleştirme uygulamalarından beklenen tahmini katkı
tutarları, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

TÜRKIYE'DE

Tablo 14:
ÖZELLEŞTIRMEDEN

BEKLENEN KATKI:
(Milyon $)

1994

1995

i

II

III

IV

Toplam

i

Satış Gelirleri

525

425

25

1.685

2,660

270

Gider Tasarrufu

155

80

285

520

20

TOPLAM

680

505

1.970

3.180

290

25

II

III

590 6.120
2.070

1.170

2.660 7.290

LV

Toplam

11.050 18.030
3.550

6.810

14.600 24.840

Yukarıdaki tabloda yer alan rakamların, özelleştirme uygulamalarına yönelik son düzenlemeler nedeni ilc
revize edilmesi sözkonusudur. Bu konudaki yasal düzenlernelerin tamamlanmasını müteakip revize rakamların açıklanması mümkün olabilecektir.
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Türkiye özelleştirmeden bu yıl 2.660 Milyon Dolar satış geliri, 520 Milyon Dolar da gider tasaırufu olmak üzere 3.180 Milyon Dolar beklemektedir. Bu rakam 1995 yılı sonu için yaklaşık
25 Milyar Dolar düzeyindedir.
Ancak bugüne kadarki gelişmeler beklendiği gibi olmamıştır. Önce Hükümetin hazırladığı
"Ozelleştirrne Yetki Yasası" SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal ve 90 milletvekilinin
başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesi,
yetki yasasına dayanılarak çıkartılan 5 Kanun Hükmünde Kararname'yi iptal ederek
özelleştirmenin önüne duvar örmüştür. Ayrıca yüksek mahkeme, 4 KHK hakkında da
"Yürütmenin Durdurulması''na karar vermiştir. Iptal edilen KHK'ler şunlardır.
- 530 Sayılı (Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Ka
nun'un bazı maddelerinde ve 190 sayılı KHK'nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına
DairKHK),
- 531 Sayılı (:?:8.5.1986 tarihli ve 3251 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair KHK),
- 532 Sayılı (Özelleştirmeye bağlı iş kaybı tazminatı ve yeni bir iş bulma, meslek geliştirme,
edindirme ve yetiştirme eğitim ile ilgili hizmetlerin verilmesi hakkında KHK),
- 533 Sayılı (Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair KHK),
- 546 Sayılı (5434 sayılı TC. Emekli Sandiğı, 29.2.1984 tarih ve 2983, 28.5.1986 tarih ve 3291
sayılı kanunlar ile 190 ve 531 sayılı KHK'de değişiklik yapılması hakkında KHK). Bu kararname, özelleştirilecek KİTlerde çalışan personelin bazı koşulları yerine getirmeleri kaydıyla
re'sen emekliliğini düzenliyordu.
Bu olumsuzluklar karşısında hükümetin hazırladığı Özelleştirme Yasa Teklifi yine ANAP engeline takılmıştır. ANAP, yeni yasa teklifinin TBMM'deki görüşmelerine katılmayarak yasanın çıkmasını engellemiştir.
Bu gelişmeler sonucu yıl sonunda özelleştirmeden beklenen 3 Milyar Dolarlık gelir bir hayal
olmuştur. Bu demektir ki 303 Trilyonluk borç stoku ve 96 Trilyonluk zararları ile KITler, Hazineye yük olmaya devam edecektir.
1985 yılında oluşturulan büyük çaplı program ile, o zaman diliminde dünyada birçok ülkenin
önüne geçen Türkiye, bugün karşılaştırılabilir bütün ülkelerin gerisine düşmüştür.
Bugünkü özelleştirme programının başarısızlığa uğraması, ülkenin içinde bulunduğu uyum
çabalarına zarar verecek, uluslararası mali piyasalardaki kredibilitesini ve buna bağlı olarak
uygun koşullarda borç sağlayabilmesi imkanını düşürecek, gümrük birliği çalışmalarını engelleyecek ve Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü azaltacaktır.
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V.BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRMEDE

