
........... -------------------------
T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESi 
SOSYAL BILIMLER ENSTiTÜSÜ 

. . .. ·- . . . . ' . . . ... . . . . . . -·~ . -· .. ... .. . .. ... _. ., . . " . . . . 

TÜRKiYE'DEKi KiT'LERiN ÖZELLEŞTiRilMESi 
VE 

SATIŞ YÖNTEMLERi 

.,;" 

( Yüksek Lisans Tezi ) 

Resul YAZlCI/ 

Eskişehir - 1990 



iÇiNDEKiLER 

Sayfa No 

T .AB LO LAR ................................................................................................................................................................... VII. 

v: 1 5 ,!::.. L T r··1 A L P.. R ..................................................................................................................................................... IX 

(;i i f~ i ş ............................................................................................................................................................................. .. 

Birinci Bölüm 

T U R K i Y E' D E f< i T' L E R 

1. KAMU iŞLETMECiLiDi VE TÜRKiYE'DE Kil'LERiN YAPISI .. 3 

J- ·- --' 'X' ' 

. A·- KAivlU ı ~LEH'ltU L 1 Gl KAVRAI"·JI ........................................................... 4 

B·- 233 SAYILI I<ANU~J HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE 

~~ l Tl ER 1 N Y 1\P 1 S ı ....... .......................... ................................. ... .... ........ ...... 6 

·ı. Kamu iktisacıt Teşebbüsleri cr::........................................... 6 

2. Müessese ı er .............................. ~........................................................ 6 

T Baöll Ortakilklar .................................................................... 7 

·4. iştirak ı er ........................................................................................... 7 

11. KiT'LERiN GELiŞiMi VE SORUNLARI ..... ............ ................. ..... ... 7 



~-----------------..... 
lll 

V /',-Tüm~ EI<Ot-.JOMiSiNiN TARiHSEL SÜRECiNDE KiT'LERiN 

ı;nışif"li .. ........ ........ ... .................... ...... ......... ................................... 7 

ı. 1980 önces i Dönem .................................................................... 7 

2. 1980 Sonrası Dönem ................................................................. ı o 
tfi- KiTlERiN BAŞARlSlZLlGlNA NEDEN OLAN GENEL ÖZELLiKLERi IS 

1. Hükümetin Yönetimi Aıtında Olması .............................. 
2. Yönetimi Belirleyecek ÖJçütlerin 

IS 

Nesne ı Olmaması ........................................................................... 17 

3. Finansmanın DevJet Tarafından Karşı Janması ........ 18 

4. Değışikl ik ler e Yavaş Uyum ..................................................... 20 

5. Planlama iyimserliği ................................................................. 21 

6. Demokrasinin Güvenc.esi Bağımsızlık 

Slmges1 Olarak Gör01mes1 .......................................... .......... 22 

iktnct Bölüm 

T 0 P. ı< i Y E' D E K i T' L E R i Ö Z E L L E Ş T i R M E 

FAALiYETLERi 

xl. ÖZELLEŞTiRME iHTiYACININ DOGUŞU VE 

GÜNDEME GELME NEDENLERI ................................................................ 24 

A- ÖZELLEŞTiRt1ENJN T ANIMI· .......... ........ .... ... ..... ....... ...... ....... ..... 2q 
B- ÖZELLEŞTiRivlEDE TARiHSEL GELiŞIM ................................................ 27 

ı. ı 980 Önces i Dönem ..................................................................... 27 

2. ı 980 Sonra s ı Dönem ................................................................... 29 

/ C- ÖZELLEŞTiRf''IE NEDENLERi .. .................................................................. 33 

ı. Piyasa Ekonomisinin işlerliğini Sağlama .................. 35 



IV 

2. Endüstriyel Ektinl101n Artırılması ································· 

3. Türk Sanayi inin Yeniden Yapılanmasını 

Sağlamak ............................................................................................ . 

4. Sermayenin Tabana Yayı lmasını Teşvik Etmek ..... .. 

5. Dev ı ete Ge 1 ir Sağlama k .......................................................... . 

36 

37 

39 

41 

ll. ÖZELLEŞTiRME YÖNTEMLERi ................................................................ 43 

A- l<ITln<IN ÖZELLEŞTi~~iLI"lESiNDE SATIŞ YÖNTEMi ...................... 46 

1. Pay Senetlerinin Sat ışı Yöntem i ...................................... 48 

a- Birinci El Piyasasında Pay Senetlerinin Satışı ............. 49 

tı- il<irıci El Piyasasında <Menkul Değer Borsasınc1a) 

Pay Senetlerinin Satışı ............................................................ 51 

2. Direkt (Özel) Satış Yöntemi ................................................ 52 

B- ÖZELLEŞTiRr·1E BENZERi UYGULAriALAR ........................................... 52 

1. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Yöntemi ........................... 53 

2. Finansal Kiralama Yöntemı ............................................... . 53 
]. Yönetim Devri Yöntem i ......................................................... .. 54 
4. Ihale Yöntemi ................................................................................. 55 

5. Devlet Tekeliertnin Ortadan Kaldırılması . .. 56 

6. imtiyaz Devri Yöntemi ............................................................. 57 

7 Ge ı ir Ortak ı ı ğı Senedi ile Ge ı iri n Sat ı lması 

veya Borç Para Al ın mas ı Yöntem i .~................................... 57 

Üçüncü Bö ı üm 

SAT!:~ YÖNTEf1iYLE ÖZELLEŞTiRt'1EDEf<i 

TARAFLARlN INCELENt"lESi 



V 

1. ÖZEtLEŞTiRitECEK Kil'LERiN BELiRLENMESi .......................... 

A- ÖZELLEŞTiRf·1E ;\NA PLANINA GÖRE KiT'LERiN 

S 1 NI FL,AJJDI R 1 Lf"JAS 1 ............................................................................. .. 

ı. Kirıertn Sınlflandırı lmasında Krıterler .................. .. 

a- Ekonorn ik Başarı .......................................................................... .. 

b- Yat ırırn ihtiyacı ............................................................................ . 

c- l<.amu Hizrneti Fonksiyonu ......................................................... . 

2. özelJeştirmede önceJik Sırasının Belirlenmesi 

B- ÖZELLEŞTi Ri LECEI<. f<iT'LERiN SA Tl Ş 

FIYAT 1 NI N BEL i RLENf·1ESi ..................................................................... . 

ı. KI T' 1 eri De~erl endirmede önem 1 i Husus lar ................ -

2. KiT Değerlemesini Yapacak Firmalarm özelllklert. 

3. Değerleme Yöntemleri ............................................................. .. 

a- f1aliyet Yaklaşımı ....................................................................... .. 

b- Gelir' Yaklaşırnı ............................................................................. .. 

c- Pazar' Yaklaşımı ....... ~ ................................................................... .. 

ll. Kil'LERiN SATIŞINDA ALlCI OLAN TARAFLARlN 

59 

60 

61 

61 

63 

64 

64 

64 

65 

66 

68 

68 

69 

70 

/ 

1 NCELENMES 1 ................................................................................................ 71 

A- GENEL OLARAK ÖZEL f'1tJLKiYETiN ÖNEMi ......................................... 71 

B- ÇALIŞANLAR AÇlSlNDAN SATIŞIN INCELENMESI .......................... 72 

ı. Çalışanların özeJJeştirmeye Bakışı ................................ 74 

2. Satışın Çalışanlara Olması Durumunda 

Yapı lması Gerekenler ........... ..................................................... 74 

C- HALKA SATIŞ iŞLE~1iNDE YAPILMASI GEREKENLER ..................... 76 

t. Sermaye Piyasasının Durumunu iyileştirme ............. 76 

2. Halkın Alım Gücünü Artırma ....... .................................. ... 78 

3. Kamuoyuna özelleştirmenin Anlatılması .................... 85 



VI 

D- YEPLI ÖZEL SEKTÖRÜN ÖZELLEŞTiRf"lEDE YERi 

1. Yerli özel Sektörün özelleştirmeye Bakışı 

2. öze 1 Sektörün Güç 1 end1rtlmes1 ı çin 

85 

88 

Yap1 ı mas1 Gereken ler ................................................................. 88 

a-1'·1üteşebbis Unsurunun Geliştirilmesi ................................ 89 

tı- Ozeı Sektöre Yönelik Sermaye Birikiminin 

H ız ı andı r·ı ı rnas ı .... <....... .......... ........... ...... ........ .. ................ ...... .... . 9 ı 

E- Ö2EL.LEŞT 1 RI1EYLE GELECEKYABANCI SERMAYEYE 

GEt·JEL BA.KIŞ ......... ,.................................................................................... 94 

1. Yabancı Sermayenin Önemi ve Tanımı ............................ 96 

2. Yabancı Sermayenin Yatırım Şekli ................................... 96 

·::.- u-·ı·r··el/r· y·:ıt ıı··ırrı 9-/ t:.ı . r'. .. ı:~ _ .. , ........ , .. , .. , , ...... , , ................ , .......... , , ........ , ............. , 

t)- Portföy Yatırımı ............................................................................ 97 

3. Yabancı Sermayenin Bir Ülkeye Geliş Nedenleri .... 97 

a- Ekonoırıi ve ıvıall Politikaları ..................................................... 97 

t)- Politik istikrar ............................................................................... 98 

c. Sosyo-KültUrel Yapı ....................................................................... 99 

4. Gel ecek Yabancı Sermayenin önem i ................................. 99 

a- Tasarruf ve Yatırımları Artırmasıyla istihdama 

O ı urn ı u E tk isi ................................................................................. 99 

b- Teknolojik ilerlemenin ve işletmecil ik Bilgisinin 

Ge ı işrnesirıi Sağlama E tk isi ... ................................................ ı 00 

c- Ö<jerne ler Derıges ine Et k isi ....................................................... ı O ı 

5. Uluslararası ilişkilerin iyileştirilmesine Etkisi.. ıo2 

6. Yabancı Sermaye Yatırımıarına Olumsuz Bakışlar.. 103 

S O N U Ç ................................................................................................................... ı 05 

Y A R A R l_ A ~~ 1 L A N K A Y N AK L A R .............................................. .. 



TABLOLAR 

No Tablo Adı Sayfa No 

Mülkiyet in Transferi (Şema 1) 60 
ı Kamudaki f1ernur ve işçi Sayısı ............................................................ 73 

2 Fert Başına G.5.11.H. .................................................................................... 80 

3 1987 Hanehalkı Gelir Hiketirn Harcamaları Anketinde 

HanelerinGelirden Aldıkları Payların Hanehalkı Yüzdelerine 
r-·· c ı D V ı ,Jore Jransa ag ı ı mr ............................................................................. . 

4 1987 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcamaları 

Ank.etinlie, Toplam Harıetıalkı Kullanılabilir Gelirinin 

80 

i çinde Ge ı ir Türlerinin Oransa !Dağı ı ı m ı .......................................... 81 

s 1987 Hanerıalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları 

Anketi-Çalışan Hanehalkı Fertlerinin iştek1 Dururnlarının 

Toplam Çalışanlar içindeki Oransal Dağılımı .................... ........... 81 

6 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları 

Anketinde Hanelerin Toplam Tüketim Harcamaları 

içinde Harcama Türlerinin Oransal Dağılımı 

7 Kişi başına Nominal G.S.Y.i.H. Rakamlarına 

Göre Türkiye G.S.Y.i.H.'rıın Diğer' O.E.C.D. 

Ülke lerinin G.S.Y. i .H.'la ları i le Karşı laşt w ı lması 

82 

83 



VIII 

o ~--.ar·nu 'v't.~ Ozeı Sektör- ~'lenkul Değerlerinin G.S.rl.H. 

içırı(1ekı Pcıyiar·ı es 
ı o ı<;~r1u ı:.csir··ıı AÇif<Lf\Ritm~ 

F 1 i'IAJ.J~,f''LA.t\l! 1980- l 986 (YLJZDE D.A.GI L ır·v1) 92 



' cv !\ '/• 

fl. v 

Bkz. \_ 

e. i)!ı A 

7 \/ 
Ç.lJ.~-i V 

<" 

~.E .. 

D p \_/ 

lJP.T . . j 

(:C tv1 Lj i . .j,.._..·.ı ,,, . \/ 

l)S Y 1 H ,/ 

H.D.T.f'l. 

!OT 

ı r·,·ı l/ p . 
1.1 Ll -..LJ, --

1 SCı. 

J>ri.A. 
ı Tn 1 •• -....... 

il! 
\. -·' 

~ ,-·,.1· F 
1/\:J . . 

1\ i S A L T r·-~ı A L A R 

:Anonırn Şırket 

_/\nkara Üniveı-s i tes i 

:Baskı 

:Bakınız 

:Bursa iktisadi ve Ticar'i ilinıler- Akademisi 

:Ci lt 

:ÇokUluslu Şirketler 

Devlet istatistik Enstitüsü 

:DernokTat Pan i 

:Devlet Planlama Teş~~ilatı 

Gayrisafi f'1illi Hasıla 

:Gayr·isZ1fi Yurtiçı Hasıla 

·:Hazine ve Dış Ticar·et lvllisteşarlıyı 

:iktisadi Devıet Teşekkl'ıllerı 

:iktisadi iı:lari Bilimler FakCıltesi 

:istanbul ~-ıenkul Kıymetler Borsası 

:lstantıul Sanayı Odası 

:iKtısadi Ticari ilin-ıler Akaclernisi 

:lstarıtıul Ticaret OcJası 

:i stan!)Ul Orııversı tes i 

:istantıul Universilesi iktisat Fakliıtesi 



------ -------------------~--- l 

I' .. HY. 

i<. 1 .T 1./ 

V.O.F. '../ 

K.O.i. ı.j 

........ ı·· 
l',_,l.), ı: •. , 

·_) 

r· ı. c1. 

()(:'([) 
~-· '!-.;;. ' '-' ' . 

C: 

yör. 
_··-'·Ll. 1 . 

T 
1 

TC. 

T.V.I. ,/ 
1 

T f< fz: O i l/ 

T.f<.I(O.f<. \ .: 

T.L 

T V/l() B. 

T.P,f" O ' / 

Tur~-iş ~ 

Y ;, ·::·t·: li 0·-' ·-' 

X 

:Kanun HCıkrnünde f<ararname 

:Kamu iktisacli i<uruıu-;;u 

l<arnu ikti s acı i T e:şebbüs ı e ı- i 

:l<arnu Ortak ı ı g ı Fonu 

:f<arnu ortaklıÇıı i cıaresi 
:Karnu Ortal<lıÇıı Kurulu 

:~:aıkınrrıa Planı 

:1"1illi Gelir 

:Iktisadi i ştıirliği ve Kalkınma Cır-~~Otü 

:Petrokimya A~? 

:Resmi Gazete 

:Sayfa 

5ayı 

:Si'y'Zl:ial Bilimler Fakültesi 

:Tar ın 

:Tür'k iye Curnl"ıLıriyet i 

:Top ı u f<orıut ıdares i 

:Toplu·Konut ve Kamu Or-tak.lıgı i cıaresi 

:Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu 

:Tür·k Li rası 

:Türkiye tvlakirıa t·lCihendisler·i Oclalar Birliği 

:Türkiye Petrolleri Anonim or·taklıçıı 

:Ttwkıye Işçi Sendikalar·ı ı<onfeder·asyonu 

:Vesaire 

:Yay mı 

:Y3t:ı?-Jrıcı Senrıaye Koorc1inasyon Dernegı 

:Başbakanlık YOksek Denetleme f<urulu 



GiRiŞ 

Kap i ta ı i st düzenin, hem kendi bünyesinden hem de sosya ı i st sistemden 

gelen önemli unsurlarıa ortalama bir örgütlenme şekline dönüştüğü karma 

ekonom in in var! ı ğı Kamu i ktisadi TeşebbOs leri'nin faa ı iyet leriye 

kabul edi ı rnek tedir. 

1930'lu yı ı larda gündeme ge le n l<amu ikti sad i Teşebbüsleri'nin kuruluş 

amaç ları, ülkeden ülkeye farki ı ı ı klar göstermek le beraber, Türk iye'de 

doktriner bir yaklaşımın sonucu olmayıp; özel sermayenin yetersizliği, 

Cumhuriyet in kuruluş yı ı larında bağımsız! ık simgesi o lmaları, dünya 

bunalamından kaynaklanan şartlardaki zorunluluklar nedeniyle kurulmuştur. 

KiT'Jerin t)aşarı !arına karşın, ekonomideki görevlerini yerine getirip

getirmediğinin, işlevlerinin bitip-bitmediğinin tartışmasının gündeme 

gelme nedeni, muhakkak ki, onların başarısızlığına neden olan _kuruluş 

yıllarına kadar dayanan_ özellikleridir. 

1970'li yıllarda, dünyada genel kabul gören monetarist politikanın ve 

uygulanan K iT ağır ı ık ı ı it ha ı ikameci mocJe ı in başarısızı ığının sonucu 

o larak; Türk iye'de ı serbest piyasa ve öze ı girişime daya ı ı ekonomik 

faa ı iyet leri n desteklendiği ve devlet in piyasa müdaha lesinin en aza 

indi ri ı m esi amacıyla öze ı leşti rm e düşünce lerinin uygulamaya 

dönüştürüldüğünO görmekteyiz. 

Bir parti politikası olarak benimsettirilmeye, günahı ve savaplarının 

iktidar tarafından üstlenildiğl beyanlarının verilmesiyle, muhalefetin 
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yoğun saldırılarına konu olan Kirlerı özelleştirme çalışmalarının 

incelenmesi konumuz olmuştur. Amacımız: özelleşt1rmen1n tam olarak 

gerçekleştiği) özelleştirmede Satış Yöntemt'ni ve bllhassa adı geçen 

yöntemdeki alıcı tarafların uygulamaya etkileri açısından; karşılıklı 

etkllenlşlni esas alarak incelemeye çalıştık. 

Bu amaca ulaşabilmek için, çalışmamız üç bölümden oluşmuştur. 

Bırınci Bölüm; çalışmanın çıkış noktası olan TÜRKIYE'DE KlT'LER'in 

yapısını ve sorun larının nedenlerini incelemektedir. i k inci Bö !ümde; 

TÜRKiYE'DE Kil'LERi ÖZELLEŞTiRME FAALiYETLERi yer aldığından, 

öze ı leşt irmenin tarihçesi, neden leri ve yöntem leri veri ı m eye çal ışı lmışt ır. 

Ve araştırma amacının incelendiği Üçüncü Bölüm; özelleştirilmesine karar 

verilen KiT'ler için yapılması gereken çalışmaları ve özelleştirme 

yöntem lerinden s atı ş yöntemIyle yapı lacak öze ı ıeşt1rmeye, Türk 

Kamuoyu'nun yaklaşım larını ve b ek le nt i lerini vermektedir. Aynı şek i lde) 

ekonomide yapısal değişikliklere neden olabilecek yabancı sermayenin de, 

bu yöntemle) girişinin artırılabilmesinin önemine adı geçen bölüm olan 

SATIŞ YÖNTEMiYLE ÖZELLEŞTiRMEDEKi TARAFLARlN 

1 NCELENMESi 'nde yer verı ımı ştir. 



Birinci Bölüm 

T Ü R K i Y E' D E K i T' L E R 

1. KAMU iŞLETMECiLibi VE TÜRKiYE'DE Kil'LERiN YAPISI 

Günümüz kap i ta ı i st top ı um larında devlet in oynadığı ro ı öylesine 

büyümüş ve kamu kesimi öylesine genişlemiştir ki; artık günümüzde esas 

o larak kap Ha list kabul edi le n birçok ekonom inin çalışışının ı 9. yüzyı ı 

liberal ekonom1lerlnden farkını göstermek Için bir kısım lktlsatçılarla 

karma ekonom i deyim inin kul lanı lmaya başladığı görülmüştür. Kaplta ı Ist 

ve sosyalist ekonomiler arasında her iki sistemden de önemlı unsurlar 

taşıyan ortalama bir örgütlenme biçimini ifade eden ( ... )1 ve bir sistem 

bir model olup olmadığı tartışması yapılan karma ekonomiyil Samuelson 

şöyle tanımlamaktadır: 

Karma ekonomi; serbest piyasa} serbest rekabetin unsurları olan ferdi 

karar ve tercih serbest! iğini, ferdi mülkiyet i kabul etmek le beraber} mo de ı 

içinde ferdi hak lar la sosya ı değerlerin, ferdi verim ı i ı ik i lke leri i le sosyal 

ada Jet in birleşt iri ı ip karıştır ı ldığı bir mo de ldir2. Kısaca, kamu 

yararlc:wıyla bireysel çıkarları uyumlaştırmayı amaçlayan karma ekonomi; 
" rr -,'ı 

ı Ozhan ULUATAM; Kamu HaHyeai, Teori Ya., 8.1, Ankara, 1988,8. 6. 

2 Ahmet KILIÇBAV, iktiaat Teorisi~ iktiaat PoHtikalan ve iJ1etme, i.ü. Ya. No. 
3488, istanbul, 1988, s. 214. 



4 

birey lıak ve çıkarlarını herşeyin üstünde tutan liberalizm ile toplumun 

menfaatler-ini kişi çıkarıarının üstünde tutan sosyalizmin bir arada 

uygulanması sonucunda oluşan temel çelişkileri çözme gereği 

o ı u ş turu ı muştur. 

Karma ekonomi düzeninde, devletin ekonomiye müdahalesi, sosyalist 

düşüneeye dayanan bir tutum olmaktan çok, ülkelerin ekonomik ve sosyal 

yapısından kaynak ı anan sorunlara dayanmaktadır. Az ge ı işmiş ülke lerde 

«L.) öze ı teşebbüs iktisadi yapının kurulmasında ve ge ı işmesinde 

güçsüzlük ve irade yetersizliği gösterir. Bu durumun, devletin azami 

yar·dımının sa~lanmış oldu~u hallerde datı1 tamamen glderilemedlğl görülür. 

Bütün az ge ı işmiş memleket lerde; hemen hemen bu tarif e giren bütün 

ülkelerde, yetersiz sermaye yapısı, teşebbüs yönetiminin muhtaç olduğu 

kadrolarda büyük noksanlıklar ve milli seviyede pazarın gelişmedi~i, 

tüketim talebinin yetersiz olduğu görülür. Bütün bu engeller ağır endüstri 

dalında yatırım yapabJlecek olanların cesaretını kırar. Bu şartıarda 

sermaye kaynaklarının sanayi teşebbüsü Için zarurl bulunan teknik ve idari 

imkanların kamu otoriteleri tarafından harekete geçirilmesi icap eder. Bu 
' 

yapı içerisinde bu türden ancak çok uzun zaman sonunda ge ı ir sağlaması 

muhteme ı yatırım ların devlet tarafından gerçekleşt iri Jmesi 

mümkündür>). 