KARŞIL,\ŞILA~ SO~UNLARA YÖNELİK
ÇOZUM ONERILERI

Türkiye'nin 1980 sonrasına damgasını vuran özelleştirme tartışmaları daha henüz yasalbir nitelik kazanabilmiş değildir. 1983-1991 arası görev yapan ANAP hükümetleri ile 1991-1994
arası iktidarda bulunan DYP-SHP koalisyon hükümetleri özelleştirmeye yönelik olarak fazla
bir yol katedememişlerdir.
1990'lı yıllarda kamu finansman açıklarının ağırlaşması üzerine KİTleıin özelleştirilmesine
hız verilmek istendiyse de çok sık tekrarlanan ara ve genel seçimler, terör sorunu ve Körfez
Krizi nedeniyle konu sürekli askıda kalmıştır.
1994 yılının ilk yarısında yaşanan ekonomik krizin aşılmasına yönelik istikrar arayışları
çerçevesinde özelleştirme konusu tekrar gündeme gelmiştir. üzellikle 5 Nisan 1994'ten itibaren açıklanan İstikrar önlemleri oldukça cesur politikalardan oluşmakta ve bazı KİTlerin 1994
yılı sonuna kadar kapatılmasını dahi öngörmektedir.
Ancak o günden bugüne kadar geçen sürede iktidar ortaklarının kendi aralarında tam bir mutabakata varamamaları
nedeniyle özelleştirme ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme
yapılamamıştır .
Özelleştirme toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarını ilgilendiren bir konudur. Bu konuda uygulamaların açıklık (şeffaflık) içinde yürütülmesi genel esas olmalıdır. Ancak ülkemizde bu
açıklığın, varlığından söz etmek pek mümkün değildir. üzeIlikle satışa sunulan kamu
işletmelerinin fiyatının nasıl saptandığı ya da düzenlemesinin nasıl yapıldığı konusunda yeterli
açıklık bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, kamuoyunda "yüksek veya düşük fiyatlarna"
ya da "bazı gruplara çıkar sağlama" biçiminde yerli yersiz tartışmalar ortaya çıkmaktadır ki, bu
durum özelleştirme çalışmalarının ciddiyetine gölge düşürmektcdir.
Bugün, hükümet özelleştirmeyi politik bir tercih olarak değil ekonomik bir öncelik olarak ele
almalıdır. Bu doğrultuda özelleştirilmesi düşünülen KİTler ayrı ayrı ele alınmak suretiyle her
biri için belli bir özelleştirme tekniği benimsenmelidir. üzellikle doğrudan satılması düşünülen
KİTler çok iyi tesbit edilmeli ve bunların blok satış ile mi yoksa halka arz ile mi
özelleştirileceğine yönelik tercihlerde tutarlı olunmalıdır.
Bu doğrultuda özelleştirmeye yönelik politikalarda dikkat edilmesi gerekli hususları şu şekilde
sıralamak mümkündür.

* Özelleştirmenin yasal çerçevesi oluşturulmalı ve bu konuda kanun hükmünde kararnamelerle
hükümete yetki verme yerine mecliste kabul edilecek bir yasa çerçevesinde hareket edilmelidir.
* Öncelikle, kamuoyunun tepkilerini dikkate almadan böyle bir operasyonun istenen hız ve etkinlikte yürümediğinin anlaşılması gerekmektedir. O halde, özelleştirmenin, toplumun ortak
menfaatlerine uygun düştüğü ve Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmesi
açısından zorunlu olduğu kamuoyuna anlatılmalı; medya, eğitim ve benzeri kanallar bu iş için
seferber edilmelidir.

*

Özelleştirmede zamanlamanın önemine dikkat edilerek, kısa vadeli planlar yerine orta ve
uzun vadeli planlar hazırlanarak Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına ve her KİTin kendi
bölgesine uygun programlar geliştirilmelidir.
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* Özelleştirmeden yılda şu kadar milyon sağlanacak gibi saplantılardankurtulunmalıdır.
Garanti altına alınması gereken; şirketi satın alan kuruluşun istihdam yaratması, iyi bir yönetim
planı olması, yeni yatırımlar yapmasıdır. Bu konularda garanti aldıktan sonra fiyat konuşulmalıdır. Bütçeye kaynak sağlamak en son amaç olmalıdır.

* Özelleştirilecek kurumlardaki istihdam ve geri teknoloji sorunları öncelikle ele alınarak bir
an önce çözüme kavuşturulmalıdır.
Bu doğrultuda;
İstihdam sorunu olmayan ve tam rekabet
özelleştirilmesine öncelik verilmelidir.

piyasası

kuralları

içinde

çalışan

KİT'leıin

*

Stratejik nitelikli mal ve hizmet arzına yönelik üretimde bulunan sektörlerde devletin asgari
% 5 i'lik hissesi kalacak şekilde azaıni % 49'luk bölümün özelleştirilmesi uygunolacaktır.

Kapatılacak veya işçi sayısında indirime gidilerek satılacak tesislerde devlet işveren olarak muhakkak surette işçi sendikalarıyla pazarlık masasına oturmalı ve alınacak karaı'lar birlikte tespit
edilmelidir. Devletin tek taraflı olarak alacağı her türlü karar kendi aleyhine sonuç
doğuracaktır.
Tesisler kapatılmadan önce
ödemesi yapılmalı, sigoıta
karşılanmalıdır.

gönüllü emeklilik hakkı kazanamayanlara
işsizlik
primleri, emeklilik kazanacakları döneme kadar

sigortası
devletçe

İşçi sayısının azaltılacağı tesislerde eğer yeterince gönüllü emekli olmaz ise re'sen emeklilik
uygulamasına gidilerek emeklilik yaşına gelmiş olanlar, belli kıstaslar dahilinde emekliye sevk
edilmelidir.
Re'sen emekli edilenler ve gönüllü emekli olanların tümüne kamu arazilerinden belli oranda birer arsa verilmelidir.
Işten çıkarılan bu kişilerin gelişmiş yöreler dışında olmak üzere ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunmak istemeleri halinde bu şahısların en az üç yıl gelir vergisinden muaf tutulmaları
sağlanmalıdır.
Ayrıca kendi işini kuracak olanlar, uzun vadeli ve düşük faizli işletme destek kredileri ile desteklenmelidir.

* Kamuda en büyük suistimallerin ve hükümetin ekonomiye siyasi müdahalelerinin en önemli
aracı olan kaınu bankalanın özelleştirmeyen hiçbir özelleştirme programının samimi olması
mümkün değildir.
T.C. Ziraat Bankası bugün Türkiye genelinde en yaygın hizmet ağına sahip olan ve ülkenin
tarım politikalarını yönlendiren bir bankadır. Adeta devletin kırsal kesimdeki Merkez Barıkası'dır. Türkiye Halk Bankası ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin devletçe desteklenmesine
aracılık etmektedir. Bundan dolayı T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası dışındaki kamu bankaları blok olarak özel sektöre devredilmelidir.
Diğer kamu bankalarının bankacılık birimleri ayrılarak, diğer iştirakleri de bağımsız birimler
haline dönüştürülerek uygun yöntemlerle özel sektöre devredilmelidir.

* Özelleştirmeden önce piyasadaki rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik olarak antikartel ve anti-tröst yasaları çıkaıtılarak tüketiciyi koruma yasa teklifi derhal yasalaştınlmalıdır.
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* Özelleştirme gelirlerinin yaklaşık 2.8 Milyar $ olmasına karşırı özelleştirme sürecinde
yapılan harcamalar 2.5 Milyar $'dır. Dolayısıyla İdarenin özelleştirme uygulamaları sonucundaki net gelirleri 300 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. Bu nedenle özelleştirmeden beklenen
verimliliğin elde edildiğini iddia etmek oldukça güçtür. Daha verimli bir şekilde gelir artışı
sağlayabilmek için özelleştirme sürecinde yapılan harcamalarm kısılmasına çalışılmalıdır.

*

Özelleştirme
uygulamalarında
özelleştirilecek kurumların görüşüne önem verilmeli,
hazırlanacak planlara kurum içinden uzmanların katılımı sağlanmalıdır. Yani her kurum kendi
özelleştirme çalışmalarında görev almalıdır.
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