A- KAMU iŞLETMECiLiGi KAVRAMI 

Kamu işletmec1liği en geniş anlamıyla, «ekonomik bir mülkiyetın 

yerine getiri ı m esi amacına tahsis edi Imiş kamu mülk iyeti » i le 

1şletmec111k faal1yetler1nln yür(itülmesı anıarnına gelmektedtr4. Devlet, 

3 A Oktau GÜNER, Türki ue'ni n Kal kı n ması ve 1 ktisadi Devlet Teşebbüaleri. Damla 
Ya. No.83, 1 ktisot Serisi No.4, Istanbul, 1978, s.181'den A.H. HANSON, le Secteur 
Public, Dans une Economie en vocie de Diveloppement, s. S, 1963, Paris. 

4 Dündar SA~LAM, TUrki~e'de Kamu lktiaadi Teşebbüsleri, S.B.F. Ya. No.9, A.Ü. 
Basımevi, 196 7, s.24. 
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Ekonomik bir mülkiyet i yerine getirme yani iktisadi faaliyetlerde yer alma 

işini. gene ı anlamıyla ik ı şek i lde yapmaktadır: 

- Devletinitoplum hayatında zorunlu gördüQü faaliyetlere finansal 

destek vererek uyguladığı devletyatırımcı ı ığıdır. 

- Direkt o larak _bürokratik yönlendirmeyle_ ikti sad i faa ı iylet lerde 

bulunma şekli 1 devlet işletmeciliQidir. 

Devletin iktisadi faaliyetlerde yer alma şeklinden birincisil «( ... ) 

muayyen bir ölçüde savunulabilir. Azgelişmiş bir toplumda aıtyapı 

yatırım ları, geri ka ımı ş bölge ler ve teknolojik bakımdan öze ı kesimin 

yapamayacağı büyük yatırım lar, mi ı ı i güveni lk açısından önem taşıyan 

konular gibi argümanlarla devlet yat ırımcılıQı savunuiab i ı ir»s. Devlet 

yatırımcılıQıı gelişmiş ülkelerde del gerek sosyal devlet anlayışı) gerekse 

piyasa düzenleme faaliyetleri şeklinde uygulama alanı bulmaktadır. 

Devlet işletmeciliQine ise, bürokrasinin çarkları arasında iyi bir 

teşebrJüs olunamayacağı için karşı çık ı lmaktadır. Bundan do layı, günümüzde 

büı~okratik külfetin kaldırılması, kamu faaliyetlerinde özelleştirme ve 

bürokrasinin azaltılması şeklindeki çalışmaları gündeme getirmiştir. 

Devletin tamamen veya kısmen girişimci (veya işletmeci) görevini 

yerine getirdiği «Kamu iktisadi Teşebbüsleri, gayet genel şekilde, 

ekonom ik faaliyette bulunmak üzere devlet ya da başka bir kamu kuruluşu 

tarafından yalnız ve ortakl ık yolu ile oluşturulan, sermayesinin tamamı 

veya çoğunluğu devlet veya diğer kamu kuruluşlarına aıt bulunanı doğrudan 

doğruya veya do layı ı biçimde devlet tarafından denet ı en en ve üre tt ik leri 

ma ı ve hizmet lerden yararlanabi !m ek için karşı lık ödenmesi gereken 

iktisadi iş ı etme ler» o larak tanım lanabi ı ir6. 

5 Kemal KURDAŞ ve DiOerleri, Türki ve"ni n Güncel Sorunları ndan Bi ri: 
ÖZELLEŞTIRME Konulu Açık Oturum, BANKA VE EKONOMiK VORUI1LAR DERGiSi, 
S.ll ,(Kasım 1989), s. 5-30. 

6 Özti n AKGÜÇ, Kamu i ktisadi Tetebbüsleri ni n Bugünkü Sorunları ve Çözüm 
Yolları, KAMU 1 KTiSADi TEŞEBBÜSLERi GELiŞI Ml, SORUNlARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, 
i.ü.i.F.Va., istanbul, 1981, s. 23. 
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B- 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE 

TÜRKiYE'DE KiT'LERiN YAPISI 

, KiT'lerin yapısınırı belirlenmesine alt en son yasal düzenleme 

öze ı ı iğini taşıyan 8 haziran 1984 tarih ve 233 Sayı ı ı Kanun Hükmünde 

Karar·namede, Kamu ikti sad i Teşebbüs leri; i ktisadi Devlet Teşekkül leri i le 

göre, Kamu iktisadi Kuruluşları olarak ve bunları da müesseseler, bağlı 

ortaklıklar ~ iştirakler şeklinde alt birimlere ayrılan yapıları 

açıklanmakta~ 

1.Kamu Iktisadi Teşebbüsleri 

Kamu iktisadi Teşebbüsü, Iktisadi Devlet Teşekkülü ve Kamu iktisadi 

Kuruluşunun ortak adıdır. iktısadi Devlet Teşekkülü <IDT), sermayesinin 

tamamı devlete ait, 1ktısadi alanda tıcari esasıara göre faaliyet göstermek 

üzere kurulan Kamu iktısadl Teşebbüsüdür. Kamu iktisadi Kuruluşu <KlK) 

ise, sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile 

terne ı rna ı ve rıizmet üretmek ve pazarıarn ak üzere kurulan, kamu rıizmet i 

niteliği ağır basan Kamu iktisadi Teşebbüsüdür Cm.2). iDT - KiK ayırımıyla 

yapılmak istenen, temel mal ve hizmetleri üreten kamu girişimlerini 

tümüyle ekonomik işlevli olanlardan ayırmaktı8 .. 

2. Müessese 1 er 

Sermayesinin tamamı bir iktisadi Devlet Teşekkülü ya da Kamu 

i ~5 is adi Kuruluşu'na ait olan ve ona baği ı o larak ça ı ı şan bir işletme, ya da 

:} Ad1 geçen kanuna yap1lan atıflar 1 madde numaralan olarak ilgili ah ntl nı n sonunda 
/ bellrtllmiştir. Madde numaralanndaki aynnt1lar için bkz.: R.G.T. 18.6.19841 5.18435. 

·r 8 Yakup KEPENEK 1 1 00 Soruda Geliti mi. Sorunlan ve Özelletti rmeleri vıe 
Türki ye"de Kamu i ktisadi Tetebbüsleri (K iT) 1 Gerçek Ve. 1 00 Soruda Dizisi. 57 1 

\ j istanbul, 1990, s. 134. 

l 
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işletmeler topluluğu müessese olarak tanımlanıyor Cm.2). 

3.Bagı ı OrtakJ ıkJar 

Ba~ı ı ortak ı ık; sermayesının %50'den fazıasının kamuya aıt o lduğu, 

sermayesinin bir bölümünün yerı ı-yabancı öze ı girişimci lerce karşı landığı 

ve genellikle anonim ortaklık olarak örgütlenen girişimlerdir (~). 

4. Iştirakler 

1 ştirak ler; i ktisadi Devlet Teşekküllerinin veya Kamu Iktisadi 
Kuruluş ları'nın ya da baği ı ortak 1 ıkiarınını sermaye lerinin en az %ıs· ine ı 
ençok %SO'sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir ("!}). 

ll. KlT'LERlN GELIŞIMI VE SORUNLARI 

A- TÜRK EKONOMiSiNiNTARiHSEL SÜRECiNDE KlT'LERiN GELiŞiMi 
ı 

Türkiye'ni nı 1930'lu yı ı larında gerçekleştirile n l<iT ve benzeri 

uygulamaları, dönemin kendine ozgu iktisadi ve toplumsal 

ye tersizlik lerinin sonucunda gündeme ge ı en devletçi ı ik po ı it ikasıyla 

egemen o lmuştur. Yani devletçi ı ik, s iyasa ı açıdan yaklaşım ların egemen 

o lduğu örgütlü bir yapıda deği ı, ülkenin iktisadi kalkınmasının gerek ı 1 

olduğu bilincine varan yönetici kadrolarda kabul görmüştür. Ülkedeki tüm 

yetersizi if< ı erin devlet yatırım ları i le giderilmesi düşüncesil Ki T' !ere 

veri ı en önemin bir göstergesi o lmaktadır. 

1. 1980 öncesi Durum 

Cumhuriyet'in başından beri, genel olarak özel birikim ve özel olarak 

sanayi kesimindeki özel birikimi uyarmak içini elverişli, toplumsal, 

s iyasa ı ve iktisadi ortam ı yaratmak ve birtakım doğrudan destek ler 
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sağlamak amacıyla, karışmacı <rnüdatıalecD bir Iktisat politikası izlendi. 

Bu nedenledir ki, 1 920'1erı 1 930'1ardan ayırt eden, 1 920'1erde 

karışmacı ı ı ğın yok lu ğu yada azı ı ğı deği 11 sanayide ge ı işmeyi 

gerçekleşti recek top lurnsa ı öğe olarak öze ı girişime veri le n ağır ı ı ğın 

değişmesicJir. ı 920'lerde devlet desteğinin doğrudan kullanılmasıyla da 

sağlanacak e ı veriş ı i koşul lar la, bir Türk iş adam ları sınıfının 

yaratıcı lacağı, bunun da hızlı iktisadi kalkınınayı 

gerçekleştirrneye yeteceği ~uştu~. 

/Fakat, veri le n bütün himaye ve teşvik le re rağmen, öze ı teşebbüs t)ir 

gelişme gösterernemişti. «Özel teşebbüsün bu on yıllık dönemde yeteri 

derecede başarı gösterernernesinin sebep leri arasında m em lekette birikmiş 

sermayenin azı ı ğı en başta ge ı ir. Ayrıca; po ı it ik, sosya ı ve ekonomik 

şartlar sermaye birikimini teşvik edecek durumda değildi· Bunun yanında, 

teşebbüs k abi ı Iy et i 1 teknik bi lgi ve iş tecrübesinin noksan ı ı ğı, yetişkin işçi 

ve teknisyenierin yoklugu diğer önemli sebeplerd1r»1..o. 

öze ı sektörün başarısızı ığına neden o lan o lumsuzluk lar nedeniyle ve 

kap i ta ı izmin, dünya buhranı i le te me ı lerinin sarsıldığı dönemde, 

rnüdatıaıeci devlet yaklaşımıarı iktisadi sıstem olarak gündeme gelerek; 

korumacı ı ık ve devletçi ı ik i lke leri, ikti sat politikalarının yöne Idi ği 

· amaç ları gerçek leşt irmede esas a ı ının ışt ır. 

i tha ı ikameci sanayi Jeşme stratejisinin öncülüğünü yapan devlet 

sektörü, «( ... ) devlet girişimciliğini özel girişimciliğin yerine değil, özel 

girişirnciliği tamamlamak üzere kullanmayı amaçlıyordu. Birinci ağırlık 

devlet yatırım program larının gerçek leşt iri lmesine tanınmış o lsa da, öze ı 

sanayi in güçlendirilmesi hükümet po 1 it ikasının bir parçasıydı. Bu nedenle 

sanayide devlet kapitalizmine başvurulmasından sonra da, özel sanayi 

9 Yahya S.TEZEL,Cumhuri yet Dönemi ni n 1 ktisat Tari hl, V urt Va., No.4, 8.2, Ankara, 
1986, s. 197'den, M.K. ATATÜRK, Söylev v" Demeçler, Türk inkilap Tarihi Enstitüsü 
Va., C.2, 1959, s.97-98. 

ı o Dündar SMLAM, Türkiye Ekonomisi (Vap1s1 ve Temel Sorunları) 1 Sanem 

MatbaaS1 1 Ankara, , s.80. 
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birikimine doğrudan devlet desteği sağlanması sürdürüldü. Daha da önemli 

olan devletçiğin kendisinin sanayi burjuvazisinin gelişmesi üzerindeki 

olumlu etkileriydi. Devlet yatırım programının uygulanması, birbiriyle 

ilişkili birçok endüstriyi eş zamanlı olarak kurarak ve geliştirerek, 

Türkiye'de sanayi üretiminin sınırlarını genişletti. Sanayiniin yapısını 

fark ı ı laşt ırdı. Bu yatırım ların, ekonom i dek i girdi-çıktı i ı işk i leri sistemi 

içinde çıktı lar la i leriye ve girdi ler le geriye yöne 1 ik çok sayıda uyarıcı 

etkisi oldu. Yatırımlar birçok özel firmaya dışsal yararlar sağladı» tt. 

Bu sanayileşme sürecinde kamu teşebbüs lerinin, modern tek no lo j iyi 

ülkeye geti rm e ler'inin ve bunu uygulayacak teknik eleman yet lşt i rm e lerinin 

rolü önem ı i o lmuştur. Bu kuruluş ların faalIyet gösterdiği sektörlerde 

(tekstil gibi) özel işletmecilik daha iyi gelişmiştir. Ayrıca temel yatırım 

ve tüket im ma ı larının kamu teşebbüs leri tarafından ülke içinde üret i ı m esi 

dışa bağımlılığı azaıtmıştır12. 

Cumhuriyet tarihinde bir dönüm noktası olarak adlandırılan ı 950 

sonrası dönem, çok part i ı i siyasi hayata geçişle ve ı iberal i st 

uygulamaların egemen olmasıyla şekillenmiştir. Bu anlayışla bu dönemde 

alınan kararlardan birisi, devlet faaliyetlerinin özel sektöre devrini 

gündeme get iı~m iştir. öze ı sektörün faa ı iyet salıası nı geniş Jetrnek 

amacıyla güneleme getiri ı en öze ı leşti rm e faa ı iyet lerinde, hükümet 

başarısız ka lmakla birlikte, iç ve dış çevrelerin isteklerine uygun biçimde, 

bu kesimin gelişmesi için geniş olanaklar sağlanmıştır. 

öze ı teşebbüs ve kapi ta ı i st yaratmak için diğer bir yo ı da, karma 

teşebbüsler o lmuştur·. Devlet sermayesi ve teknik yardımı 1 le Merkez 

Bankası kaynakları bu amaç için kullanılmıştır. Devlet fonlarının ve devlet 

teşebbüs lerinin kat ı lmasıyla, öze ı şirketler kurarak kap i ta ı i st sınıf 

yaratma uğruna devlet faaliyetleri, özel sektör faaliyetleri olarak 

gösterilmiştir. Yani, sermaye çoğunluğunu e ı inde bulunduran devlet in 

11 TEZEL, s.217. 

12 Sevim GÖRGÜN, Halt ge Po HU tası, i.ü. Va. No.1823 1 Ça~layan 
Basımevi, istanbul, 1973,s.246. 

l 
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kontra lu dışındaki iş ı etme ler) öze ı sektör şek! lndedir. 

1962 sonrasında iktisat politikaları planıama tabanına oturtuımuştur. 

Genel olarak ilk üç plan dönemini yorumlamak gerekirse) Birinci Beş Yıllık 

Plan) ka ıkınmanın 1 t i ci gücü o larak kamu yatırım larını ve devlet 

iş ıetmeci ı iğini görüyor; «ithal ikameci sanayi leşmeyi tüm sektör 

politika larını yön ı endiren açık birstratejik tercih o larak ortaya koyuyordu. 

ikinci Plan ve aynı yaklaşımı sürdüren Üçüncü Plan) özel birikimi yaygın 

teşvik ve sübvansiyonlarıa ön plana çıkarıyor; kamu kesimini esas olarak 

öze ı kesim i destekleyici bir işlevıe sınırı ıyor; sosyal hedefleri giderek 

ar'ka plana kaydırıyordu» 13. 

2. 1980 Sonrası Dönem 

i hracata d aya ı ı sanaylleşme po ııt ikasının gündeme gelmesiyle 

şek i ı lenerı yeni bir döneme giren Türkiye, 1980 öncesi dönemın ithal 

ikameci sanayileşme politikasından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak 

amacıyla bu geçişi zorunlu olarak yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kuruluş yıllarından 24 Ocak Kararlarının alınmasına kadar _yapısal 

zorunluluklar nedeniyle_ genelde uygulanan ve sorunlara neden olan ithal 

ikameci po ı it i kan ın) Türkiye uygulamasında ortaya çıkan öze ı ı ikieri 

ş un ı ardır: 14. 

- Uygulanan ithal ikameci politika; dışa bağımlı, dayanıklı -· 

dayanıksız tüketim mallarında özel sektörün yoğunlaştığı ve 

KiT'lerin de bu sanayilere girdi olacak ara rnaııarını üreterek 

desteklediği bir yapıya sahiptir. 

- Korumacı dış ticaret po ı it ikasıyla desteklenen ithal ikameci 

po ı it. i ka) içerideki sanayinin koruma duvarları arasında 

13 Korkut BORATAV ve DiOerler1 '"itt1sat Tar11a1 1908-1980'" TÜRKiYE TARiHi (ÇA~DiıŞ 
TÜRKiYE 1908- 1980), Cem Yayt nevi. C.IV, istanbul, 1989,8.331. 

14 Bkz. Mustafa SÖNMEZ, Türkiye Ekonomisinde Bunalım ( 1980 Sonbaharından 
1982"1Je), Belge Ya. No.18, C. 2, 8.1, istanbul, 1982, s. 73-81. 
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verimsizllğinej e tk insizl iğineı teknolojik gelişmenin 

izlemnemesine neden olmuştur. 

- i thal ikameci po ı it i kanını dışa bağı m !ıl ı ğı nın gösterge lerinden 

birisi de; dış borçların artması ve yabancı sermaye yatırımıarına 

verilen teşvikler nedeniyle emperyalist yaklaşımların ortaya 

çıkmasıdır. 

- Devlet tarafından veri Jen teşvik lerde selektif davranı lmaması 

sonucundal sanayinin yapısı ik i ı i bir yapıya bö lünmüştür. Tüm 

sektör ve işletmelere genel bir koruma sağlanmasıl büyük ve küçük 

işletmelerin yanyana yaşadığı düalist bir yapı ortaya çıkarmıştır. 

- i thal ikameci po ı it lkasıyla şek i ı lenen sanayinin yapısı; iç pazarın 

elverişli olmasıl sabit döviz kurunun Ithalatı teşvik etmesil 

yabancı sermayenin lisans anlaşmalarıyla getirdiği kısıtlamalar 

nedeniyle ihracat yapamıyordu. 

- Uygulanan i thal ikameci mode ı in önem ı i araçlarından o lan aşırı 

değer'lenmiş kur politikası nedeniyle) yabancı sermaye girişinde 

beklenen boyutlarda gerçekleşmemiştir. Gelen yabancı sermaye de 

çok az bir sermayeyle yatırımı başlatıpı ağırlıkla iç kredi leri 

kullanarak) yüksek kurun olumsuzluklarını aşma yoluna girmiştir. 

Türk iye sanayi inin korumacı lığa ve devlet desteği ne day al ı biçimde 

ge ı işmesinin zeminin o luşturan iç pazara dönük sermaye biri k im i model i 

1970'lerin ortasında başlayan ve sonlarına doğru derinleşen yoğun bir 

bunalıma girdi. ithal ikameci. model ve buna bağlı olarak Türkiye 

kapitalizrninin dünya ekonomisine eklenme biçimi~ uzunca süre sermaye 

birikiminin temelini oluştururken) 1970'ler1n ikincı yarısından itibaren 

birikimin sürmesi önünde bir engel durumuna geldi. Ithal ikameci çizgide 

belli değişiklikler yaparakl belli onarımıara giderek bunalımı aşmak ve 

birikimi sürdürmek artık mümkün görünmüyordu. C .. ) Bunalımi sonuçlarını 

ik i te me ı sorunda duyurdu: şiddet ı i enflasyon ve döviz darboğazı. Bu iki 

sorunun ortak sonucu ise kaynakların üretken sektörlerden üretken olmayan 
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spekülatif alanlara kayması ve buna koşut olarak da atıl kapasiteli 

ça ı ışmanın çok i leri boyut ı ara ulaşması idi 15. 

Ekonomide denge ve istikrar arayışının gündeme getirdiği ve «24 Ocak 

1980. Programıyla başlayan ve ekonomiyi adım adım serbest pt yasa 

ekonomisi'yle dışa açılma'ya dönük hale getiren ekonomi politikaları, 

birçok bakımdan 1950-54 arasında başlatılan C .. ) llberalleşme programına 

benzet i le bi ı ir. Arıcak at ı lan adım lar ondan daha ller i gitti ği ve ekonominin 

datıa geniş bir kesimini kapsadığı gibi, bir noktada da çok önemli t'ark 

bulunmaktadır. Bu da, sınai mamul lhracatına dayalı ihracat artışının yeni 

programının temel direği olmasıdır. Başka bir deyişle, ihracata dönük 

büyüme dışa açık büyümenin temel öğesi yapılmıştır»16. 

24 Ocak 1980 tedbirleri i le ekonomik po ı it i ka da önem ı i değişiki ik ler 

gündeme gelmiştir. Al ınan kararlar s tabi ı izasyon tedbirlerinden öte 

ekonomik yapı değişikliği içermektedir. Serbest piyasa ve özel girişime 

dayalı ekonomik faaliyetleri desteklemek ve devletin piyasaya 

müdahalesini en aza indirmek hedefi programın ana hedeflerinden bir 

tanesidir. Faiz hadleri, döviz kuru gibi ekonomide çok yönlü araç 

konumundak i değişken leri n piyasa kural ları na göre be ı irlenmesi programın 

önem ı i bir diğer amacıdır 17. 

Ekonomik istikrar Tedbirleri'nde, anti-enflasyonıst politikalarda fiyat 

istikrarı sağlandıktan ve esnek kur politikalarıyla da ödemeler dengesi 

d üze ı t ildlkten sonra, uzun dönemde büyüme mode ı 1 o larak Ithal ikamesi 

mo ele ı inin tasfiyesi 18\ ve bunun yerine serbest piyasa ekonomisiyle dışa 
·.~ 

açı lmanın gündeme geldiği bu dönemde, «( ... ) merkezden al ınan idari 

15 .. SONMEZ, s.88. 

16 Gülten KAZGAN, Ekonomide Dışa Açık Büuüme (Son Ge1işme ve Rakamlarla 
Güncel1eştirilmiş, Altın Kitaplar Va., 8.2, istanbul, 1988, s. 333. 

17 Hatice KÖKDEN - i smail Hııkkı GÖKAL, "Sanagileşme Stratejileri ve Türki ye 
Deneyi mi", TÜRKiVE EKONOMiSi VE DIŞ TiCARETi ND EKi SON GELiŞMELER, Hazi ne ve Dış 
Ticııret MüsteşarlıOı Araşh rma Dizisi, No. 05/02.90, Ankara, 1990, s.120. 

18 Kenan MORTAN - Ce mil ÇAKMAKLI, Geçmişten Ge leeete Kalk1 nma Arayışlan, Altın 
Kitaplar, istanbul, 1987, s.31 O. 
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kararlar yerini, devlet müdahalesinden arındarılmış serbest piyasa 

güçlerine bırakacak; KiT'ler dahil tüm kamu kesimi daraltılacak ve özel 

girişim teşvik edilecek; fiyat denetimini ithal malları rekabeti ve içerde 

yabancı sermaye mal larının rekabeti sağlayacak; mal-hizmet ve sermaye 

hareketleri, döviz kuru, faiz haddi giderek daha serbest koşullarda 

oluşacaktır» 19. 

1980 programının müdahaleci uygulamalardan kaçınmak amacıyla 

«kamu sorununa yaklaşımı mülkiyet ve işletme konuları olmak üzere 

başı ı ca ik i noktada top !anmaktadır. 

Ekonomideki kamu mülkiyetini bir çeşit hazır kaynak olarak özel 

kesime aktarmak ve bunun mode ı lerini araşt ırmak, 1980 program ı i le 

yeniden gündeme gelmiştir. 

1980 programının kamu işletmeciliğine yaklaşımı ise, Hazine 

desteğini çekmek ve bu işletmeleri kendi yağıyla kavrulur bir sınır içinde 

tutmakla başlamıştır. 1970'1i yıllarda hızlanan enflasyon karşısında doğru 

gibi görünen ve herçeşit sübvansiyona karşı bir tutum olarak sunulan bu 

yaklaşımın amacı, gerçekten ekonomide tüm sübvansiyonları kaldırmak 

deği ı, bunu önce 1 ik le kamu teşebbüslerinden çekmek ve be 1 iri i sınırlar 

içinde kalan bir kamu teşebbüsü tipi oluşturmakdır. Bu düzenlemenin 

gerekçesi, kamu teşebbüslerinin başarısının piyasa kurallarına göre 

işletilmekle mümkün olabileceği inancından kaynaklanmaktadır>>20 . 

. /Kamu girişimlerinin kendini yaşatan ve geliştiren ekonomik kuruluşlar 
olarak yeni ve etkin bir örgütleşme yapısına kavuşturulmaları, IV. Planın 

çıündemine öncelikle gelmektedir. Bu girişler sermaye birikimini 

hızlandırmak, istihdam yaratmak, teknoloji üretmek, ür et im ve dış sat ı m 

hedeflerini gerçekleşti re bi ı m ek denge ı i sanayileşmeye ve sanayinin yurt 

sanıına daha saQlıklı bir şekilele yayılmasını sagıamak için darıa az sayıda, 

büyük ve güçiO birimlere dönüştürülecek ve kendilerine ait finansman 

19 KAZGANı s.334. 

20 Bilsay KURUÇı "Kamu Kestmt Po1tttlca1an. Tartıfmalar ve OUfUnceler" 1 

iKTiSAT DERGiSi ı 3.203- 204ı ( Ek1 m- Kas1 m 1981) ı s.64. 
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kuruluş larını (banka ların) kısa sürede oluşturmaları saQlanacakt ır. Bu 

amaçla kamu girişimciliği kapsamı içinde kabul edilen işletmeci 

kuruluş larını iş !ev) yatay ve dikey bütün Jeşme birbirlerini tamam lama ve 

ölçek ekonomileri ölçütlerine göre Sektör Kurumu çatısı altında biraraya 

getirilerek) yeniden örgütlenmeleri temel ilke olacaktır21. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı) Kamu Kuruluşlarının karlı ve 

verimli çalışmalarını amaçlamıştır. Kamu iktisadi Teşebbüsleri 

yatırım larını ı Plan hedefleri doğrultusunda en e rj i) m adenci ı ik) ulaştırma) 

haberleşme sektörleri ile rehabilitasyon ve darboğaz giderme alanıarında 

yoğunlaştıracakları özel sektörün yeterli olduğu alanlarda yeni 

yatırım lardan kaçmacak ı ardır. Sermaye yapı larını faaliyet hacim lerine 

uygun hale get. i rm e ça ı ışm~ları sürdürülecekı iş ı etme ve yatırım 

faa ı iyet lerinde Işletme dışından sağlanacak kaynakların karşı lanmasında 

görülen güçlükler giderilecekj Kamu iktisadi Teşebbüslerı Sistemının bütçe 

üzerindeki yük leri azaltı lacaktır. K iT finansmanı için Merkez Bankası 

kaynaklarına başvurulmayacaktır. Ayrıca) KiT'Jere bağlı bazı işletmelerin 

!)Isse senetleri satışı yoluyla lıalka açılmasının sağlanacağı kabul 

edi lmişt ir22, 

Alt ı ncı Beş Yı ı ı ık Ka lk ı nma Planı'ndaj Kamu i ktisadi Teşebbüslerinde 

te me 1 po ı it i ka ikti sad i e tk in ı iğin art ı rı lması ve sermayenin tabana 

yayılmasını sağlamak üzere başlatılan özelleştirme programının süratle 

gerçekleştirilmesi olacaktır. Bir yandan özelleştirme faaliyetleri 

sürdürü!Orken diğer taraftan Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kendilerine 

yeteri i bir ş eki lde kaynak yaratarak faa ı iyet gösterme lerini temin eden 

po ı it i ka la ra devam edi lecek ve bu kuruluş ların modern yönetim anlayışı 

Içerisinde daha karı ı ve verim ı i ça ı ışmaları sağlanacakt ır23. 

özelleştirme) 1980 sonrası kalkınma planlarının KiT ile ilgili 

21 Dördüncü Beş Yılhlc Kalkınma Planı 1 s.305-3t0. 
22 Beşi nci Beş Yı ll ı k Kal kı nma Plan1 1 s.29- 35. 
23 Al h ncı Beş Yıl h k Kalkınma Planı~ s.34- 35. 
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düzenlemelerinde özel bir önem taşıyor. Bu konuda V.KP, KiT'e baOlı 

1şletmeler1n bir bölümünün htsse senedt satışı yoluyla halka 

açılmasından söz ederken, VI.KP, özelleştirme programının hızla 

gerçekleştirilmesini öngörüyor. 1 lginç nokta, V.KP'de yanlızca bağlı 

iş !etme leri n öze ı Jeşt iri Jmesinden söz edi ı i rken, VI.KP'de KlT'in tümüyle 

öze lleşt irilmesine ayrı bir önem veri lmesidir. Ek o larak, özelleştirme 

yöntemi V.KP' de hisse senedi satışı biçiminde belirleniyordu; VI.KP'de 

yöntem konusuna hiç değinilmiyor; halka açılmadan soz edilmiyor. Bir 

başka deyişle, VI.KP'de, öze ı leşt irmeı biçim i ve yöntem i söz konusu 

edilmeden temel politika olarak alınıyor; varsa-yoksa özelleştirme 

türünden bir an Jayışla yer veri ı iyor24. • 

B- KlT'LERiN BAŞARISIZLil;INA NEDEN OLAN GENEL ÖZELLIKLERi 

Türk iye ekonomisinde KI T' leri n, te me ı ma ı ve hizmet lerı üretip 

pazarlamasını yapmasıl sermaye birikimini hızlandırmasıı istihdam 

yaratması, sanayi in yurt düzeyine denge ı i bir biçimde yayı larak 

bölge lerarası ge ı işmiş ı ik farkını aza lt ma gibi çeşit ı ı önem ı ı işlevlerı 

üstlenmesi bir yana, bu görevleri~ etkin bir biçimde gerçekleştirmelerini 

sınırlayan önem ı i güne e ı 5-Qrun ları vardır. Bunları; yönetse ı yapı larının 

yetersiz ı iğ1ne yo ı açan, yetenek ı 1 yöneti ci kadro larının bir sistem ve 

süreklilik Içinde geliştirilmemesi, göreve atanma ve alınma konusunda 

objektif ölçüt leri n o lmaması, merkeziyetçi yak !aşı m ların egemeni iğiJ fiyat 

politikalarının rasyonel saptanmaması ve etkin kaynak dağılımının 

sağlanmamasına neden olan genel özelliklerini aşağıdaki alt başlıklarda 

toplayabiliriz. 

1. Hükümetin Yönetimi Altında Olması 

KlT'lerin ülkemizde en önemli sorunu) hükümetlerden gelen) genel 

2-1 KEPENEK
1 
s.~tf../39. 

-------------------------------------------------------------~ 
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ekonomik politikanın uygulanması ile ilgili olmayan, bu kuruluşlarda özerk 

yönetimi ortadan kaldıran kısa vadeli, dar görüşlü, politik amaçlı 

bask ı lardır2S. Bazı bakım lardan kamu teşebbüslerinin kontrolünü e ı inde 

bulunduran hükümet veya politikacılar, amaçları önceden net bir şekilde 

belirtemediklerinden, kararların alınmasını, görmek istedikleri sonuçların 

saÇlanması için karar verme safhasında devamlı olarak müdahale etmek 

zorunluluğu hissetmektedirler. Po! it ikacı lar tam o larak i fade edi Jmemiş 

üstü kapalı hedefler koymak eğilimindedirler ve bu üstü kapalı hedeflerin 

sonuç !arına sürek ı 1 po ı i t1k müdaha le lerı e ulaşmak ihtiyacındadır ı ar; böyle 

bir tutum ise i lgi ı i kamu teşebbüsünün verim ve performansı bak ımından 

çok zararı ıdır26. 

Kirıerin, amaçlarına uygun sağlıklı bir örgüt yapısına sahip 

olamamasına neden olan hükümetin, yönetim bakımından baskısının 

sonuçlarını şu şekilde sıralayab111r1z: 

-Kamu işletmeleri hükümetin yönetimi altındadır. 

-Bundan dolayı politikaları hükümet tarafından belirlenir. 

- Po ı it i ka lar keyfi dir, bask ı ı ıdır, devam ı ıdır. 

-Devamlı müdahale amaçların çeşitlenmesine, yatırım sahasının 

genişlemesine neden olur. 

- Hükümetin baskısı patran çokbaşlı lığına, bu da; 

- Piyasayı takip edememe, 

- Piyasa kurallarına uyuımama, 

- Piyasayı güdüm lü yapar. 

I-1erkezi yapı ile yönetilen büyük örgütlerin en önemli sorunları, 

arası nda koordinasyon yetersizi i ği yer almaktadır. örgüt büyüdükçe 

işletmeye açılan pekçok kuruluşun, kuruluş aşamasından başlayarak 

işletme aşamasına kadar koordinasyonun merkez tarafından sağlanabilmesi 

25 .. AKGUÇ 1 s.26. 

26 R&y REES 1 Kamu Gi riJi m leri ni n Ekonomik Sorunları 1 KlT'lERi N 
ÖZELLEŞTiRiLMESi VE DÜNYA'DAKi ÖRNEKLER (Seminer 1 15 May1s 1989) 1 i.T.O. Va. No. 
1989-26, istanbul, 1989, s.16. 

l 
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güç leşmektedir. K iT' leri n ise yapı ları gereği bir yandan kendi bünye leri 

içerisinde, diğer yandan kamu sektörü ve ekonomi ile koor-dinasyonları 

gerekmektedir27. 

KiT üst yönetiminin hükümete bağımlılığı, 1şley1şler1 sürec1nde de 

o lumsuz sonuçlar yaratıyor. önce, KiT'in yeni yatırım proje leri, DPT ve 

Hazine Dış Ticaret Müsteşarlı'nca öngörülüyor. Yeni yatırımın gerektirdiği 

ekonom ik ve teknik hazırl ık ı ar tamam ıanmadan, K iT yönet irn i nden bunu 

gerçekleştirmesi istenebi ı iyor. Yatırımın finansman gerek lerinin 

zamanında ve etkin bir biçimde karşılanması, bu kez Maliye Bakanlığı'nın 

işlemlerine bağlı bulunuyor. Sonra, fiyatlama sürecinde, hükümet doğrudan 

belirleyici konumunda bulunuyor. Ek olarak da bağlı bakanlık, KiT'in günlük 

çalışmalarına dek karışabiliyor. Bu yönetim yapısı doğal olarak KiT'in etkin 

ve verimli çalışmalarını engelliyor28. 

2. Yönet1m1 Belirleyecek ÖlçOtlertn Nesnel 01mamas1 

Kamu i ktisadi Teşebbüsleri'n1n karlı ve verim 11 çal ışmasını başta 

insan unsuru sağlayacaktır. Bu da, iyi bir personel politikası ile 

sağlanabi ı ir, iyi bir persone ı po ı it ik ası güdülmeyen hiçbir yerde başarı ı ı 

olunamaz29. Başarılı bir çalışanlar grubunun oluşturuıamama nedenleri 

ıs e: 
-Yönetimi objektif unsurların değil, 

- Siyasi iktidarın belirlemesi. 

-Merkeziyetçi yaklaşımların egemenliği, 

27 All CEYLAN -Melek VERGiLiEL,Türkiye"de Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve 
Öze11eşti rme, Ul uda~ Üniversitesi Güçlendirme Vakfl Ya No. 17, Ul ud~ Üniversitesi 
Bası mevi_ 1989 s.51'den, Tevf1 k AL Tl NOK, Kamu i ktisadi Teşekkülleri Sorulll en 
ve Çözüm önerileri, T.C. Mallye BakanllOı Tetktk Kurulu Ya. No. 1982/241, 

Başbakarılı k Basımevi, Ankara, 1982, s.25- 26. 

28 KEPENEK, s.142. 
29 Se lahaddi n BABÜRDÖL U, KlT'leri n Sorunları, KAMU 1 KTISADI TEŞEBBÜSLERI 

GELiŞi Mi, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, l.ü.i .F .Va., istanbul, 1981, s.54. 
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--Yönetime verilecek teşviklerin standardize olmaması~ 

-Sermaye piyasasının disipline edeceği düzenlemelerden mahrum 

k ı ı ınması nedeniyle; kamu işletme yöneti ci lerinin, e tk in ve 

verimli çalışacak yönetimi oluşturmaları beklenemez. 

Kamu teşebbüsü yöneticileri için konulan ödül ve ceza mekanizmaları 

çoğu kez gevşek olmakta~ hem iyi ve hem de kötü performans aynı tür ödülü 

alabilmektedir. Yönetıc i !ere sabit bir ücret ödenmesi eği ı imi vardır ve 

kamu teşebbüsündek 1 bir list kademe yönet ıcısının bir po ı lt lkacıyı 

kızdırması veya utanılacak duruma düşürülmesi halinde 1ş1n1 kaybetmesı 

ihtimali kuruluşun performansının oldukça kötli olması lıalinde iş1n1 

kaybetmesı ihtimalinden çok daha büyliktür30. 

KlT'in etkin ve verimli çalışmamasının temel nedenil en üst 

yön et i ci leri o lan gene 1 müdürlerini çok kısa sürede değişt irilmesidir. (. .. ) 

Genel müdürlerin bu ölçüde hızla değişt1rllmesin1n ana nedeni Kirten çıkar 

sağlama kavgaları ve bu sürecin hükümetlere ve buradan KiT yönetimine 

yansımasıdır. ( ... ) KlT yönetimiyle ilg1l1~ 1kinc1~ fakat kesinlikle lkineti 

olmayan bir sorun da yönetim ve denetim kurullarının oluşumudur. Bu 

Kurul larını hemen tümüyle, hükümet ile ilişki ı erel siyasal tercih le re baği ı 

o larak o luşturulduğu söylenebilir. örneğin, bir esk i bakan, mi ı ıetvek i ı i ya 

da eşinini bir emekli generalin~ hazinenin ya da bir bakanlığın temsilcisi 

olarak KiT yönetim kurullarında görmek olağandır. Bu uygulama sonucu~ 

yönetim kurul ları ndan, i lgi ı i KiT'e bi lgi~ deneyim ve iş üretim i gibi 

konularda katkı b ek ı emek yan ı ış o lur. Kamuoyunda K iT yön et im kurulu 

üyeliklerinin arpalık olarak betımıenmesı bu noktadan kaynaklanıyor3t. 

3. Finansmanın Devlet Tarafından KarşıJanması 

KlT'lerin büyük bir sorunu sermaye yetersizi iğidir. Kuruluş ta sermaye 

tayini yeteri i ma ı i bünye tahmin ve tah ı i ı lerine dayanmamaktadır. Bazan 

30 REESJ s.16. 

31 KEPENEKJ:ı.t41-142. 

l 
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böyle bir çal ışma o lanağıda bulunamamaktadır. Çok veya az yaklaşık 

tahmin !ere ve yetersiz veri le re dayanı larak, gene ı ı ik le yetersiz sermaye 

öngörüldüğü gibi, bunu ödemede de geçikmeler olmaktadır. Son yıllarda, çok 

hızlanan enflasyon, çoğu KlT'in yetersiz sermayesini bazan sembolik hale 

koymuştur. Hükümet leri n istek leriyle kat lanı lan, büyük zararlar ile b un ları 

geç karşılanması veya hiç karşı ı anmamas ı, sermaye sorunu daha da 

ağırlaşt ırmışt ır32. 

KlT'ler sertıest iradeleri ile yatırım kararı veremezler. Kalkınma 

planları kamu kesimi için emredicidir. Gerice bölgeler, altyapı, temel mal 

ve hizmet ler yatırım ları i le yüksek ma ı iyet ı i yatırım lar veya uzun dönemde 

geri dönüşü olan yatırımlarla görevıendirnirler. Adeta kalkınma planıarının 

tüm yükünü taşırlar.( .. .) Yatırım bir karardır. Bu kararı verenler finansman 

kaynaklarını da bulmak zorundadırlar. Bu kaynak iç-dış borçlanma veya 

Gene ı Bütçedir. Geçmişte gene ı bütçede transfer veya yatırım ödeme leri 

şek ı inde gösteri !miş bütçe ler denk o lmayınca da açık finansmana 

gıdi !miştir. Açık finansman ise enflasyonu doğurmuş tur. Ama s orum lu luk 

halkası KlT'lerin boynuna geçirilm.iştir33. 

KiT'Jere, finansmanın devlet tarafından karşılanması ile gelen 

eleştiri; «bunların arkasında daima devlet desteğinin bulunması, 

çalışanların kendilerini memur olarak görmeleri, piyasa risklerine karşı 

korunmuş olmaları gibi, özerk olmamalarının ya da özerk kılınmamalarının 

sonucunda ortaya çıkan» korunma duvarıarı arkasında faa ı iyette 
; 

bulunmasıdır34. Devlet in Ki T'lere bu desteği verebi lmesi için dışta ve içte 

yaptığı borçlanmaları buralara kanalize etmesiyle mümkün olmuştur. Bu 

32 Mustafa AVSAN - Selahattln ÖZMEN, KiT Türkiye"de ve Dünyada Kamu iktisadi 
Teşebbüslerj, Kardeşler Bas1 mevi, istanbul, 1981, s.359. 

33 Ayd1n DÜNDAR, KiT"lerin Sorunlan ve Çözüm Yolları, KAMU iKTiSADi 
TEŞEBBÜSLERi GELiŞiMi, SORUNLARI Vf ÇÖZÜM YOLLARI, i.ü.i .F. Va., istanbul, 1981, 
s.44. 

34 izzetti n ÖNDER, Özelle~ti rmeni n Di na mi k leri ve Politi hsı, i.S.O.Dergisi, S.284, 
(Ekim 1989). s. ll. 

l 
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kanalizenin maliyetı halkda «bir yandan enflasyon kanalıyla bir yandan 

kaynak aktarımıyla aşırı hissed i ı ir hale ge Idi »35. 

Kamu işletme lerinin, kaynakların o pt ima ı da~ ı ı ımını en ge ı leyen, 

enflasyona sebep olan nedenlerini şu şeklide özetleyebiliriz: 

-Finansmanı devlet tarafından karşılanır. Bundan dolayı; 

- KiT'lere istihdam rıaznesi olarak bakılması, 

- işçilik maliyetlerinin artmasına, 

- Fiyatlandırmada maliyetierin dikkate alınmaması 

- Sübvansiyon ların artmasına, bu kayıp lar; 

- Bütçe açıklarına sebep olur. Bu da, 

- Enflasyonu doğurur. 

-Bütçe açıklarını karşılamak için, sermaye piyasası hakimiyetini 

e le alacağı ndan, 

- öze ı sektöre kaynak transferını e tk ı ler. 

4. DeOişik11klere Yavaş Uyum 

- Hükümet in bask ısıyla, 

- Geri teknolojinin personel tarafından savunulmasıyla, 

-Yatırım yapma esnekli~inin olmaması nedeniyle, 

- Pazar araştırması olmadı~ından: 

Kamu teşebbüs lerinin «( ... ) değişen ta !ep ler ve değişen tek no lo j i le re 

kendilerini adapte etmekte yavaş olduklarını göstermekte; yeni ürünler ve 

yeni metodları geliştirme ve hem üretim ve hem de ürün tiplerinde sadece 

yeni ı ik ler yapma konularında ço~u kez o ldukça az müteşebbis o lduk ları 

izlenimini vermektedirler. <. .. ) l<amu teşebbüslerinin pazarlar küçülürken, 

yerlerine diğer malların konulması nedeniyle belirli bazı mallara 

gösteri ı en talep düşerken kendi lerını bu pazar küçülme leri ve talep 

azalma ları na adapte etmekte, öze 1 ı ik le üretim ö lçe~ini, işgücü büyüklü~ünü 

35 Tansu ÇiLLER, Devlet Bastı Yaratıyor, EKONOMiK PANORAMA DERGiSi, 5.48, (3 
· Ara h k 1 9 8 9) , s. 1 1 . 
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ve özsermayesini küçüıtmede (büyültmede) yine geç kalmalarıdar ki bunun 

sonucu olarak verimsizlikler yine uzun süre devam edecektir»36. 

5. Planlama iyimserHgf 

KiT'lerıe 1lg1l1 sorunlar yatırım safhasında yaratılmaktadır. 

- KiT'ler, finansman olanaklarının çok üzerinde yatırım 

program larından s orum lu tutulmaktadır. 

-Finansman güçlükleri nedeniyle her yıl yapılan yetersiz tahsisler, 

yatırım süresini uzatmakta, maliyetini artırmaktadır. 

-Yatırım yerı, büyüklüQü, teknolojisi, konusu çok kere hatalı 

seçllmektedir. 

Yatırımın temeli atıldıktan sonra, bu üç olumsuz etkenle sıhhatsiz ve 

hasta ı ık ı ı o larak ortaya çıkan işletmenın raa ı Iy et lerini düz e Itme k bir türlü 

mümkün olamamaktadır37. 

Kamu teşebbüslerine ait «yatırımların karlılığı ve üreteceği 

yarar ların, zamanı ge ı ip de bu yatırım lar fiile n üretime geçtik lerinde 

bunlardan sağlanan ge 1 irierin çoğu kez tahmin edilenden, yatırım planları 

formüle edi ı i rken tahmin edilenden daha düşük o lduğu gözlenmektedir. 

Bunun nedeni gene ı ı ik le talep büyümesi konusundak i aşırı iyimser 

varsayım lar veya maliyet düzeyleri veye üretken ı ik düzeylerine i ı iş k in 

aşırı iyimser tahmin ıerdlr. Böylece, planlamada bu şek! lde k ı aşırı 

iyimser ı ik ler kamu teşebbüs lerinde büyük ölçüde aşırı yatırıma yo ı 

açabilir. Bu yatırımların, ekonominin, sonunda çok daha üretken, çok daha 

değerı i o la bi lecek leri diğer kesim lerden buraya ak tar ı ı m ış o lacağı 

kuşkusuzdur»38, 

36 REES, ~.15. 

37 Güngör URAS, KiT Sorunlarına farlch Bir Yalcllflm, KAMU iKTISADI 
TEŞEBBÜSLERi GELIŞiMi, SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, i.Ü.I.F.,Ya., iııtanbul, 1981. 
s.62. 

38 REES, s.14. 
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Planlama iyimserliğinin ortaya çıkardığı sorunları şöyle 

sıralayabiliriz: 

-Kuruluş anında kapasitenin büyük olması, 

-Atıl kapasitelerin doğmasına. 

-Kaynakların optimal dağılımının sağlanamaması, 

-Diğer verimli olabilecek yatırımların kaynaklarının emilmesini, 

- Tek e ı gücünün o Juşmasını, böylece; 

- özel sektöre karşı haksız rekabetin meydana gelmesine neden 

olur. 

6. Demokrasinin Güvencesi BaQımsızlık Simgesi Olarak 
Görülmesi 

insanlık tarihinin pek eski zamanlarından beri, hep üretim araçlarını 

e ı inde tutan sınıfla, bu üretim araç larını o sınıfın yararına kul lamaya 

m arıkum edi Imiş bir başka sınıf o lmuştur. üretim tekniğiyle, bunun sonucu 

olarak sınıflardaki değişmenin niteliği farkı olmuştur gerçi; ama daima, 

bir, egemen sınıfla sömürülen sınıf bulunagelmiştir39. Görüldüğü gibi 

insanlar arasındaki sınıf mücadelesi yani, fakir sınıfın özel sektörü 

reddetmesi _sınıflar arasındak i fark ların dengelenmeye çal ışı lması 
' süresince_ kamu sektörü işletmeciliğini, şu bellrlemelerle gündeme c 

getırmiştir: 

- Demokrasinin güvencesidirler. Çünkü; 

- Devletbaba düşüncesının egemen olması, 

- Hizmetlerin sosya ı içerik ı 1 o lmasını, 

- Kar motivasyonunun arka plana itilme?ini, 

-Düşük fiyatıandırmaya gidilmesini ve 

_-Görev zararlarının oluşmasına neden olmuşlardır. 

Stratejik sanayi leri n kamu sektörünü genişletmesi kadar, «ll. Dünya 

39 Server TANi LL i, Nasıl Bir De mo lerasi istiyoruz? 1 Say Va.,B.4 
1 

istanbul 
1 

1989,s.17. 
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Savaşı sonrasında, daha önce leri sömürge ve yarı sömürge durumunda o lan 

ülkelerin bağımsızlıklarına kavuşmaları da dünya ekonomisi içinde kamu 

sektörünün giderek büyümesine neden olmuştur. Zira bu ülkelerde 

ba~ırnsızlıklarının elde edilmesinden sonra daha önce yabancı firmaların 

e ı inde bulunan şirket ı erin mil ı i leşt iri lmesine girişi Imiş ve bu şirket leri n 

mülkiyeti kamu sektörüne geçmiştir». Bunun yanısıra, kalkınma 

tıamlelerinde önemli bir yeri olan ancak özel sektörün yüksek risk derecesi, 

düşük getiri ler veya sermaye yoğunluğu gerektirmesi nedeniyle yatırım 

yapmaktan kaçındığı alanlarda; stratejik sektörlere sahip olarak 

kalk ı nmanın it i ci güç o lmak ve sanayi leşmeyi sağlamak için öze ı sektörü 

teşvik amacıyla kamu mülkiyet i gerçekleşmiştir40. 

40 Z. Refia YILDIRIM, Kamu Hanannını Özelleftirilmesinde Ku11anılan 
Yöntemler, IV. TÜRKiVE MALiYE EGiTiMi SEMPOZVUMU (26-28 May1s 1988L 
s.191 'den, S.H. HANKE, The Privatization Option: An Anal gsis, Economic i mpact, 
1986/3, s.14- 20. 
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T U R K 1 Y E' D E K i T' L E R 1 Ö Z E L L E Ş T 1 R 1'1 E 

FAALiYETLERi 

1. ÖZELLEŞTiRME IHTiYACININ DOGUŞU VE GÜNDEME GELME 

NEDENLERi 

Tüı'kiye'de Kamu iktisadi Teşebl1üsler'i, 1920'11 yıllarda büyük 

teşebbüsleri kuracak özel sermayenin teşebbüs bilgisi ve gücünün 

olmarnası yani, Lloktr'ıner yaklaşırnların egemen olrnacJığı zorunluluklar 

ıkdeniyle « 1930'lu yıllar'da dönernın ekonomik ve sosyal prot)lemlerini 

Jşmak amacıyla oluşturulmaya başlandı ve daha sonraki yıllarcıa da 

ı:ıkonomık cıelışmenirı motoru olarak algılandı. Zaman geçtıkçe KlT'lerin 

e"-onorni içerisindeki önemi rıızla artmaya başladı. Altyapı yatırımları ve 

kamu hizmetlerinin yanı sıra temel tüketim ve üretim mallarını üretmeye 

yönelen f<iTler hem sayılarını hem de oransal olarak önemlerını 
küçürnsenrneyecek bir tıı:Zla yükseltmeye başladılar. KiT'Jer ithal ikamesine 

d aya ı ı sermaye biri k im inin be ı kemiğini o luşturdular» 1. 

Fakat. KiT'lerın kur·uluşlar·ına kadar dayanan problemleri 1970'lerden 

sonra önemini hissettirmeye başladı. Çünkü « 1970'lerde ortaya çıkarı 

Kemal ÜLKER "Özelleotirmeli mi~ Öze11eotirilmeme1i mi?", ON YlLlN EKONOMiSi, 
EKONOMi K BÜLTEN GAZETESi (Özel fk), ( 12-18 Şubat), 1990, ~.8. 
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ekonom ik k i rizden sonra, kamu sektörü kurum larının ve uygulama larının 

zayıf ı ı ğı bir'tııri ar-kasına görülmeye baş la nd ı. ~1akro ekonomik 

uygulamalarda bir bozulmaya yol açan fiyat şoklarına karşı ekonomilerin 

uyum sağlamada yetersiz kalması biçiminde ortaya çıkan kapsamlı hükümet 

eti< isi, öze ı ı ik le endüst iri leş m iş ülke lerde ciddi o larak sorgulanmaya 

başlandı. Hükümet karışımının alanı ve uygun büyüklüğü ile ilgili bu yeni 

değerlendirmenin bir sonucu olarak, son yıllarda politik tutumda bir 
değişme oldu»2. 

Buna ı ı m ın at ı at ı lması için uygulanan mal iye ve para po ı it i ka larının 

başarısızlığı yeni ekonomik politika arayışlarının doğmasına neden 

olmuştur. Friedman ve yandaşlarına göre ekonomideki zorluklar piyasa 

mekanizmasının işleyişini bozan devlet müdahalelerinden gelmektedir. 

Devlet müdahalesine karşı çıkılma nedenleri olarak söz konusu 
müdahalelerin, 

- piyasa mekanizmasının işleyişini bozarak etkinsizliğe yol 
açması, 

- ikinci en iyi çözümleri önermesi ve 

- her türlü düzenlemeye göre rekabetin daha iyı işlediğine 

inan ı lrnası gösteri Jmektedir3. 

Dünya ülke lerinde egemen o lan bu görüş; onun üyesi o lan Türk iye'de de 

l980'1i yıllar sonrasında, serbest piyasa ve özel girişime dayalı ekonomik 

faa ı iyet leri n desteklenmesini ve devlet in piyasaya müdaha !esini en aza 

ındirmek amacıyla özelleştirme faaliyetlerinin gündeme gelmesine neden 
o ırnuştur·. 

2 Richard HEMMiNG, Ali M.MANSOOR (Çev. A.Kemal ÇELEBiL "Öze11ettirme Çözüm mü?", 
BANKA VE EKNOMiK YORUMLAR DERGiSi, (Hazi ran 1989), 5.6, 5.35. 

3 Z Refia YILDIRIM, "Kamu Mallarının Özelleştirilmesi nde Kullanılan Yöntemler", 
IV. MAliYE EGiTiMi SEMPOZYUMU (26-28 Mayıs 1988 Çeşme-iZMIR), 9 EylUl 
Üniversitesi, i.i.B.f., s.194'derı, Wescott, R.f., "U.S. lndustriaJ Approaches: A 
Revie._.", Economic lmpact, No.45, 1984/1, s.8-13. 
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A- ÖZELLEŞTIRMENINTAN IMI 

özelleştirme için her tür·Jü yanılgıyı önleyecek net bir tanım vermek 

zordur. Zorluğun nedenini, herkes tarafından farklı yorumlanan bir kavram 

olcluQunu belirttikten sonra; özelleştirmenin biri dar ötekiside geniş olmak 

üzere iki tanımını verebiliriz4: 

Dar an lanıda öze ı leşti rm el kamu mülkiyet inde bulunan iktisadi 

teşebbüs !erin; 

- Halka, 

- özel teşebbüslere hisse senetlerinin satılması veya 

- Bu kuruluşların tamamının doğrudan doğruya özel teşebbüse 

devr-edi lmesidır. 

Dar an lam da özelleştı rm e, ana çizgilerı ı le mülk Iyetın şu veya bu 

biçimde kamu sektöründen halka veya özel teşebbüse geçmesi demektirf'Bu 

anlamcıa özelleştırmenin gerçekleşebilmesi ve istenen sonuçları 

verebilmesi için şu şartların varolması zorunludur: 

- önce ı ik le bütün müessese leri, mekanizması i le kurulmuş bir 

PiYASA EKONOr1iSi düzenı varolamal ıdır. 

- Dar anlamda özelleştirme için ikincı önemli şart serbest piyasa 

düzeninin en önemli parsalarından biri olan SERMAYE PiYASASI 

yerleşmiş, işler bir dur·urnda olmalıdır. 

- Gerek halkın ve gerek özel teşebbüsün, çoğunlukla BÜYÜK olan 

Kamu i kt ıs adi Teşebbüs lerini sat ın alacak güce sahip olma ları 

gerek ı id ir. 

- Nihayet öze ı leşt iri lecek kamu kuruluş larının sat ı !abi ı ir olma ları 

yani ekonomik ölçülerle başarılı olan, rantabilitesi yüksek 

bulunan kurullar olmaları da zorunludur :J 

Geniş anlamda özelleştirmeye gelince;( ... ) kamu mülkiyetinde bulunan 

iktisadi kuruluşları tıalka ve özel sektöre satmaktan ibaret deQlldir. Gerıtş 

4 Ahmet KI LIÇBAV, Iletisat Teor1s1 ~ Iletisat Po HU Iceları ve Işletme, l.ü. Va. No.3488, 
Istanbul, 1988, s.205. 
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an ıarrıt1a öze ı leşt irıne, ekonom inin bütünü i le serbest piyasa, serbest 

rekabet kurallarının işler bir duruma getirilmesidir. 

B- ÖZELLEŞTiRMEDE TARiH~EL GELiŞiN 

1. 1980 önces1 Dönem 

Cumhuriyet Türkiyesi'nin i lk yı ı larında Ki T'leri öze ı Jeşt irmek konu 

değildir. Çünkü KlT yok gibiydi. Imparatorluk döneminin kapitülasyon 

artıklarından, kaçan Rum ve Ermenilerden kalan işletmeler nedeni ile 

sahipsiz sayılani önemli işletmelerin sahipliği söz konusu idis. Bu 

ış ı etme leri devral an ı 9.4. ı 925 tarih ı i ve 633 Sayı ı ı Kanun ıa kurulan 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 1 «bir taraftan devraldığı ve kendisinin 

kuracağı teşebbüsler ile Devlet işletmeciliği görevini üstlenmiş} diğer 

tar·aftan özel teşebbüse finansal destek sağlamak yoluyla ekonomik 

faa ı iyet leri destek le me görevini yürütmüştür. Bankaya, işletmeci ı ik 

gorevıni bir süre yürüttükten sonra, kuruluşları, ticaret şirketleri haline 

getirrnek ve %51 payı kendisinde bırakarak, kalanını özel kişi ve 

kuruluşlara devretmek görevi verilmiştir. Fakat, faaliyette bulunduğu yedi 

yıl içerisinde sadece işletmecil ik görevlerini yerine getirebilmiştir»6. 

Türkiye Devleti'nin ekonomik amaç ve politikalarının oluşturulduğu 

1920'li yılların sonuna doğru KlT'lerin özelleştirilmesi, bu kuruluşların 

sermaye lerinin ı·ıa lk ortak lığına açı lması biçim inde an !aşı !m ış ve bu konuda 

bugün de yararlanılabilecek önemli bazı uygularrıa örnekleri de verilmiştir. 

l924'te kuru lan Türk iye. 1 ş Bankası i le l930'da kurulan T.C. Merkez 

5 Selahatti n ÖZMEN, Türki ue"de ve Dünyada Kirleri n Özelleşti ril meai, Met- Er 
t1atbaası, istanbul, 1987, s.47. 

6 Ali CEYLAN- Melek VERGi Li EL, Türki ye"de Kamu i ktisadi Teşebbüaleri ve 
Öze11eşti rme ~ UJ uda~ üniversitesi Güçlendirme Vakfı Va. No.17 ~ Uludağ Üniversitesi 
Basımevi, 1989, s.27'den, Osman Nuri TORUN, "Türki ye·de Kamu i ktiaadi 
Teşebbüsleri ·, TÜRKiVE EKONOMiSi Ni N 50. VI Ll S EMi NERi, Bursa i .T .i .A. Va. No.4, Sermet 
Matbaası} istanbul, 1973, s. 732. 
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Bankası'nda veri ı en ça ı ışma lar' bu tür örneklerdir. Ancak bunlar teknik 

hukuk i yapı ları it i bari i le K iT (0 zamarık i terimi i le ikti sad i Devlet 

Teşekkülü) değildirler. Ülkemizin teknik hukuki yapı olarak cıa ilk KIT'i olan 

<. .. ) Sanayi ve Maadin Bankası i le ı932'de bu i lk KlT' in yeniden 

düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan Sümerbank'ın kuruluş kanunlarında, bu 

kuruluşlardan halka hisse satışı, kanun hükümleriyle emredilmiş, hatta 

Hükümet'e ı yıl gibi aslında çok kısa olan süreler de verilmiştir. ı930'ların 

özelleştirme proğramı ıçinde, o zamanın belli başlı tek KiT'i olan 

Sümerbank'ın bütün işletmeleri, ı 932-38 yı ı ları arasında, halka hisse 

satma amacıyla anonim şirketlere dönüştürülmüştür?. 

Her biri ayrı kanunla kurulan Iktisadi Devlet Teşekkülleri CiDT)'nin 

hep s i n i kapsayacak gene ı i ı k e ı er i n gen i ş kapsam lı tek b ir çerçeve kanunda 

toplanması amacıyla 1938'de çıkarılan 3460 Sayılı Kanun müessese diye 

adlandırılan yeni bir sınırıı-sorum lu devlet kuruluşu tipini yaratı nca, 

kurulan anonim şirketler bu kez müesseseler biçimine 

dönüştürülmüştüra. 

i k inci Dünya Savaşı; m em lekette öze ı kesim e ı i yle ciddi sermaye 

birikimine neden olmuştur. Ulusal gelişmenin ekonomik ve mali sonuçları, 

şehırse ı ge ı işmenin doğurduğu ra nt lar, öze ı sermaye biri k im ini sağlamışt ı. 

KlT'lerin örnek !erinden, o ra larda görev almış o lan ların te lk in ve 

yönlendirme lerinden etkilenen, dünyaya bir ölçüde açı lmanın algı larından 

yüreklenen, bir sermaye ve girişim sahibi zümre doğmuştu. Bunlar, yeni 

faaliyet alanı ararken, sanayide çek i ci ı ik buluyorlardı. öze ı leşti rm e 

istekleri bu kesimde ciddi bir istek halindeydi. Bunlara öncülük yapan kadro 

veya bunların görüşlerini politikaya uygulamaya dönük kadr'o D.P.'yi 

o luşturuyordu9. 

Tek parti döneminin muhalifi olarak, adı geçen kadro; serbest piyasa 

7 Mustafa A. AYSAN, "KiT'lerin Özene,tirilmesinde Yabancı Uzman Raporu Ne iJe 
Yarar?", i.S.O. DERGiSi, S.248, (Ekim 1986), s.38. 

8 AYSAN, s.38. 

9 ÖZMEN, s.47. 
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ekonom is ini ge ı işt irmek isteyen ı iberal ekonomi fe Isefes i ışığında 

özelleştirmeyi gündeme getirmiş ve Devlet elindeki iktisadi kuruluşların o 

zamanki terimler le sat ı ı ması isteğini açıklamıştır. Bu dönemde kurulan 

KiT'lere daha çok anonim şirketler statüsü verilmesi de, bu özlernin 

göstergesidir. Fakat, bu özlem ve çalışmalara rağmen özelleştirme 

gerçek ı eş m em ı ştir. 

KiT'lerin öze ı leştirilmesi i le i lgi ı i o larak geçmiş tek i en geniş 

çal ışma, 1964 yı ı ında yürürlüğe giren 440 sayı lı yasaya dayanmaktadır. 

«Değinilen yasa, özel örgütlenme ve Hükümetin önemli görevi olarak konuya 

i ı işk in hüküm ler getirmiştir. Yasa'nın geçici ı. maddesi i le; i.D.T.'nin 

sorun larını tesbit edip çözüm ler önermek üzere i ktisadi Devlet 

Teşebbüsler1n1 Yenıden Düzenıerne Komisyonu adıyla b1r örgüt 

oluşturulmuştur. 4 yıl süre ile ve 100'e yakın uzman ile çalışan bu 

komisyonun görevlerinden birisi, Devlet ve I.D.T. iştirak lerini ince !emek, 

tıunların tasfiyesi veya devri hususunda tekiifte bulunmaktı. Komisyon bu 

görevi yerine getirmiştir»ıo. 12 Mart 1971 geçiş döneminde de 

"Başbakan ı ık ikti sad i Devlet Teşekküleri Reform Komisyonu" o ı uşturularak 

bu yöndeki çalışmalar sürdürülmüştür ll. 

1 2. 1980 Sonras1 Dönem 

Türk ekonomisinde önemli bir dönüşümü simgeleyen 24 Ocak Kararları 

ile Kamu iktisadi Kuruluşlarının serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre 

çalışmalarını sağlayacak önlemler alınmıştır. Daha sonra 20 Mayıs 1983'de 

yürürlüğe giren KiT'lerin yapılarını belirleyen 60 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 37. madde s inde KlT' leri n ve bağı ı ortak ı ık ların tasfiyesine 

değinilmiş ve Kararnamenin sonuna eklenen liste ile KiT'lerin envanteri 

yapılmıştır. Listeye göre, Mayıs 1983 itibariyle 106 KlT ve bunlara bağlı 

10 ÖZMEN, s.54. 

ı ı M.Hulki CEViZoGLl), Türkiye'nin Gündemindeki Özellettirme, ilgi Ve. Ltd., istanbul, 
1989, s.82. 
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56 kuruluş bulunmaktadır. Gerek kararname gerekse KlT'leri ilgilendiren 

Kanun Hükmünde Kararname ler 22 Ek im 1983 tarih ve 2929 Sayı ı ı Yasa i le 
yürürlOkten ka ldı rı ırnışt ır 12. 

öze lleşt irrneyle i lgi ı i o larak, önce 2983 Sayı ı ı Tasarrufların 
Teşvik 1 ve Kamu Yatırım 1 arının Hız ı andı rı lması Hak k ında Kanun 

çı karı lrn ışt ır. Bu kanunda adı geçen ve te me ı görevi; ge ı ir ortak ı ı ğı senedi, 

hisse senedi çıkarı lması ve işletme hak k ı veri ı m esi o lan, Top lu Konut ve 

Kamu OrtaklıOı idares1 Başkanııoı, Başbakanlığa bağlı olarak 
kurulmuştur 13. 

2929 Sayılı Kanunu yürOrlOkten kaldıran 8 Haziran ı 984 kabul tarihli 

233 Sayılı K.H.K. ilk kez Kirlerı iktisadi Devlet TeşekkOllerı <i.D.T.) ve 

Karni iktisadi Kuruluşları (K.i.K.) olarak ikiye ayırmaktadır. Ve 38. 

maddesinde de Kamu i ktisadi Teşebbüs leri'nin ve bağlı birim lerinin tasfiye, 

devir, satış ve işletme haklarının verilmesi kararının, Ekonomik Işler 

Yüksek Koordinasyon Kuruluna ait olduğu hükmü yer almıştır14. 

ı 3 Eylül ı 984 tarihinde çıkarı lan Kamu Ortak ı ıoı Fonu 

YönetmeJiQi ise 2983 Sayılı Yasayı açıklayıcı nitelikte özelleştirme 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsamak ta ve T.C. Merkez Bankası 

nezdindeki Kamu OrtakllOt Fonu'nun yönet1m1, kullanılma esasları ve 

Fon'a ilişkin diqer hususları düzenlemektedir ts. 
öze ı leşt irrne i le i lgi ı i asıl kanun 3 Haziran 1986 tarihinde yürürlOğe 

giren 3291 Sayılı Kanun'dur16. Adı geçen kanun; özelleştirme yanında 

değişik düzen ı erne leri de içermesi nedeniyle karma bir ni te ı iğe sahip 

o lduğu için çok gene ı bir kanun olarak adlandırı ı ır. ÇünkO, öze ı leşti rm e 

12 Hikmet iYIDIKER, "Kamu iktisadi Teşebbüs1erinde Öze11eştirme ve Türkige"deki 
Durum", IV. MALIYE EÖiTJMI SEMPOZYUMU (26-28 May1s 1988

1 
Çeşme-IZMIR) 

1 
9 Eylül 

Üniversitesi 1 i .i.B.f. 1 s.179. 

13 Bkz.: R.G. 1 T.17 Mart 1984, S.18344, s.1- 4. 

lLl Bkz.: R.G. 1 T.18 Haziran 1984,5.18435
1 
s.176-198. 

15 Bkz.: R.G., T .1 3 fyl ül 1984, 5.18514
1 
s.24- 30. 

16 Bkz.: R.G., T.3 Haziren 1986,5.19126,s.1-5. 
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konusuna «C ... ) ne gene ı bir çerçeve getirilmiştir, ne gene 1 kura ll ar 

getir ilm iştir, ne de bu işin i lke leri getir ilmiştir; sadece bu konudak i 

yetkiler belirtilmiş olup hangi hallerde Bakanlar Kurulu özelleştirmeye 

yetkilidir, hangi hallerde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu yetkilidir 

konularında bazı düzenleme ler yapılmıştır, bu düzenleme ler yapı ı ı rken 

bunun bir s istemat i ği de kurulmamıştır» 17. 

Genel !Jir yaklaşımın olduğunu belirttiğimiz 3291 Sayılı Kanun'a göre, 

,~ı< ir leri n öze ı leşt iri lmesine Bakan lar Kurulu; bağı ı ortak ı ık, müessese, 

ış ı etme ve iş ı etme birim leri ve iştirak leri n öze ı leşti ri lmesine de Toplu 

Konut ve Kamu Ortak ı ı ğı Kurulun' ca (T.KKOK) karar verilmektedir. (Bu 

Kurulun yetkileri 31 Aralık 1987 tarih ve 304 Sayılı KHK. ile Yüksek 

Plan ı ama KLwuıu·na devredi !miştir.) Yine aynı Kurul öze ı leşt iri lecek 

kur·uıuşların finansman yapıları, ana sözleşme, organizasyon ve personel 

statüleri hak k ında düzen ı em e yapma yetkisine sahiptir. özelleşti rm e lerden 

elde edilerı rıasııatın şirketin eski sahipleri ile Kamu Ortaklığı Fonu (K.O.F.) 

arasında dağı ı ı m ı 3291 Sayı ı ı Kanuna göre hazine, K.O.F. ve ilgi ı i kuruluş 

arasında Yüksek Planlama Kurulu'nun vereceği karara göre olmaktadır. 

K.O.F.'a tah s i s edi ı en hasılat öze ı leştirme masraflarını karşıladığı gibi, 

özelleştirme kapsamındaki kuruluşların rehabilitasyonunda, altyapı 

projeleri ve yClksek teknoloji yatırırnlarını ve ayrıca kalkınmada öncelikli 

yöre lerde i st lhdam ı artıracak proje leri n finansmanında kul lanı la bl ı ir>> 18. 

özelleştirmeden sorumlu olan Toplu Konut ve Kamu idaresi n.KKO.iJ, 

öze ı leşt irrrıede alınacak kararıarın hızıandırı lmasına yöne ı ik al ınan yeni 

kararlarla ikiye bölündü. T.K.K.O.i.'ni ikiye bölen düzenlemeyle,412 Karar 

Sayılı KHK. ile Toplu Konut idaresi ve 414 Karar Sayılı KHK. ile de 

Kamu Ortaklığı idaresi kurulrnuştur19. 

17 Özt1n AKGÜÇ ve DiOerlerC "ÖzeHeştırme ve Sermaye Pıuasası Panelt", iKTiSAT 
DERGisi, 5.282-283, (Mayıs- Hazi ran 1988), s.131. 

1 ô Yılmaz ARGÜDER, "Öze11eşti rme Li be ral Ekonomini n Bir Gereti dir", DIŞ TICARETTE 
DURUM DERGiSI, S.17, (Temmuz-Mustos 1989), s.7. 

19 Bkz.: R.G., T.1 O Nisan 19901 3.20488, s.11-13, 18-20. 
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Başbakan ı ığa doğrudan bağı ı olarak kurulan ve kamu tüze ı kişi ı iğine 

sahip o lan Kamu Ortal< lı ğı i dares1'nin görevleri T.K.K.O. i .'nin sahip o lduğu 

görevlere nazaran 414 Sayılı K.H.K. ile artırıldı. 304 Sayılı K.H.K.20 ile 

Yüksek Plan lama Kurulu' na, T.K.K.O.I.'den devredi le n; bağı ı ortak ı ık, 

müessese, işletme ve Işletme birimlerinin ve iştiraklerin 

öze ı leşt iri lmesine karar veri !me si göreviıKamu Ortakl ı ğı idaresi 

Başkanı ığına verJlm iştir. 414 Karar Sayı ı ı, K.H.K.'nin 7. maddesinde Kamu 

Ortak ı ı ğı i daresi Başkanı ığı'nın görevleri aşağıda be ı irti lm iştir. 

- Gelir ortaklığı senedi) hisse senedi çıkarılmasını ve işletme hakkı 

ver11mesini sağlamak, 

- Gerektiğinde bakan onayı ile fonlar arasında aktarma yapmak, 

- Çıkarı lacak ge ı ir ortakl ı ğı senet leri i le hisse senet lerinin adedi, 

değeri ve bunlarla ilgili lıususıarı belirlemek, 

- Tesis ı erin hak ik i ve h ük mi şahıslar tarafından işletilmesi şart larını 
tesbit etmek, 

- Altyapı tesislerinin işletme) bakım, onarım, idame ve benzeri her 

türlü masraflarının ilgili idarelerce bu fondan karşılanması 

hakkındaki esasıarı belirlemek, 

- Gerektiğinde ge ı ir ortak ı ı ğı senetlerinin ve hisse senetlerinin sat ın 

alınmasını ve tekrar sat ı lmasını sağlamak, 

- Yurt içinden ve yurt dışından kamu ortaklığı fonunun kullanma 

alanlarından yararlanmak üzere kredi almak, 

- Devlet garant i 1 i veya garant i siz iç ve dış tahvi ı ler i le her türlü 

menkul kıymetleri n çıkarı lmasını sağlamak, 

- Kamu Ortaklığı Fonu'nu idare etmek, 

- Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerının 
sözleşme ile yaptırılmasını temin etmek, 

- Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yürotmek. 

özelleştirmede s orum lu luk ları be ı irleme öze ı ı Iğ ine sahip son karar 

20 Bkz.: R.G., T.31 Arahk 1987,S.19681,s.31-32. 
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o lan 4 ı 4 Sayı ı ı K. H. K. i le, bazı görevlerin alınması sonucunda Yüksek 

Plan lama Kurulu; Kamu Ortak ı ı ğı i daresi i le Top lu Konut i daresrnın 

proğram larını yapmak, bunların uygulanmasını değerlendirmek ve varsa 

aks ak ı ık ları giderecek ön le m leri almak biçiminde tarif edi le n yetkisiyle, 

bundan böyle her iki idare açısından bir anlamda üst danışma kurulu gibi 

görev yapacak ve bu amaçla yılda üç kereden az o lmamak kaydıyla 
top ı anacak (tvlal1de 6 ). 

Türk iye'de öze ı Jeşt i rm e ı le ı lgi ı i hazırl ık ça ı ışmaları . Dünya 

Bankası'nın finansman desteği ile Morgan Ouararıty Trust Company of New 

York firması tarafından yürütülmüştür. Anı ı an firma ı le D.P.T. arasında 

anlaşma ı O Aralık ı 985 tarihinde imzalanmıştır. Morgan Ouaranty Bank 

özelleştirme Ana Planı çalışmalarını Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Yatırım Finansman A.Ş. ve Price 

Waterhouse/Muhaş A.Ş. i le biri ik te yürütülmüştür. Bu kuruluşlarca, 

rıazırıanan iki ar-a rapor Nisan 1986'da öze11eşt1rme Ana Planı ise Mayıs 
1986'da hükümete sunulmuştur21. 

C- ÖZELLEŞTiRME NEDENLERi 

Devlet in ekonom ik faaliyet !ere karışımı i le amaç ların bazı ları 

başarılmış o lsa bi le bazı problem ler de kamu mülkiyet i nden doğmuştur22. 

Po ı i tikacı lar kamu girişim lerinin uygulamalarına karışmak ta, yön et i ci ler 

zayıf t)ir şekilde motive edilmekte, kötü ücret almakta ve yetersiz bir 

şek i lde denet lenmekte; kamu sektörü faaliyet lerinin önemi ve yapısı 

nedeniyle, sendika lar a ı ışı lmadık bir şek Jlde güç kazanma e ği ı iminde 

olmaktadırlar. Bu fatkörler, kamu üretımının maliyet ve verım etkinliğini 

azaltmak için bir araya gelmekte ve çoğu kez büyük bir bütçe desteği 

bağı m ı ı ı ığına yo ı açmaktadır. üste ı ik kamu mülk iyeti kendisinden beklenen 

ilave kaynak dağıtma etkinliğini tam olarak başaramamıştır. Politikacılar, 

21 IViDiKER,s.181. 

22 Bkz.: Bi ri nci Böl üm, s.12. 
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yönetici ler ve Işçi ler kendi kişisel 

mülkiyet inin daha büyük önce ı iğe 

sul and ırmaktadırı ar23. 

amaçlarını 

sahip 

Izleyerek, kamu 

bazı amaçlarını 

Kamu mülkiyet inin m ot i vasyon larının çeşit ı i ı lği, ülke ler arasındak i 

kamu faa ı iye ller'indek i farkı ı ı ık ların s istemat ik şek i lde açıklamayı 

imkansız kıldığı gibi, özelleştirmeye ait hedef'lerin <-ie ülkeden ülkeye ve 

zaman içinde değişik ı ik göstereceği muhakkakdır. Kamu i şletmeci ı iğinin 
başarısızlığının nedenleri bir yana orjin olarak d ... ) özelleştirme süreci, 

1970'lerde ortaya çıkan petrol krlzl, maliyet enflasyonu ve en rı asyon 

ortamında durgunluk-işsizlik (stagflasyon) olgusu karşısında Friedman 

ekolünün önem kazanmasıyla gündeme gelmiş bu ekolün ekonomik etkinliği 
. 1 

art ıracak po ı it i ka larından biri o larak görülmüştür. Ülke leri n öze ı koşul ları 

birbirinden fark ı ı o lmak la biri ik te, öze ı Jeşt i rm e için i leri sürülen 

gerekçe ler hemen her ekonom i için şu ik i noktada özet lerıebi ı ir; 

- iş !etme !erin rekabet gücünü ve e tk ini iğlni art ırma isteği ve 

- serbest piyasa güçlerinin bu amacı devlet mülkiyet ve yönetimine 

göı~e datıa başarıyla gerçek ıeşt lreceğl Inancı »24. 

Bu gene llerneden sonra Türk iye için, öze ı Jeşt i rm e programının 

be ı ir ı en en ana amaç ı arın ı vereb il i ri z25: 

- Ekonom ide piyasa kural ı arına iş lerı ik kazand ırmak, 

- Mikro düzeydeki müdahaleler yerine makro düzeydeki politikalar 

i le aynı endüstrideki firmalara eşıt rekabet şartıarı sağlamak, 

- Türk sanayi inin değişen dünya koşul ları para le ı inde yeniden 

yapı lanmasını sağlamak ve 

- Sermayenin tabana yayı lmasını teşvik etmektir. 

Özelleştirmede, daha işin başındayken belirlenen bu amaçların, 
TOrkiye'de gerçekleşip-gerçekleşmeyeceğine ait, gerek uygulayıcı ların ve 

23 HEMlNG-MANSOOR, s.36. 

24 Toker DERELi, "Özelleştirme Üzerine Düşünceler", i.s.o. DERGisi, 
S. 2 8 4, ( E ki m 1 9 8 9) , s. 1 3. 

25 ARGÜDER, 8.6. 
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gerekse muhaliflerin görüşlerine dayanan şu açıklamaları yapabiliriz: 

1. Piyasa Ekonomisinin lşlerliQini SaQlama 

Türk iye 1980'den başlayarak rekabetçi serbest piyasa ekonomisini 

kabul etmiş ve özellikle 1984'den sonra bu alanda önemli gelişme 

kaydetmiştir. C .. ) Yeni ekonomik politikanın ana ilkesi, Devletin ekonomik 

ve ticari faaliyetlerdeki rolünü azaltmak ve onun yerine sosyal ve 

ekonomik altyapılarda daha yoğunlaşmaktır. Bu nedenle KiT'Jer serbest 

piyasanın r·ekabet koşul ları içinde çalışması gereken tic ar· i ve ekonomik 

faa ı iyetlerinden~ en bOy ük payları o lan alan lardan başlayarak 

" ıı t' ·ı kt' 26 oze eş ırı ece ır . 

özelleştirme savunucuları ve uygulayıcılarının bu görüşüne göre; 

«Ki T' ler serbest piyasanın rekabet koşul ı arına uyum gösterernedik leri için 

giderek etkinlik ve verimlilikten daha da uzaklaşmışlar~ ekonominin 

sırt ında bir kambur ha ı ine ge Imiş lerdir. Bu neden le verimsiz ve karı ı ı ık tan 

uzak KiT'Jerin özel sektöre devredi Jmesi~ devlet ve ekonomiyi gereksiz bir 

yükten kurtaracaktır». Şeklindeki tıalkı savunmaıara karşın, özelleştirme 

muhaliflerinin belirttikleri gibi~ «hükümet özelleştirme programına 

gerekçe olarak gösterdiği amaçlara aykırı hareket etmektel verimsiz ve 

zaraı- eden Kirleri değil~ aksine karlı kuruluşları özelleştirme yoluna 

gi tmektedir»27. 

Bu itibarla diyebiliriz ki; «kamu girişimi karar yapımının politik 

arenanın dışına alınması ve hükümetin mali desteğinin çekilmesi, bazı 

etkinsizlikleri ortadan kaldwacaktır. Fakat, düzenleyici sistemde lıiçbir 

değişme o ımadan ve tek e ı gücü i le birlikte bir kamu tek e ı inin öze ı sektöre 

sadece transferinin yapıldığı bir durumda, verim ve etkinlik artışları 

sınırlı kalacaktır. Kamu girişlrnleri ile ilgili problemierin birçoğu, 

26 ÖZMEN, s.182'den, A nev Fina nci ng Sgatem i n Turkeg, Adh Broşür, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklı~ı idaresi Başkanlı~ı, 1986, s.3- 6. 

27 . DERELI, s.14. 



36 

disip ı ininin o ımamasını yarısı tır». Bu yüzden özelleşti rm eye bir amaç 

olarak değil) Kirlerde verim ve ektinlik artışlarını sağlayan) ekonominin 

ı ibe ra ı leşmesine imkan veren araç gözüyle bak ı lma ı ıdır. 

Ki T'lerin öze lleştirilmesi faa 1 iyet leriyle «EKONOMi K ÇARPI KLI KLAR! N 

GiDERiLMESi) 

- Çapraz sübvansiyon ların kaldırılması ve 

- Piyasa fiyat larının geçeri i o lmasıyla ekonom ik önce ı ikierin 

be ı irlenmesi 

- Sosyal amaçlar konusunda açık olmak ve 

- Finansal hedefleri piyasa testlerine tabi tutmakla yönetim 

amaçlarına açıklık kazandırılmasını kapsar. 

( ... ) öze ı leşt ir1lm iş bir endüstri gerçek ekonom ik öze ı ı ik lerini dat·ıa 

kolay tanımlayabilir. Çünkü) görüşü~ işletmenin değişik bölümlerindeki 

çapraz sübvansiyon lardan veya ekonom ik o lmayan fiyat rejim lerinden ötürü 

bulanık bir hale gelmiştir. Eğer işletme hedefleri daha belirgirıse bir 

endüstriyi yönetmedeki sorunlar da basitleşir. Çünkü) sosyal mülahazalarla 

ticari · ilkelerden yapılacak sapmaların açıklıkla ortaya konması 

gerekecektir. Ayrıca finansal hedeflerin ne kadar sağı ık ı ı o lduğu 

yatırımcı ların te pk isiyle test edi ı ir»28. 

2. Endüstriyel EtkinliQin Artırılması 

Kamu girişimlerinin çoğu ulusal veya uluslararası rekabete açık 

değildir. Tek e ı durum ları kanun la sağlandığından birçok fayda lar 

sağlanmaktadırlar k i) bu daı ekonomide kaynak ların e tk in kullanı lmaması 

sonucunu cJoyurur. Kamunun rıaksız rekabetini ortadarı kalcJırmak için 

gündeme getiri le n öze 1 leştJrmeninı hak ı ı gösterilmesi) büyük ölçüde 

e tk in ı iğin sağ! anabilmesine ve başarısı da daha rekabetçi bir çevre 

28 Sir Robert WADE-GERV 1 "Öze11ettirme Sorun1arı: Kartı1athr~~h Bir Yak1atım" 1 
ÖZELLEŞTiRME YÖNTEMLERi VE UYGULAMA SORUNLA;RI 1 VAS ED Va. NQ. 3·s~·-lştanbul 

1 
1939

1 \ ~ ... ~-· ------.-'-"> 
s.15. 
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oluşturma konusunda işbirl i~l ya pt ı~ı araçlara ba~l ıdır. Yani, e tk in ı ı~ın 

art ı rı Iab ilmesi, öze ı leşt irmenin ı iberasyon i le biri ik te yürütülmesini 

gerektirir. «Bu nedenle) özelleştirmeyle liberalleştirmenin rekabete 

etkileri açısından ayırtedilmesi gere~! ortaya çıkmaktadır. 

L ibe ra ı leşti rm e) endüstrinin rekabete açı lması anlamını taşır ve bir 

endüstri özelleştirildi~i halde liberalleştirilmemiş olabilir. C .. ) 

özelleşti rm eden sektörü rekabete açarak ı iberal leşt irmek ve sistem i 

rasyone ı leşt irmek de mümkün o Iab i lmektedir>>29. 

Ekonomide rekabet ortamının yaratılması; piyasa ekonomisinin 

işleri i~ini sa~ lamaya ve endüstri ye ı e tk ini i~in artır ı lmasına ba~l ıdır. 

«Endüstri ye 1 e tk in ı i~in art ır ı lması: 

- Yönet1min devlet müdahalesinden kurtarılması 

- Yatırım lar üz erindek i kamu harcamaları tah d it lerinin 
kaldırılması 

- Piyasa disiplininin yerleştirilmesi 

- Tek e ı leri n zayı fiatı ı ıp kır ı lması »na ba~ı ıdır. 

Böylece <<l11r endüstrinin öze ı leşt 1r11d1~inden it ibare n ge ı iş me 

amacıyla sermaye toplayabilmesi (di~er üretim faktörleri için de 

geçerlidir) politik faktörlere değil tamamen ekonomik faktörlere ba~lıdır. 

Bu demekt ır· k 1 tı1r yatırım üretken ol abi lecek se yapı ı ır) yoksa yapılmaz. 

Olması gereken de budur. Böyle bir rejim endüstrinin piyasa di s ip ı ininden 

kaçma~ını ve hükümet in kayırmasına dayanarak atıl ve e tk in o lmayan bir 
konuma düşmesini önler»3o. 

3. Türk Sanayiinin Yeniden Yapllanmasınl sagıamak 

öze lleşt irrnerıin hangi ihtiyaç ı ardan do~duğu sorusuna; _dürıyadak i 
değişmelerelen kendini soyutıayamayan soyutlamaması gereken ülke 

29 Bilge ERENGÖL 1 "Öze1le;tir-mede Tez1er- ve Kar-;1 Tez1er"
1 
DIŞ TiCARETrE DURUM 

DERGiSi 1 S.t 71 (Temmuz-AOustos 1989) 
1 

s. ta. 
30 WADE -GERY 

1 
s.13. 
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yaklaşımıyla bakarak_ cevap vereceğimiz zaman, dünyadaki değişmeler 

nelerdir, dünya nereye gidiyor ve bunun içinde Türkiye iyi bir yeri nasıl 

al ır? sorularının cevabını vermek gerekir31. 

Bi ı im ve tek no lo j inin son yı ı lardak i hızı ı ge ı i şim i, uluslararasında 

ticaret hacminin artmasına dolayısıyla uluslararası sermaye akımlarının 

hızlanması qa, çokuluslu şirket leri n tek bir dünya pazarında faaliyet 

gösteren global şirketlere dönüşmesine neden olmuştur. Böyleeel ulusal 

sınırların ortadarı kalktığı bir dünya pazarı anlayışı oluşmuştur. Yani, dünya 

ekonomisi, ulusal ekonomllerin toplamı değ1l 1 kendi başına bir sistem 

o luşturan tek pazar hüviyet ine kavuşmuştur. 

Bu ş eki lde k ı tek pazarın dinamiklerinden kendini soyut layabi len hiçbir 

ülke yoktur ki, bunun göstergesi kendi kendine yetebilmeyi 

tıecerebilmesidir. Bunun mümkün olmaması yerıı-yabancı sermaye ayrımını 

da ortadan kaldırarak, dünya sermayesi kavramıyla gayrimilli unsurları 

gündeme getirmiştir. 

Gene ı değişim lerini verdiğim iz bu çerçeve içinde, Türk iye'nin de, 

dünya ekonomisinde yeni şekle uyum sağlaması yeniden yapılanmayla 

mümkündür, şek ı inde k i propagandacı yaklaşım larıa· öze 1 leşt irmeyi savunan 

ikti dar mensup !arına karşın, muha ı if ı iderlerinden birisinin bu konudak i 

görüşü şöyledir: «Yapı değişik ı iğinin büyük ölçüde bir araç o lduğunu 

unutmamak gerekir ı yapı değişik ı iğinin ereği sonucu ı as ı ında sınıf 

atlarnaktır. insanlar gil)i ülkeler de sınıf atlarlar) sınıf atlamak demek 

gelir düzeyinin artması demektlr. Bütün bunlar oluşurken aynı zamanda 

ge ı ir dağı ı ımındaki dengesızı ik leri n gider ı lmesi, ınsanların özgür bir 

ülkede refah içerisinde ve büyük bir eşitlikle, mümkün olduğu kadar büyük 

bir eşit ı ik le yaşama ları demektir». Bu şek i lde ki yaklaşım lar bizi) 

özelleştJrilmeyıe yapı değişikliğinin sağlanması, diğer amaç olan sermaye 

mülkiyetinin tabana yayılmasının sağlanmasıyla mümkün olacağı görüşüne 

31 Bkz.: Ökkeş ÖZUYGUR, "Özene,ti rme Konulu Açı t Oturum", TÜRKiYE iKTiSAT DERGiSi, 
5.5, (Ekim 1989),5.51-52. 
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"t" kt d' 32 go "urme" e ır . 

Türk sanayi inin çağa ayak uydurab i !m esi için yapı lması gereken 

şudur:«KiT'Jerin önem ı i bir bö !üm ünün yeni leşme ihtiyacı içinde bulunması, 
i leriki dönem lerde kamu kaynak larını zorlayacak potansi ye ı bir ge ı işme 

olarak görülüyor. Bol ve acil kaynak Ihtiyacı içinde olan özel sektörün, C...) 

kaynaklarını ileride böyle bir potansiyel ihtiyaçla paylaşmayı göze alması 

b ek ıenemezdi. Böyle bir m ant ıksaı çözüm !emen in bizi götürdüğü doğa ı 

sonuç, KiT'lerin, ya da genel anlamda kamu kesımı içindeki bazı varlıkların 
s atı larak, bir yandan bu var! ık ların ileri k i dönem lerde kamu kaynak larını 

zorlamasını enge ı leyerek, diğer yandan da kamu kesim inin ge ı ir ihtiyacını 

çöz erek, kamunun ekonom i dek i yükünü hafi fletmekt ir»33. 

Fakat özelleştirme muhaliflerine göre; «bazı KiT'Jer için yeni 

teknoloji gerekiyorsa, kredi sağlanarak teknolojik yenileme 

gerçek leştIrile bi ı ir. Yabancı ların daha e tk in ve modern teknolojiyi 

getirebi lecek leri kabul ed11 irse bi le işletmenin yabancı !ara satışıyla 

kendisi zaten elden gitmiş olacaktır. Gelecekte başka bir hükümet bu 

kuruluşları geri almak istese bile, Türkiye'nin uluslararası ekonomik 

ilişkilerdeki zayıf pazarlık gücü buna pek olanak vermeyecektir>>34. 

4. Sermayenin Tabana Yay11masın1 Teşvik Etmek 

KiT'Jerin başarısızlığının nedenlerinden oıan,35 demokrasinin 

çıüvencesi bağımsızlık simçıesi görülmesi özelliğinin altında yatan neden: 

«Türk iye'de insan la liretim arasındak i i ı işkiyi kuracak; insanı hem emeği, 

hemde tasarrufuyla üretime çekecek; üretim in yön et im inde, de net iminde ve 

mülkiyet inde e tk in k ı lacak; üretime zıt !aşmasını ön! eyecek bir sistem 

32 Tuncay ARTUN ve Di~er1eri, "Özelle~tirme ve Sermaye Piyasası Konulu Panel", 
iKTiSAT DERGiSi, S.282- 283, (t1ayıs-liazi ran 1988), s. 134. 

33 izzetin ÖNDER, "Özelle~tirmenin Dinamikleri ve Po1itiklun", i.S.O. 
DERGiSi, 5.284, (Eki m 1 989), s. 12. 

34 . . DERELI, s.14. 

35 Bkz.: 81 ri nci Böl Um, s. 19. 
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oluşturuımamış olmasıdır. /Toplumlarda Insanın katılımı ve desteQinl 

sağlamadan, insanların üretime olan bakışlarını değiştirmeden, 

düşünce lerinde ve gönül lerinde üretim isteQ i o luşturmadan, ka lk ı nma 

lıedefler~ini gerçekleşti re bilmek ve bu çabalarda başarılı olabilmek mümkün 

deği !dir. Tüm çaba larda o lduğu gibi, sanayileşme çabasında başarı ı ı 

o Iab i !rnek için de, önce ı lkle ınsan ların üretImden yana aQırı ık larını 

koydukları; hem emekleri, hem tasarruflarıyla, hem de sistem oluşturma 

güçleriyle içinde yer aldıkları; üretim yapma isteğiyle üretim faktörlerini 

ııarekete geçirdik lerı, e tk In Iş ı ey en bir kat ı ıma düzenını o luşturmak ve 

bunu işletme yapısı üzerine yerleştirmek zorunlu olmaktadır»36. 

Çağırnızda, demokrat ik rejim in ve piyasa ekonomisinin teminat ı 

açısından, birçok ülke hisse senedinin toplurnda yaygınlaşmasını 

sağlayarak) bunun yöntem lerini ge ı lştirerek, Insanı sanayi mülkiyetinde ve 

yönetiminde söz-sahibi ederek bu katııma sistemini 

gerçekleşti re bi ı miştir. ( ... ) i nsan ların üretim mülkiyet ine kat ı lmaları bir 
dizi olumluluk sağlar: 

- üretim mülkiyet i yaygınlaşw, orta sınıf güçlenlr. Bireyler 

geleceğe güven le bakar. i stikrarlı bir s iyasa 1 yapının oluşması 

kolaylaşır ve nitıayet çoğulcu demokratik bir toplum düzeninin 
kül türü oluşur. 

- i nsan ür et im yön et i mine iş le tm e teme ı inde kat ı !dığından, hem 

toplumdaki bireylerin yönetim konusunda deneyim ve becerileri 

artar, rıem de kururnsa ı !aşma ko laylaşır. 

- Insanların üretim ve yönetım le olan zıtlaşrnaları önlenir. 

Sonuçta da, toplurnda bekleyıcı değil katılımcı, tüketıcı değil üretici 

bir davranış biçimi gelişir; sosyal devlet yerini 1ş devlet1'ne bırakır37. 

Kat ı ı ı m cı bir yapının sağlanmasında, yöntem o larak öze ı leşt irmeyi 

36 Kenan NO RTAN -Ce mil ÇAKMAK U, Geçmitte Ge1eceGe Kalkınma ArtQit1an, Al h n 
Kitaplar, 8.369-370. 

, 37 MORTAN-ÇAKMAKLI, 8.370 ve 377-378. 
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kullanabilrnek, olayın tüm toplum katmalarında kabul edilmesini, muhalif 

görüş leri n bertaraf edi ınıesin i sağlayacaktır. Fakat, Türkiye'deki 

uygularnanın k ısa geçmesine bakıldığında, öze lleşt irrneye gerekçe teşk i ı 

eden tezıerıe uygulama biçiminin çe ı iştiği görülmektedir. Bu tez at ı ı ğı 

ortadan ka Idırmak yani sermaye mülkiyet inin yaygınlaştı rı lmasını 

sağlamak için; 

- «Kamunun menkul kıymetler borsası konusundaki bilgisinin 

ge ı işt iri lmesi 1 

- Yatırımcı tabanın genişletnmesı, 

- Kamunun sanayideki başarıya ortak edilmesil 

- Yön et im ve ça ı ı şan ların hisse senedi sahibi o lmasının teşvik 

edilmesi» gerek ir38. 

özelleştirmenin temel amaçlarından olan sermayen1n tabana 

yayı lması i lkesinini gerçek leşebi ı m esi ha lk pay senet 1 eri'nin 

çı karı larak bu hedefe ula ş ı lması önerilmektedir. «Bu senet leri n öze ll i ği, 

norııinal değerinin küçük olması, borsa oyunlarına karşı küçük tasarrufçuyu 

koruyucu önlemi almış olması, payıarın tek elde toplanmasını engellemesi 
ve özendirici o lmasıdır39. 

5. Devlete Gelir sagıamak 

Devleti büyük mali bunalımıara girdiği dönemlerde KlT'lerin 

öze ı leşt iri ı m esi i le ge ı ir sağlayabi ı ir. Dış kredi itibarının o lmaması, il"'lF 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan destek görülmemesi gibi 

neden lerı e dış borç sık ı nt ısı çeken hükümet leri öze ı Jeşt i rm e i le ge ı Ir 

sağlarna yo ı una gidebi ı ir ler. Devletin KlT' leri satarak ge ı ir sağlamasının 

bir başka nedeni de, ülke içindeki küçük tasarrufçuların devlet tahvili ve 

hazine bonosu gibi kamunun menkul değerlerine olabilecek güvensizliğidir. 

38 WADE -GERV 
1 
s.14. 

39 M. Hulki CEYiZO~LU~ "Halk Pay Senetleri Çıkan1mah" 1 DIŞ TiCARETTE DURUM 
DERGiSil S.17 1 (Temmuz-A~ustos 1989) 

1 
s.17. 
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Devlet in kendisine ge ı ir sağlama yöntem leri arasındak i vergi leri n teknik 

o larak toplanmasındaki eksik 1 ik ler ve halkın oyuna gereksinim i olan 

po ı it ikacı ları sevimsiz göstermesi de özelleştirmeyi bir seçenek ge ı ir 

kaynağı durumuna getirmektedir40. 

Türkiye'de( ... ) uygulanan ekonomik politikalara baktığımızda, devlete 

gelir sağlamak amacıyla mümkün olan bütün yolların denendiği 

görülmektedir. Kamu harcamalarının sürekli kamu gelirlerinden fazla 

o lması (bütçe açığı), yeni ge ı ir kaynaklarının bulunmasını veya mevcut 

ge ı ir kaynak larının art ı rı lmasını gerektirmektedir41. 

KiT'lerin satılması dolayısıyla kamu kesiminin gelirlerı 

artırılmaktadır. Bunun da avantajı şudur42: 

Ya kamu kesimi daha az borçlanacaktır KiT satışı dolayısıyla veyahut 

da bu satış nedeniyle borçlarının bir kısmını ödemek imkanına sahip 

olacaktır. 

D- ÖZELLEŞTiRMENiN GENEL OLARAK EKONOMiYE ETKiSi 

Ekonom ik yapının işleri iğini sağlayan kararların serbest piyasada 

oluşmasını sağlayacak o lan öze 1 leşti rm e faa ı iyet leriyi e, rasyone ı 

ekonomik !<ararı arın alınmasının Imkanı doğacaktır. 

Kaynakların optimal dağılımını engelleyen KiT'lerin, özel sektöre 

devri i le ür et im piyasa kura ı ı arına göre o lacağından hem kaynakların 

rasyon e ı dağ ıl ı m ı hem de tüketıcı tercihlerının üretım kararıarına 

yansıması sağlanacaktır. Böylece ekonominin yeni bir canlılık kazanması 

i le üretimin art ırılmasıyla tüket i cilere ka 1 i te 1 i ürün ve hizmet 

sunuiab i lecek tir. Çünkü, tüket i ci tercih lerini an lamaya çalı şan öze ı sektör, 

40 M. Hul ki CEViZDÖL U, Türki ue·nt n Gündemi nde ki özelleştirme. Ilgi Va. Ltd., Istanbul. 
1989. s.32- 33. 

41 Yılmaz ARSLAN, "Özelleştirmenin Teme1 Amacı Nedir?", BANKA VE EKONOMIK 
YORUMLAR DERGiSi, (Hazi ran 1988), S.6, s.53. 

42 Akgüç ve DiOerleri, s.130. 
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piyasada tutunabilmek için yeni ve iyi ürünler üretme yarışında 

bu ı unacak tır. 

Devletin sınırlı olan kaynaklarının; KiT yatırımları ve borçlarına 

ödenmesi yerine, altyapı, eğit im, sağiık gibi hizmet leri n en iyi şart larda 

veri le bilmesi için ayrı lması mümkündür. 

Ça ı ı şan ların KiT'Jere ortak edi le bilmesini sağlayacak öze ı Jeşt i rm e 

faa ı iyet leriyle, kendi iş !etme leri için çal ışmanın m ot iv e edilebilmesi i le 

üretim ve karı ı ı ık artacaktır. 

Sermayenin tabana yayı lmasıyla, üret im.e en küçük bireylerin 

katılmasının sağlanması, üretmenin zevkine varan bir toplum 

yaratacağı ndan, ekonom ide at ı ı kaynakların üretime kazandı rı lmasıyla; hem 

üretim art ışı hem de ha lk ın mülkiyete ortak o lması sağlanacaktır. 

öze ı leşti rm e faaliyet leriyle yabancı sermaye girişinin art ırılmasıyla; 

,1 ç.u.Ş.'in yapacakları direkt yatırımlar, teknoloji transferini hızlandıracak \'. ; g., .·, 
c/ } böylece, dış rekabet gücü yüksek olan mamüllerıe ihracat artacaktır. 

C<.'' .\' 
\' 

11. ÖZELLEŞTiRME YÖNTEMLERi 

Hükümet, öze ı Jeşt i rm e konusunda; 1984 yı ı ında, 2983 Sayı ı ı 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yak ır ı m larının Hızlandırılması Hakkında 

Kanunu ve 233 Sayı ı ı K.H.K. lle ı 986 yılında yürürlüğe koyduğu 329 ı sayı ı ı 

yasaları temel çerçeveyi çizmek üzere çıkarmıştır. Ayrıca 2983 Sayılı 

Yasanın uygulanmasına i ı işk in açıklamaları kapsayan Kamu Ortak lı ğı Fonu 

Yönetme ı i ği ni ele ı 984 yı ı ında çıkarrnışt ır. 

Yasal çerçeveyi çizen bu gelişmeler sonucunda, ülkemizde 

özelleştirme programıyla T.K.K.O.i.'ne devredilen kuruluşların 

özelleştirllmesirıde, adı geçen kuruluş; «işletme hakkı devri, kiralama, 

ha !ka arz, ça ı ı şan ları na sat ış, borsada sat ış veya b !ok sat ış yöntem lerini 

uygulamaktadır. özelleştirme yöntemıerinin seçiminde ise, firmanın ve 

sektörün yapısı, özellikleri mikro ve makro ekonomik ve sosyal koşullar 
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dik.kate alınmaktadır. Bu tespitler yapıldıktan sonra geçici, kısmen veya 

tamamen özelleştirme dediğimiz yöntemlere göre kamu mülkiyeti belli bir 

süre için veya şirketin belli bir kısmı kamuda kalmak şartıyla veya 

tamamen mülkiyetın özel sektöre devri şeklinde özelleştirme yöntemıerine 

başvuru! mak tadı r»43. 

Görüldüğü şek! i yle özelleştirmede yöntem ler en gene ı anlamda ik iye 

ayrı Iab i ı ir. Birincisi mülkiyet ın değişim inin sözkonusu o lması, lk ineısı de 

mülkiyetın değişiminin yani aktarılmasının meydene gelmediği 

öze ı Jeşt i rm e biçim !eridir. özel Jeşt irmede, mülkiyet sahip ı iğinin 

devredi ı m esi veya devredi ı memesine yo ı açan yöntem lerden, hangi lerinin, 

hangi kuruluş lar için, ne zaman ve na sı ı uygulanacağı açıkça belirt i Jmemlş 

o lmak la biri ik te, «getiri ı en sistem ın te h ı lke ı i yap-bozları önleyici bir 

yapıda o lması sevindiricidir. Ayrıca ağır eleştiri leri ve suçlamaları davet 

edecek alanlarda mülkiyet hakkı üzerinde tasarrufun önlenmesi övülecek 

bir dikkat ı i ı ikt ir. i nsaflı ve tarafsız k işi leri n sat ı Iab i ı ır diyeceklerinin 

satışı düşünülmüş görünmektedir. Satışı tartışmaya açık olan, fakat özel 

girışim ı erin karı ı o larak iş Jetebi !eceği tesis ı erin makul surette k iraya 

verilmesi gibi yararlı ve yapılabilir bir eylem tasarlanmıştw»44. 

özelleştirmeye ilişkin 3291 Sayılı Yasanın 13. maddesinde, 

özelleştirmede yetkiler ve yöntemler şöyle tesbit edilmektedir45. 

KiT'lerin öze ı leşt iri lmesine Bakan lar Kurulu' nca, müessese, baği ı 

ortak ı ık, iş ı etme ve iş ı etme birim lerinin öze ı leşt iri lmesine Toplu Konut ve 

Kamu Ortak ı ı ğı Kurulu n.K.K.O.K.)'nca karar ver1llr. K. O .K. ayrıca bu 

kuruluşlara ait iştiraklerdeki kamu paylarının satışı ve devri konularında 

da yetkilidir. 

Bu karar üzerine K.O.K.; teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık 

43 Ökke~ ÖZUYGUR, "TUrlctge'de Özelleşttrme Uvoulaması", KlT'LERlN ÖZELLEŞTiRILMESi 
VE DÜNYA'DAKI ÖRNEKLER (Seminer 15 Mayıs 1989), I.T.O. Ya. No. 1989-
26, s.44. 

44 ÖZMEN, s. 119. 

il5 Bkz.: R.G., T. 3 Haziran 1986, S. 19126. 



45 

senetlerinin, varlıklarının, tamamının veya bir kısmının satılmasına, 

kiralanmasına, işletme hakkının verilmesine, devredilmesine veya 

tasfiyesine karar vermeye ve bu konularda her türlü düzenleme yapmaya 

ye tk ı ı ldlr. 

Yukarıdak i hükme göre, öze ı Jeşt iri Jmesine karar veri !en K iT ve baği ı 

ortaklıklar doğrudan doğruya, müessese, işletme ve işletme birimleri ise 

önce Anonim Ortaklık haline getirildikten sonra hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın, baği ı bulunduğu Bakan ı ık la i ı işk isi k esi !erek Başbakan ı ığa 

bağlan m ış sayı lmaktadır. 

Adı geçen yasaya ait maddede belirlenen yöntemlerden, hangilerinin, 

hangi kuruluş lar için uygulanabi Jeceğinin düşünüldüğüne ve öze ı Jeşt irmede 

hangi sorunların bulunduğuna dair şu açıklamaları yapabiliriz46. 

- Ki T'lerin öze ı leştirilmesinde ortodoks biçim o Jan satış tarzı 

sadece rekabet koşulları altında çalışan imalat sanayi sektörü 

için tasarlanmış görülmektedir. Ancak; bunlarda da, ulusal 

savunma açısından sınırlar getirilmiştir. 

- MuMemeıen; değerleme sorunu büyük olan veya özel yerl-konumu 

nedeniyle veya diğer nedenlerle değeri ile işletme açısından 

değeri nispetsiz olan endüstriyel tesislerin kiraya verilerek 

işlet i ı m esi kabul ed ll m lşt ır. 

- Altyapı tesisleri o larak, öze ıı ik le be ı irt i le n, ulaşım, haberleşme 
........ 

ve elektrik kesiminin üretim olanaklarının satışı veya 

k iralanması gibi çetin ve te h ı ike 1 i yo ı lar düşünülmemişt ir. 

B un ların ge ı irieri ortaya konularak, bir nevi tahvi ı çıkarma yolu 

ile halktan borç alınmıştır. 

- Gerçekten geniş bir personel kadrosuna sahip bulunan Devletin 

çeşitli örgüt birimleri ile çok yakın ilişkisi olan değer biçilmesi 

çok zor belki de imkansız olan aıtyapı tesislerinin 

öze lleşt iri lmesinden sakını lması yerindedir. 

öze ı leşt irmede ve öze ı leşti rm e benzeri uygulama larda kul lanı lacak 

46 ÖZMENJ s.119-120. 
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yöntem ler o larak; öze ı leşti rm eye ait 2983 sayı ı ı yasada adı geçen şu 3 tür 

yöntemi, uygulanabilecek yol olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü bunlara 

ait gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

- Mülkiyet in devrine yol açan hisse senedi satışı. 

- işletme hakkı verilerek tesisin kiralanması. 

-Gelir ortaklığı senedi ile gelirin satılması veya borç para 

a ı ınması. 

B un lar dışında, «var ı ık ların sat ışı ve tasfiye için öze ı Jeşt i rm e i le 

1lg1li olarak herhangı b1r yol, yöntem belirlenmemiştır. Herhalde 

varlıkların satışı, normal özelleştirme yolu değil, istısnai bir yoludur. 

Tasfiye de elbette amacı açısından değll sonucu açısından bir özelleştirme 

yoludur. Ama arizi yoludur»47. 

Türkiye'de uygulanabi lecek yöntem !ere alt 3291 ve 2983 Sayı ı ı 

Yasadak i fark ı ı yak ı aş ı m ı arı be ı i rt t i k ten sonra gerek bu yön te m ı ere ve 

gerekse diğer yöntem !ere ait şu sınıflamal ı açıklama ları yapabi ı i riz. 

A- KiT'LERiN ÖZELLEŞTiRiLMESi NDE SATIŞ YÖNTEMi 

öze ı leşt irmenin tam o larak gerçekleşebi ımesi; bir K iT mülkiyet inin 

özel sektöre transferini sağlayan satış yöntemiyle mümkündür. Satış 

yöntem inde, K iT hisse senet lerinin ne kadarının öze ı sektöre sat ı la

cağını n sorusu sorulduğunda şu durumlarla karşılaşılabileceği cevabını 

vereb1 ı 1riz48: 

- Tamamen devlete ait kuruluşların tamamının özelleştirilmesi: Tam 

anlamıyla özelleşti rm e, KiT'lerın hisse senet lerinin tümünün öze ı 

sektöre devredi lmesidir. 

- Kısmen devlete ait kuruluşların tamamının özeııeştirllmesi: 

KiT'lerin özel sektöre satışında başarı şansı açısından devletin 

47 ÖZMENJ ş.135- 136. 

48 CEVLAN-VERGILiEL 1 8.79-80. 
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ıştırak e tt 1ğ1 kuruluş lardan baş Janmasının gerek ı ll 1ğln1 savunan 

görüşler vardır. öte yandan, Iştiraklerin tamamının 

öze ı leşt iri ı me leri ı birbirini tamam ı ı yan teşebbüslerde bütünlüğü 

bozacağından eleştiri lmektedir. Bu görüşü savunan lar ise, 

iştirak ı erin öze ı leşt iri ı me lerının daha ko lay ve hızı ı o lacağını ileri 

sürmektedirler. 

- Çoğunluk hisselerinin satışıyla kısmi özelleştirme: özelleştirme 

yapı ı ı rken tüm hisse leri n sat ışı düşünülmeyebi ı ır. Ayrıca piyasada 

tüm hisselerin satışı mümkün olmayabilir. Eğer KiT'lerin satışında 

hisse senetlerinin %51 'i veya daha fazlası özel şahıs veya kurumlara 

satılmış veya satılması planıanmışsa, çoğunluk hisselerinin 

satışıyla kısmi özelleştirme uygulanıyor demektir. Bazı görüş 

sahiplerine göre, başlangıçta herhangi bir KiT'in hisse senetlerinin 

tümünün satışına çalışı lmamal ıdır. Böyle bir girişim oldukça riskli 

olabilir. 

- Azın ı ık hisse lerının satışıyla k ı sm 1 öze ı leştırrne: öze ı leşti rm e 

çalışmalarında izlenebilecek tekniklerden birisı de, devletin 

hisse lerinin %SO' den azını satması dır. Bu tür öze ı leşt irrnenin 

sakıncası, yönetirnın devlette kalması nedeniyle, hisse senetlerinin 

a ı ıcı bulamaması ve yönetimin e tk in ça ı ı şamama olası ı ığıdır. 

öze ı leşt irrnenın bu şek i lde yapı ımasının amacı; devlet-öze ı sektör 

ortak ı ı ğı o lan şerketler o luşturrnakt ır. Söz konusu şirket ler, 

sermaye gereksinimlerini sermaye piyasasından sağlayacaklar ve 

hükümetin tamamen sahip olduğu işletmelere uyguladığı denetım de 

söz konusu olınayacaktır. C .. ) Sonuç olarak, bu tür özelleştirmelerde 

devletin özel bir denetimi olmadan özelleştirilrne işlemleri 

yapı lmaktadır. 
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1. Pay Senetlertntn Satışı Yöntemt 

öze lleşt iri lecek KlT'lerin pay senetlerının sermaye piyasasında 

satılabilmesi için önce, söz kunusu KIT'in, sermayesi pay senetlerine 

bölünmüş (sermaye şirketi) biçimine dönüşmesi zorunludur. Bu sermaye 

şirketinin anonim şirket olması tercih edilmektedir. Daha sonra KiTin 

aktiflerinin değerlendi ri ırnestözkaynak larının hesap lanmas ı, pay senet leri 

fiyatının ve miktarının belirlenmesi gerekir49. 

Çıkarılan hisse senetlerinin satışı yoluyla KlT mülkiyetinin devrinde; 

rı isse senet lerinin doğrudan doğruya al ıcı ya sat ı lması veya aracı ların 

rıizmetınden yararlanı lan dolayı ı satış şek ı inde ik1 yöntem kullanı ı ır. 

Hisse senetlerinin do~rudan rıalka satışında amaç, rıisse senetlerinin 

mümkün o lduğu kadar tabana yayı lmasını sağlamaktır. Bu arnacı 

gerçekleştirmek kadar, fiyat lama, dağıtım ve ihracın zamanlamasında hata 

yapma yöntemden kaynaklanan oıurnsuzluklardır. Fakat, aracı olmadığı için 

del yapılacak giderlerden tasarruf sağlamak lmk~nı vardır. 

KiT hisse senetlerinin dalaylı olarak satışında, sermaye piyasasında 

faal tyette bulunan aracı kuruluşların hizmetlerinden yararıanı lmaktadır. 

Sermaye piyasasında aracı kuruluşlar yatırım ve kalkınma bankaları, 

bankerieri yatırım fonu, yatırım ortaklıkları ve bankalardır. ( ... ) Yatırım 

bankalar-ı, aşağıda belirtilen işlemleri yaparak, menkul kıymet ihraç edecek 

kuruluş ların sermaye piyasasından uzun vade ı i fon sağlamalarını 

ko ı aylaşt ırmaktadırl arso. 

- KiTlerin çıkaracakları hisse senetlerini satın alarak, kendi nam ve 

hesap ı arına halka sa tm ayı taahhüt etmek (underwri t ing), 

- Hisse senetlerinin gerektiğinde satın alınacağını taahhüt etmek 

(stand-by underwriting)l 

- Hisse senetleri satılacak KITlerle, tasarrufçu kurumlar arasında 

49 CEViZO~LU~ Türldge•nin ... 1 s.68. 

50 CEVLAN-VERGiLiEL 1 s.88'den~ Öztin AKGÜÇJ "Finansal Yönetim" ı istanbul ı 1976
1 

ss.471-
472. 
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aracı ı ık yapmak, 

- özelleştirmede satış ajanı olarak hareket etmek, 

- özelleştirilecek KiT'lere danışmanlık yapmaktır. 

Pay senet lerinin sat ışı yo ıuyla K iT mülkIyet Inin devrinde, karı ı kamu 

girişimlerinin pay senetlerinin menkul kıymet borsalarında satışa 

sunulması, daha doğrusu halka açı laması ya da pay senet lerinin doğrudan 

doğruya bankalara, sosyal güvenlik kurumlarına özel olarak tahsisi 

gündeme ge ı iyor. Pay senet lerinin halka satışı sermayenin sahip ı i ği nin 

yaygınlaşması ve sermaye piyasasının gelişmesi açılarından olumlu 

bulunurken, bu yöntemin, sermaye piyasasının yeteri i olmaması nedeniyle 

sınırlı kalacağı, yurt dışına satışın güç olacağı ve dağınık pay sahiplerinin 

güçlü ve etkin bir yönetim oluşturamayacakları gibi nedenlerle Türkiye'de 

yapı !abi ı iri iğinin sınırı ı ka lacağı be ı irt i ı ir. öze ı tahsisin ise, pay 

senet lerinin sat ışının ko lay olmasına karşın, e tk in bir yönetim 

oluşturmanın güç olacağı vurgulanıyor51. 

Pay senetleri satış işlemini halka ve menkul değerler piyasasına 
-·---"·-------· ---

yapı ı an sat ışı ar şek ı inde ik iye ayırıyoruz. Türk 1ye'de, Pe tk im Petrokimya 

Ho Id ing AŞ.'nin öze ı leşt iri ı me faa ı iyet lerinde, şirkete ait hisse 

senetlerinin halka arzda ve borsada satışda zamanlama olarak 

far~kıııaştırma yapılmıştır. Bu farklılaştırmayla; şirketin hisse senetleri, 

Halka Arz tarihinde Türkiye'de ve Türkiye dışında hiçbir borsaya kote 

e tt iri Jmemesiyle fakat, Halka Arz ın sona ermesiyle i stanbul Menkul 

Kıymetler Borsası'na ( i.M.K.B.) ko te e ttirilmesiyle ik i yöntem uygulanmaya 

konmuştur. 

a- Birinci El Piyasasında Pay Senetlerinin Satışı 

Bu sat ış biçim inde, öze ı leşti ri lecek Ki T'in pay senet leri doğrudan 

51 Yakup KEPENEKJ 100 Soruda Geli~i mi, Sorunları ve Çözümleriejle Türlcieje"de 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri (Kil)) Gerçek Va. ) 100 Soruda Dizisi: 57) B. 1) istanbul) 
1990) s.153. 
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dogruya aı ıcı ı ara arz edllmektedlr. Sermaye piyasasından geçmeyen bu tür 

sat ış biçimi, sermaye piyasasını ge ı işt irmek amacıyla tercih 

edi 1memektedir52. 

Dogrudan doğruya a1ıcı1ara arzın gerçekleştiği satış işlemi yöntemine, 

ha lk ın i lgisini çekmek, katılımını sağlamak için reklam lar la tanıtımını 

yapma ve sat ış iş ı em i hakkında gene ı bi lgi vermek üzere dökümanı ar 

tıazır1anma1ıdır. Halka arz edilecek hisselerin satışının tanıtımını yapmak 

için «hazırlanacak prospektüsün öze ı ı i kle küçük yatırımcı ların doğru karar 

alınalarına yardımcı olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, 

prospektüs lerde öze lleşt iri lecek KiT'le i lgi ı i doğru bi lgi leri n verilmesi ve 

yanı lt ıcı davranış ların önlenmesi .gerekmektedir»53. Pet k im Petrak imya 

Ho Id ing AŞ.'nin öze ı leştirilmesinde de Halka Arz ı gerçek leştirrnek 

amacıyla hazırlanan dökümanda ana hatlarıyla şu konulara yer verilmiştir: 

- ş irket in yönetim ve sermaye yapısı, 

- öze lleşt lrme ve Petkim'in öze lleşt irllmesi, 

- Petkim'in kuruluşu ve gelişimi) 

- Petrokimya Sanayıt ve Petkim'In yerlı 

- Petkim'in tesis ve faaliyetleri) 

- Şirket çalışanları) 

- Petkim'in mali clurumu) 

- Petkim Holding'in Ana Sözleşmesi) 

- Halka arz yoluyla satışa katııma ve satış koşulları hakkında genel 

- bi lgi le re yer ver ll miştir. 

Hisse senetlerinin doğrudan halka satışında izlenecek yollardan birisi 

de özel satış (private placement) veya özel çıkarımdır. özel çıkarımda, KiT 

lıisse senetlerini satın alacak bir veya az sayıda yatırımcı vardır. Söz 

konusu yatırımcılarla, özelleştirme koşullarını tartışma olanağı 

52 CEViZOGLU, Türki ge"ni n ... , s.68. 

53 CEVLAN- VERGi Li EL, s.85'den, Ali CEVLAN, "Sor ma ge Pi gaaaaı nda Tasarruf Sa hi bi ni n 
Korunması Sorunu", B.i.T .i.A. işletme FekU1tes1 Dergisi, C.1, S.l, Burse, (Mert 1982}, 
8.87. 
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bulunacağından, hisse senet lerinin sat ışı ile i lgi ı i riskler aza ı t ı !abi ı ir. 

öze ı çıkarım ın üstün lük leri ş un lar ol abi ı ir54: 

- Hisse senedi çıkarma formaliteleri hızla tamamıanacağından, 

devletin kasasına çok kısa zamanında nakit girişi sağlanabilir. 

- Bu tür satışlar için duyuru, reklam ve dağıtım giderleri 

o lmayacağı ndan, devlet in nakit girişi artacağı gibi sat ı lacak pay 

senedi sayısı düşük düzeyde tutulabil ir. 

b- ikinci El Piyasasında (Menkul Değer Borsasında) Pay Senetleri 

Satışı 

Sermaye piyasasının ge ı işt i ği ve aracı kurum ların Cunderwriter) 

faa ı iyet gösterdiği ülkelerde, pay senet leri sat ışı borsada yapı lmaktadır. 

Daha önce halka arz edilmiş yada satılmış menkul değerlerin arz ve 

ta !eb inin karşılaştı ğı ikinci e ı piyasalarındaki (menkul değer 

borsalarındaki) pay senedi satışı, sabit fiyat üzerinden ya da taban 

fiyat lı art ırma yöntem i yle yapı ı ır. Bu iki yöntem in işleyişi şöyledir55: 

Sabit fiyat üzerinden satışta, pay senetlerinin üzerinde yazılı 

(nomirıa ı) değerıeri esas al ırıarak sat ış gerçek Jeşmektedir. Bu, gene ı kabul 

görmüş klasik bir satış yöntemidir. 

Taban fiyat la art ırma yöntemiyle yapı Jan sat ışiarda ise, pay senet leri 

için be ı iri i bir taban fiyat be ı irlenir ve bu fiyat gene ı 1 ik le aracı kurum ların 

kat ı ldığı art ırmalar i le top lam sat ı ı ır. Bu durumda, Qay senet lerini alan 

ar~acı kurum lar bir fiyat garant isi vermektedirıeı:/Pay senet lerı aracı 
kurumun artırdığı fiyat üzerinden sat ı ı ırsa KiT'lerin ya da sat ış la görevi i 

yönetimin bir kaybı olmaz. Çünkü, aracı kurum taban fiyatı ödemek 

zor~undadır. Satılmayan senetler aracı kururnun elinde kalır. Kimi 

durum larda, pey senet lerinin fiyat ı kademe! i o larak da belirlenebi ı ir. Bu 

54 CEYLAN-VERGiLiEL, ş.86'd8n, Cevat SARIKAMIŞ, Sermaye Pazarları~ ist8nbu1, 19801 

ss.83- 85. 

55 CEViZOÖLU, Türki ue'ni n ... , s.68- 69. 
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uygulamada, yine pay senetleri için önce bir taban fiyatı seçilir, bunun 

üzerinde fiyat önerısi istenir. Eğer fiyat artırma önerisine uyarak, en 

yüksek fiya~ ı veren a ı ıcı pay senet lerinin tümünü almak istemezse, 

istediği miktardaki senet kendisine verilir. Daha sonra ise, ikinci en yüksek 

fiyat önerisinde bulunan alıcının isteği karşılanır. 

2. Direkt (Özel) Sat1ş Yöntemi 

Bu yöntem, genellikle KiT'Jer1n · bir kısım aktifler1n1n, 

müesseselerinin, ikinci faaliyet dallarının ya da küçük işletmelerin 

ş at ışında uygulanabi ı ir. Yöntemin önem ı i sakıncası, sat ış ın yapı lacağı 

·firma veya konsoı~siyum belirlenmesinde pazarilk yolu kullanıldığından, 

subjektif değerlemenin o lması yani su i st ima ı le re meydan verebi lmesidir. 

Hisse senedi çıkarılmasının söz konusu olmadığı bu yöntemle, sermaye 

piyasasının ge ı işimine kat k ı sağ lanmayacağı da muhakkadır. 

-------------~- Bu yöntemde, sat_ılaca~Xi! Y? da ~~ğj~ ku~-~~ş_L~~ r:n~li yöQgen güçlü 

olmalı, ancak çok büyük sermayeye ve aktiflere sahip bulunmamalıdır. 

Yöntem, hızı ı uygulanabi !me yeteneğine sahip o lmak la biri ik te, 

öze ı leşti rm eden b ek Jenen yararları sağlama yönünden, uygun 

görülmemel<tedir·. Bu nedenle, ticari esasıara göre çalışan Sümerbank, 

Etibank ve T.P.A.O. gibi KlT'lerin bağlı ortaklıkları ya da müesseselerinin 

satışında başvurulabilecek niteliktedir56. Satış; bir firmaya, ayrı ayrı 

birkaç firmaya veya bir firmalar topluluğuna (konsorsiyum) yapılabilir. 

B- ÖZELLEŞTiR~IE BENZERi UYGULA~lALAR 

özelleşti rm e; ülkenin ekonom ik yapısına, öze ı leşecek kuruluşların 

paylaı'ının kamu ve öze ı kesim arasındak i dağı ı ı m ına ve rıükümet leri n 

tercihine bağlıdır. örneğin, bir ülkede, daha önce mülkiyeti özel sektörde 

56 CEViZOGLU, Türkige'nin ... , s.69. . __ ) 

l 



53 

olan şirketlerdeki devlet payları'nın satılarak, özel şirketin tümüyle 

öze lleşt 1r1lmes1 düşünülürken; bir başka ülkede, mülkiyet i devlete ait 

kuruluşların öze ı leşt iri ı m esi önce ı ik alabilmektedir. Başka bir deyişle 

özelleştirme, farklı ekonomik ve politik etkilere sahip ülkelerde farklı 

biçim lerde ortaya çıkabi ımektedir. Ancak, öze ı leştirmeden söz edebi ı m ek 

için, kuruluşun %51 oranındak i payının mutlaka öze ı mü lke dönüşmesi 

zorunludur. Çok sayıda hükümet, sahip oldukları varlıkların ve payların 

yan ı ız ca çok küçük bir bölümünü satmak ta ve bu eylem lerine öze 1 Jeştirme 

adını vermektedirler. Bu durumdaki, hükümetlerin amacı, belki politik bir 

yaklaşım ve yerel sermaye açıgını kapatmak ya da şirketteki denetimi 

yitirmeksizin kısa sürede devlete fon yaratmak için duydukları sade bir 

arzudur57. Bu şek i lde k i amaca hizmet eden, tam bir mülkiyet devrine yo ı 

açmayan ve öze ı Jeşt i rm e o larak adlandırı ı an bu yöntem leri, özel Jeşt ı rm e 

benzeri uygulamalar şeklinde adlandırarak şu şekilde sıralayabiliriz: 

;<J ı. Kamu- özel Sektör OrtaklıQı Yöntemi 

özellikle büyük ölçekli ve riskli yeni yatırımların kamu kesimi ve özel 

kesiminin birlikte ortak oldugu sermaye şirketleri tarafından 

gerçek leşt iri ı m esi ya da sürdürülmekte o lan faaliyet ı ere öze ı sektörün de 

ortak olarak alınması suretiyle oluşan karma ortaklıklar da bir tür 

özelleştirme olarak kabul edilmektedir58. Karma teşebbüslerin, saf kamu 

teşebbüslerine kıyasla daha iyi bir performans göstermiş olmaları 

Türkiye'de de faaliyet sahasını genişletmiştir. 

/-

1 2. Finansal Kiralama Yöntemi 

Finansal kiralama veya diğer adıyla sermaye kiralaması <capital 

57 CEViZO~LU, TUrt1ye'ntn ... , s.56'dan, "Prtvattzatton-Everbodı.fa Dotno lt~ 
Dtfferentltf, The EconomHıt,21 Anıllk 1965,s.70. 

58 Abdullah YAVAŞ, "Özelleştirmede Yöntemler", PET Ki M UYGULAMALl MEVZUAT DERGiSi 
(ÖZELLEŞTIRME ÖZEL SAYI), (Haziran 1990),S.7,s.11. 
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leasing), makina ve techizatın mülkiyet hakkının yasal olarak kiraya 

verende kalmasına rağmen, ekonomik açıdan kiralanan varlık üzerindeki 

kontra lu kiracıya devreden ve kiracıyı varlığın fi ıı 1 sahibi hal ine getiren 

uzun sürel.i lıir leasing türüdür. Klracının, kiralanan varlığın ekonomik 

ömrünün önemli bir kısmını hatta tamamının kullanma yetkisine sahip 

olduğu ve mülkiyet dışındaki bütün riskleri ve yararları üstlendiği finansal 

k ira lama lar gene ıı ik le bir leasing şirket i aracı ı ığıyla yapı lmak ta, üçlü bir 

an !aşma içermekte ve k ira ı anan var! ık lar açısından daha geniş kapsam ı ı 

o lmaktadır (gem i ler, uçak lar, vagon lar, konteyner ler, inşaat mak inaları, 

tesisler, b inalar, diğer makina ve techizat v.b.) 59. 

Zararı ı bazı KiT'lerin verim ı i bir işletmeci ı iğe kavuşturulma ları 

aınacıyla ve özel yeri nedeniyle işletme açısından değeri tıesaplanamayan 

endüstri ye ı tesis leri n k iraya veri ı me leri (leasing) özelleştirmenin i lk 

dönem lerinde tercih edi le bi lecek uygulama lardandır. 

3. Yönetim Devri Yöntemi 

KiT yönetıminin kamusal niteliğinin kaldırılarak, özel yönetimin bunun 

yerını almasıdır. Kamunun mülkünde tutulmak istenen, hemen 

sat ılamayacak ya da be ll i bir süre iyileşt iri ı m esi çı ereken K iT ile karl ı 

çalışmaması yalnızca yönetimin sorumluluğu olan KiT için bu yöntem 

uygulanabi ı ir. Yönetim sözleşmesiyle, öze ı uzman ı ı ğın gerek ı i o lduğu 

alarılarda özel girişimciliğin yararlarından KiT'in de yararlanması 

sağlanabil ir, iş disip ı ini ve verim artabi ı ir. Buna karşı ı ık yönetim, mülk 

sah1b1 kadar özen göstermeyebil1r ve yönet1min, muhasebe ve clenetim 

ölçüt leri yeter ı i değilse, değerlerıdiri ı m esi güç o ı atıl ı ir60. 

2983 Say al ı Tasarrufların Teşvik i ve Kamu Yatırım larının 

Hızlandırı lmasına Dair Kanun i le Kamu Ortak lı ğı Fonu Yönetme ı iği'nde yer 

59 Levent VARLIK ve D1~erler1, Leasing Factoring Forfaiti ng, Türki ye iş Bankası A.Ş. 
iktisadi Araştırmalar Müdürlü~ü, Ankara, 1985, 8.3. 

60 KEPENEK, 8.155. 
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alan işletme hakkl kavramının tanımı şöyledir61: 

Kamu iktisadi Kuruluşlar-ı ve iktisadi Devlet Teşekküllerine (Yurt 

dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve 

benzerlerinin, mülkiyet hakkı s akl ı kalmak kaydıyla, be ı iri i bir be de ı 

karşılığında belirili süre ve şartlar dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar 

tarafından işletilmesini ve varsa mamüllerinin pazarlama ve dağıtımını 

yapmasını, ifade eder. 

i şletme Sözleşmesi Yöntem i adı da veri le n bu yöntem le, Kir leri n 

yönetim leri öze ı sektöre devredi ımektedir. i mza ı anan sözleşme ı ere 

ek lerıecek bir madde 1 le, be ı ı i süre ı erin bit im i nda Kir leri n iş !etmesi 

şirket tarafından sat ın a ı ın abi lmektedir. Eğer öyle bir mülkiyet transferi 

öngörülmüşse, sözleşmede yönetime ödenecek ücret, kar' payı ve payların 

devir koşulları ve devir takvimi de belirtilir. Bu yöntemle özel sermaye en 

az düzeyde kul lanı larak, sözleşme sonunda e lde edi lecek ek fonlar la 

mülkiyet sağlanır62. 

4. ihale Yöntem1 

Mülkiyet devrinin söz konusu olmadığı bu yöntemde de, hizmetin 

finansmanı devletçe karşı lanmak la biri ik te rıizmet öze ı sektör tarafından 

sunulmaktadır. Hizmetin sunum hakkı ihaleye çıkarılmakta, firmalar 

birbirleri ile yarıştıkları için en düşük fiyatı öneren firma sözleşme 

hak k ını e lde etmektedir. Kamunun kazancı rekabet in egemen o lduğu 

piyasalarda daha yüksek olmaktadır. 

Hizmetler·in devredileceği özel kişi ya da kuruluşların ihale sonucu 

belirlenrrıesirıin, hizmetlerin darıa rasyonel ve verimli olmasına yol açacağı 

i leri slirLllmektedir. Türk iye'de de uygulanmakta o lan bu yöntem le ı anakent 

ve ilçe belediyelerinin meydan} bulvar, cadde ve anayollarının yapımı, 

61 Bkz.: R.G. T.17 Mart 1984, S.18344, RG. T.13 EylUl 1984, 5.18514. 
62 CEViZO~LU, Türlcige"nin ... , s.72. 
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bakım ve onarımı) yolcu ve yük terminallerinini katlı otoparkların yapımı 

ve işletilmesi) yeşil alanlar) parklari bahçelerı spor ve dinlenme 

tesis lerinin yapı m hizmet leri öze ı sektöre yapt ırılmaktadır63. Bu süreçtel 

verim ve kalite artabilir) kamunun üzerindeki yönetim yükü azalır. Ancak) 

bazı durumlarda toplumsal amaçlar sağlanmayabilirı hizmet veren ortak

lığın tekel olması durumunda da kamuya olan maliyet artar64. 

5. Devlet Tekellerinin Ortadan Kaldırılması 

Diğer bir yöntem ise devlet tek e ı inde bulunan hizmet ı erin öze ı sektöre 

açı larak devlet denetim ine son veri lmesidir. Bu yöntem, tüketicinin 

yararına o larak rekabet i art ırmak ta ve tüket i c iye daha çok seçme imkanı 

tanımanın yanısıra hizmetin sunulması için devlete duyulan ihtiyacı da 

azalttığından bütçenin kısılmasını da sağlamaktadır65. 

Devlet in ekonom i deki kısıt lama larının yasa ı düzen le me ler le 

ka ldı rı lmasıl fiyat de net im lerine ve sübvansiyon ı ara son veri ı m esi ile 

amaç; tüm sektörlerde rekabeti sağlamak) optimalite şartlarını 

gerçek ıeşt irerek kamu girişim lerinin daha verim ı i o lmaya zorıanmasıdır. 

«Ancak bu süreçte kamu kesimi bu sektörde egemenliğini sürdürebilir ve 

öze ı yatırımcı için bu durum caydırıcı o !abi ı ir) ek o larak da rekabet in 

açı lmasıyla kamu girişiminde verim ı i ı iğin artması zaman al ıcı ol abi ı ir». 

Türkiye'de) mevduat faizlerinin belirlenmesi yetkisinin hükümetten 

banka ı ara veri Jmesini ı çay ve tütün yaprağının işlenmesinin ve e Jektrik 

üretim i nden tek e ı leri n kaldırılması i le öze ı öğret im kurum ları açı lmasına 

izin verilmesini bu yöntemdek i uygulama örnek leri o larak görmekteyiz66. 

63 CEViZOÖLU 1 Türki lje"ni n ... 1 s. 73. 

64 KEPENEK, s. 155. 
65 VILDIRIM 1s.198. 
66 KEPENEK 1 s.155. 
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6. imt1yaz Devr1 Yöntemt 

imtiyaz yönteminde, öze ı ı lk le elektrik, su ve demiryo ı ları gibi 

sanayi lerde ö ıçe k büyümesi sonucu şirket in ma ı iyet lerinin düşmesi ile 

ortaya çıkan doOa ı tel< e 1 kamu sektöründen öze ı sektöre geçmektedir. 

Başka bir d ey iş ı e; doğa ı tek e ı leşmen in o lduğu üretim alan ları, bir sözleşme 

i le öze ı kesime devredi lmektedir. imtiyaz yöntem inde teme ı nokta pazarı ık 

sürecidir. imtiyaz, pazarlık ile, sözleşmede nitelikleri belirtilen mal ya da 

hizmet i en düşük bed e ı i le piyasaya sunmayı kabul eden şirkete 

verilmelidir67. 

7. Gelir Ortaklıgı Senedi lle Gelirin Satılması veya Borç 

Para Alınması Yöntem i 

KiT'leri özelleştirmeyle varılacak bazı hedefleri gerçekleştirmede, 

özelleştirmeye gitmeden de karşııayabllecek olan Gelır Ortaklığı Senedi 

Çıkarı lması; özelleştirmenin yasal bir tanımı yapı lmadığı Için, 

özelleştirmede bir yöntem olarak görtilmüştür. 

2983 Sayı ı ı Yasanın altyapı tesisleri olarak tanımladığı köprü, baraj, 

elektrik santral ı, karaya lu, demiryolu, telekomünikasyon sistem leri i le 

sivi ı kul lanıma yöne ı ik deniz ve tıava ı ıman ları ve benzeri öze ı leştirmen1n 

dışında tutularak, devlet bunların ge ı irierini karşı ı ık göstererek para 

toplamaktadır68. 

özel yatırımcıların, kamuya ait bir hizmet ya da altyapı işletmesinin 

gelirinden pay almalarını sağlayan gelir ortaklığı yöntemi, verimlilik ve 

karl ı ı ı ğı artt ıracağı ve ge ı ir senet lerinin sat ışından kamuya bir ge ı ir 

getireceği biçim inde k i o lunı lu yön lerine karşı, ge ı ir senedi sahip lerinin 

yönetimi etkileme ve değiştirme olanaklarının bulunmanıası gibi, olumsuz 

yön leri de bulunan bir yöntem o larak ni te !eniyor. Türk iye'de öze ı leşti rm eye 

67 CEVIZO~LU, s.73'den, Coşkun Can AKTAN, Kamu Iktisadi Teşebbüs1eri Ye 
Oze11eşti rme, Iz mi r, Bil ko m, 1987, s.113. 

68 Bkz.: R.G., T.17 Mart 1984, 5.18344, Madde 3. 
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geçişten önce, Boğaz Köprüsü ve bir kısım barajlarda bu yöntemin 

uygulandığı belirtilmelidir69. 

Gelir ortaklığı senetleri ile ilgili en önemli sorun devletin senedi 

çıkaran işletmelerinin mal ve hizmetlerine ödenen fiyatı monopolcu bir 

firmanın fiyat ı gibi be ı irlemesidir. Bu durum, senet leri n getiri leri n ne 

o lacağının da resmi makam Jarca be ı ırıendlğlnl göstermektedir. Bunun 

sonucu o larak garant i veri le n ge ı irinin tasarruf sahibine dağıt ı la bi ı m esi 

için ma 1 ve hizmetlere zam yapma zorun Juluğu ortaya çıkmaktadır 70. 

69 KEPENEK~ s.154. 

70 Sadi UZUNOGLU, "ÖzeJleştirme ve Gelir Ortaklılı Senetleri"~. BANKA VE EKONOMiK 
YORUMLAR DERGiSi~ (Eylül 1987) ~ S.SO. 



üçonco Bölüm 

SATIŞ YÖNTEMiYLE ÖZELLEŞTiRMEDEKi 

TARAFLAR 1 N i NCELEN1"1ES 1 

1. ÖZELLEŞTIRILECEK Kil'LERIN BELIRLENMESI 

Gerçek ve tam bir öze ı leşti rm e için; sat ış yöntem i yle be ı iri i 

aşama lardan geçen öze ı leşti rm e işlem i sonunda mülkiyet in transferinin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu bölümde de geçen özelleştirme 

kavramlarıyla anlat ı lmak istenen, yöntem olarak sat ış yöntem inin 

kullanıldı~ı ve mülkiyet değişiminin söz konusu oldu~u özelleştirme 

faa ı iyet !eridir. Gerçek bir öze ı leştirme için zorun lu o Jan mülkiyet in 

kamudan özel kesime geçiş şeması aşağıdaki gibidir1. 

KlT'lerin mülkiyet devrinin söz konusu o lduğu öze ı Jeşt irnıe 

faaliyetlerinde hatanın minimize edilmesi «önceliklerin doğru tesbit 

eclilrnesi, gerçekçi ar,aştırmaıarın her karara destek olması, acele 

edilmemesi, kamuoyunun ve ilgililerin rıer açıdan aydınlatılması, mümkün 

olan ölçülerde siyasal uzlaşmaların denenmesi, hukuksal çerçevenin çok 

yönlü oluşturulan bir kurul tarafından incelenerek uyurnların ve 

M.Hulki CEViZOGLUJ Türkiyc"nin Gündemindeki ÖzelleJtirmeJ ilgi Yay1nc1lık Ltd.J 
istanbul J 1989 J 5.65. 
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uygunlukların saGlanmasına bağlıdır»2. 

rC 

Hükümet 
(K iT'l er) 1-t 

Lt 

ŞEMA 1 

MÜLKiYET iN TRANSFERi 

Yatırımcı Gruplar Transfer Yöntemleri 

rC Vönetim/Vatırımcılarla 

Vönet im/Çalı şan 1 ar 
Borçlanarak Satınalma 

~ Çalışanların Pay Sahibi 
Olma Planlaması 

V at ı rı mc ı ı ar Cüzdanı r; Pay Senetlerinin Seıtışı 
Türk/Yabancı ı-

K1 şt se 1 /Kurum sa 1 ~ özel Satış (plasman) 

Birleşme/Devralma 11e 
~ De net 1 m Vetk1 st Kazanma 

Türk 
~ Ortak Girişi m 

ve 
Yabancı 

(Anoni m)Şi rket 1 er ~ Azınlık Payları 

{) Aktifleri n Sat ı ş ı 

A- ÖZELLEŞTiRf'1E ANA PLANINA GÖRE KiT'LERiN SINIFLANDIRILMASI 

KiT'lerirı öze ı leşt iri ı me leri konusunda çal ışma lar yapan Morgan 

2 Selahattın ÖZMEN, TUrlc:tye·de ve DOnyada KiT"lerin Özelleşurnmesi, Met-Er, 
Matbaası )stanbul, 1987, s.145. 
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Ouaranty Trust'ın özelleştirme Ana Planı'na göre satışa elverişli 

olup olmadıklaı~ı konusunda üzerinde çalışılması istenilen 32 KiT'in 

sınıflandırılmasında esas olarak ekonomik başarı~ yatırım ihtiyacı ve 

kamu hizmet1 fonksiyonu ölçüt olarak alındığı belirti1mişt1r3. 

1. KlT'lerin Sınıflandırılmasında Kriterler 

a- Ekonom ik Başar, ı 

B un lar anaı-ı tar özelleşti rm e faktörlerinin en önem ı isi o lup ı 

yatırırncıların da en fazla ilgi duyduğudur. Çalışmanın en büyük kısmı 

mevcut durumlarda hangi KiT'lerin ekonomik açıdan başarılı olduğunu ve 

tıangi lerinin de o lmadığını be ı irlemeye ayrıldı. Herbir Kir in ekonomik 

başarısını belirlernek için sorulan ana sorun şudur: 

Ki Tl 

- Sübvansiyon 

- i thalat Koruması veya 

- Fiyat Kontrolleri olmaksızın serbest piyasa koşunarında 

ekonom 11< o ı aral< başarli ı m 1? 

KiT'lerin ekonomik başarısını tesbit amacıyla her şirket aşağıdaki 
kr-ıterlere uygun olarak analiz etiilciı: 

EKONOf'1iK BAŞARI 

- Pazarlar ve Gelecek Yıllarda Beklenen Talep 

- işletmeler ve Çalışma Verimi 

- Karlılık 

- Diğer Faktörler 

Ekonom ik başarıyı be 11rlernede bu faktörler bir ı ik te göz önüne a ı ındı. 

Her ne kadar, ayrı ayrı her bir faktöre öze 1 ağır! ık lar veri lmediyse de i lk 

faktör·, pazarlar ve gelecek yıllar için beklenen talep, genel olarak en 

3 Kinerin Sınıflandınlmasında Kriterler adlı kısım: The Morgan Bank'ın Hazırladı~ı 
Özelleştirme Ana Planı'nı n D.P.T. ile şahsen görüşmeler sonucunda elde edilen bi ri nci 
cilt fotokopileri nden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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önemli faktör olarak kabul edilmektedir. ikinci faktör, işletmeler ve 

ça ı ışma veriminin de önem ı i o lduğu kabul edilmekte, bunun yanısıra üçüncü 

bir faktör karlılığın ise daha az önemli olduğu kabul edilmektedir. 

Doğal o larak, muhteme ı yatırımcı lar için ge lecek te beklenen karl ı ı ık 

çok önem ı i dir, fakat bunun objektif olarak ölçülmesi zordur. Ki T' ı erin 

geçmişteki çalışma şartlarından dolayı geçmiş yıllardaki karlılık gelecek 

yı ı ı ard ak i karı ı ı ı ğın be ı irlenmesinde güveni ı ir bir gösterge değildir. KiT'ler 

fiyat kontro ı lerine tabi tutulmuşlardır ve doğrudan veya do layı ı 

sübvansiyonlardan yararlanmışlardır. Sübvanse edilmiş krediler almış ve 

tıuna karşılık özel sektör şirketi olsalardı yapmaları gerekmeyecek olan 

kamu hizmeti ternin etmişlerdir. 

Gelecek yıllarda beklenen karlılığı ölçmenin en iyi yolunun ilk iki 

faktörü, beklenen talep ve işletmelerdir. 

Pazarlar: Yatırımcılar çok büyük büyüme olasılığı olan şirketlere ilgi 

duymaktadır. Yani, KiT tarafından üretilen mal ve hizmet tipleri için 

bek.lenen gelecekteki talebin arza göre durumunu dikkate almaktadırıar. 

Şayet bir şirket tarafından üretilecek mal ve hizmet tipleri için talebin 

yüksek o lması bekleniyor ve arz sınırı ı ise~ yatırımcılar şirket in karı ı ı ık 

potansiyelinin farkına varacaklar ve hatta geçmiş yıllardaki karlılığı kötü 

de olsa ve mal varlığı iyi kalitede olmasa da yatırım yapmaya istekli 

o ı acak ı ardır. 

işletmeler: Şirketin işletmelerini değerlendirmede göz önüne alınan 

belli başlı faktörler aşağıda verilmiştir. 

- Pazar~ ı ar ve Gelecekte Beklenen Talep 

- işletmeler ve Çalışma Verimi 

-Ürün ve Hizmetlerin Kalitesi 

- Ma ı iyet Rekabet i (Öze ı ı ik le Ulus lararası alanda) 

-Mal Varlıkların Niteliği 

-Çalışma Kapasiteıer~i 

Uluslararası rekabet Kirlerden herhangi birisinin satılabilirliğinin 
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belir·ıenmesinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye ekonomisi 

liberalleştikçe, KiT'ler gittikçe artan oranlarda yabancı şirketlerlerekabet 

etme zorunda kalacaktır. Uluslararası rekabete maruz kalma potansiyeline 

sarıip her bir KiT'in ne derecede uluslararası rekabet edecek güçte olduğunu 

be ı iriemek için değerlerıdirilmesi yapılmıştır. Aşağıdaki ler gözönüne 

a ı ın ar ak. varlık ların n1tel ik leri değerlend1r1lm1ştir. 

MAL VARLU)ININ NITELiGi 

- Fabrikanın Yaşı 

- Teknoloji En Son Teknoloji mi? 

- Ölçek Ekonomisi mi? 

- Cevhet' Kalitesi v.s. 

- Sat ıcı ı ara ve Müşteri ler e Yak ını ık 

Ki T ürünlerinin bir tek a ı ıcı ya sat ı ldığı durum larda ortaya çıkan a ı ıcı 

tek e ı i de yatırımcının ekonom ik başarı konusundak i fikrini e tk i leyebi ı ir, 

özellikle bu tek alıcı devlet veya bir başka KiT olduğunda bu durum 

yatırımcı için bir en ge ı o larak görülebilir. Yatırımcı !ara cazip görünecek 

biı-çok KiT'irı satışının gerçekleşmemesi, söz konusu KlT'in bütün veya 

hemen hemen bütün ürünlerinin bir devlet kurumuna veya başka KiT'e 

sat ı ı mas ı ndan kaynak ı anacak tır. 

b. Yatırım Ihtiyacı 

Türk iye'de sermaye yetersızı i ği olduğu gerçeğinin kabul edi ınıesi 

üzerine, yatırım ihtiyacı kriteri kullanımına karar verildi. KlT'lerden 

tıazıları ekonomik olarak başarılı olsalar da yatırım ihtiyacının büyüklüğü 

nedeniyle bunların kısa veya orta vadede sat ı lmaları olanaksızdır. Yatırım 

ihtiyacı kriteri ekonomik başarı kriterine göre yüksek derece almış ve bu 

yüzden s atı la bi ı me potansiyel i o ILiuğu izlenimini veren Ki T' ı ere 

uygulanmıştır. 
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c. Kamu Hizmeti Fonksiyonu 

KiT'lerin çoğu, ticari fonksiyonlarının yanı sıra kamu tiizmeti 

fonksiyonu da içermektedir. Birineli gayesi kamu hizmeti sağlamak olan 

Ki T'lerin, yatırımcı ların i lgisini çekmeyeceği hissed i ı miştir. 

2. özelleştirmede önce11k Sırasımn Bel1rlenmest 

özelleştirmede önceliğin tesbiti kolay işlerden değildir. Bir yandan 

hükümetin inancı, bir yandan alıcıların isteği, bir yandan ekonomide zararlı 

stok ların o luşrnamas ı gereği, bir yandan o Iab i ı iri ik ve bunun zorluğu 

kolaylığı ve de genellikle politik ve ekonomik durum gibi her biri esasen 

karmaşıl< pek çok etken, önce ı ik be ı irlemeye etki yapar. Ancak; bütün 

karmaşık faktörlere rağmen önce ı ik en az yanı ış la tesbit edi ı me ı i dir. 

Çünkü; işin başarısı ve başarısızlığı buradaki isabete bağlıdır4. 

1"1organ Ouaranty Bank.'ırı, özeııeşt1rrne Ana Planı'na göre Kirler 

gatılabllme önceliğine göre (Birinci Derecede öncelikli, ikinci Derecede 

önce ı iki i, Oç üncü Derecede önce ı ik ı D gene ı bir sınıflandırmaya tabi tutuldu 

ve daha sonra tekrar sekiz aıt kategoriye sınıflandırıldı. En sonunda da, 

KIT'ler, özelleştirmenin tercih yöntemine göre sınıflandırıldıs. 

B- ÖZELLEŞTiRiLECEK KlT'LERiN SATIŞ FiYATININ BELiRLENMESi 

~1ülkiyet transferinin satış işlemiyle gerçekleşeceği Kirleri 

özelleştirme çalışmalarının en önemli aşamalarından biri de firma 

değerinin belirlenmesidir. Çünkü, özelleştirilecek KlT'lerin büyük sabit 

varlıklara sahip endüstri kuruluşları olması değerlendirmede sorun 

olmaktadır. 

4 ÖZMEN 1 s.145. 

5 Bkz.: Morgan Bank Özelleştirme Ana Planı. 
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1. Kil'leri De~erlendtrmede önem11 Hususlar 

GünümüzdCı duran varlıkların değerıendirilmesi güç ve tartışmaya açık 

konulardan birisidir. Bu alarılarda yapılan çalışmalardan ilgili veya bilgili 

tarafların tümünün beğendiği bir sonuca bugüne kadar rastlanmamıştır. 

öze ı ı ik le doktriner yaklaşım ıarıa i lgi ı i o ı an, K iT var ı ık ı arının 

değerlenmesinde, öze ı leşt irmeyi tutan veya karşıt o lan tarafların hiç biri 

tam memnun olmamaktadır. Buna rağmen bazı tedbirlerle anlaşmazlıkları 

azaltmak, t·ıafifletmek rnümkündür. <. .. )Amaç sınai tesislerin varlıklarının 

olabildiği kadar gerçeğe yakın olarak değerlemektir. Amaca ilişkin önemli 

hususlar şöyle tesbit oıunmaktadır6. 

- Ana amaç varlığın değerini gerçekçi olarak tayin etmektir. 

- Diğer bir amaç satıcı olan kamunun veya alıcı olan özel kişilerin 

a ldanmamasıdır. 

- Yukarıdaki ik inci ı amaç kendi ı iğinden, varlığın derha ı sat ış anındak i 

değerini tesbit etmek gibi bir davranışa engel olacağı için, makul 

--on'-müdaet içinde ve alıcıların yeterince istekli olduğu bir ortamda 

o ıuşacak fiyat ı düşünmek bir başka aıt amaç o lmaktadır. 

- Bir sabit varlığın tesbit edilecek değeri, sadece kendi değerini 

belirlemek ve onunla yakın ilişkileri mevcut olanları 

ilgilendirmekle kalmaz emsal olarak benzer malların değerine de 

etki yapar. Başka bir deyişle piyasayı e tk 1 ler. Değerıemen in, bu 

türden etkilerinin tarafsız ve uygun olmasını düşünerek, yapılması 

zorunludur. Bu mecburiyet ik inci ı amaç o lmak la beraber, ana amacın 

öneırıli bir parçasıdır. 

- Diğer bir amaç; ekonominin ve mali yapının yanlış değerlemeye 

engel olacak bir gerçekliğe sahip olmaktır. 

YukarırJa değinilen noktalar değer biçiminin acelesiz, tarafsız ve 

makul bir anlayış ile olmasını emretmektedir7. 

6 ÖZMEN, s.27- 28. 
"7 .. 
• OZMEN, s.28. 
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2. Kil De~erlemesini Yapacak Firmaların özellikleri 

özelleştirme proğramı kapsamına alınan şirketler öncelikle T.K.K.O.i. 

(Kamu Ortaklığı idaresi olarak değiştirilen kuruluş) tarafından 

görevlendirilen bağımsız bir denetim firmasının denetimine tabi 

tutulmakta ve llesap ları Ulus lararası Mulıasabe Standart ı arına göre yeniden 

düzen ıenmektedir. Yatırırncı lar açısından gerek ı i güven ortarn ının 

sağlanmasında ve lıisse serıedi değerleme çalışmalarının sağlam bir ternele 

oturtuımasında, öze ı Jeşt iri lecek şirket leri n hesap larının bağımsız dış 

denetçi ler tarafından denetlenmesi önem taşımaktadır. Değerleme 

çalışmaları öncesinde şirketlerin açıklanan mali bilgilerinin tarafsız, 

uzman bir kurum tarafından denetlenmesi, yatırımcılar açısından güven 

ortamının oluşturulmasında yarar sağlamaktadır. Daha sorır·a tesbıt edilen 

mali, teknik danışmanlık kuruluşları Information Memorandum 

rıazırıamakta, mali ve teknik açıdan firmanın değerlemesini yapmakta, 

gerek duyulur ise şirket re h abi ı itasyorıa tabi tutulmaktadır. Bütün bu 

çalışmalardan sonra ise tesbit edilen satış stratejisi doğrultusunda 

şirket in öze 1 leştirilmesi gerçek leşt iri lmektedirB. 

özelleştirilecek KiT'lerin uzman kuruluşlar eliyle önceden 

değerlendirilmesi, Menkul Değerler Borsasının yok ya da zayıf bulunduğu, 

KiT'lerin varlığının pay senet leri i le temsi ı edilmediği ülke lerde öze 11 ik le 

büyük öneme sahipt ir9. Sat ıcı ve alı cı açısından tarafsızı ık özelliğine 

sahip o lrnası gereken profesyone ı firma değerlemecilerine özgü be ı irlenen 

çalışma kuralları şunlardırlO: 

- DeÇıerleyici, değerleme konusu firma ile mülkiyet, tıcarı- temsil) 

8 V1lmaz ARGÜDER, "Özelleştirme Liberal Ekonominin Bir GereGidir", DIŞ 
TiCARETTE DURUI"t DERGiSi, (Temmuz-A~ustos 1989), 3.17, s.8 . 

. 9 ÖZMEN, s.27. 

1 O Bkz. i. Melih BAŞ, "Özellettirmede Firma DeGerleme Teknikleri", PETKiM 
UYGULAMALl MEVZUAT DERGiSi (Özelle~tl rme ve Hal ka Aç1 k Şirketler Özel Say1), (Hazi ran 
1990), S. 7, s.3- 6. 
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firmanın satışını ya da finansmanını üstlenme gibi ııertıangt bir 

i ı iş k ide o ı m ama ı ıdır. 

- Değerleyici tüm gerçekleri gözönünde bulundurmalı ve tıiç bir 

gerçeği müşteri lerden sak lamama ı ıdır. 

- Bir değerleyici aynı konuda iki müşteriye aynı kapsam ve derinlikte) 

aynı doğrulukta hizmet veremez. 

- Değerleme hizmetinin ücreti) değerlenen firmanın saptanan nihai 

değerine göre be ı irlenemez. 

- Bir değerleme hizrneti gizlilik taşıyan bir süı'eçttr. 

- Değerleyici müşteriye ve kamuya karşı sorumludur. 

- Bir değerleme raporu açık) anlaşılır ve kesin olmalı, bazı koşullar 

gerekiyorsa be ı irt i !me ı i dir. 

öze lleşt iri lecek Ki rı erin değeri, o ı uşturulacak bir grup tarafından 

be ı irleneceği gibi, piyasadan tek ı if almak suretiyle de be ı irlenebi ı ir.Başka 

bir deyişle, KiT'lerin özel sektöre devri, tamamen görüşme ve pazarlık 

konusu olabilir11. Bu durumda ise müracaatlar TKK.O.i. Cyeni adıyla K.O.i.) 

taı'af'ından görevlendirilen ve mali danışmanlık tıizmetıertni yürüten 

yatırım bankasına ve/veya T.KKO.i.'ne Cyeni adıyla K.O.U yapılmakta olup 

talepler incelenerek daha sonra talep satıipleı'i ile görüşmelere 

başlanılmaktadır. Bu görüşmelerde ve teklifierin değerlendirilmesinde 

aranan önemli kriterleri ise şu şekilde sıralamamız mümkündür12: 

- Fiyatiödeme koşuları, 

- Türkiye'ye bakış süresi, 

- Uzmanlık-Tecrübe birikimi, 

-Teknolojik yenilik, 

- ihracat ve döviz kazandırma potansiyeli, 

- istirıdam politikası/Eğitime yaklaşım, 

11 Ali CEYLAN-Melek VERGiLiEL, Türkige"de Kamu iktisadi Tefebbüs1eri ve 
Öze1lefti rme, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme vakfı Va. No. 17, Uludağ Üniversitesi 
Basımevi, 1989, s.83. 

12 .. ARGUDER, s.8. 

---------------------------------------
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- iş/Yatırım Planı, 

- Talep edilen koşullar ve 

- Ortakl ık yapısıdır. 

3.Deger1eme Yöntemleri 

Kamu işletmelerinin satış fiyatıyla ilgili hesaplamaların, çok süslü 

rrıatemat ik se ı eşit ı ik ı ere dayandır ı ısalar da, bu eşit ı ik ı erin dayandığı 

varsayım lar, değişken ve be ı irsiz kavram ları içerdiğinden, saği ıkı ı sonuç 

verdikleri söylenemez. Bu neden le K iT' in öze ı Jeşt iri lmesinde ası ı sorun, 

yani satılacak KiT'in fiyatı, tartışmalı niteliğini koruyor13. Hangi 

yöntem le değerleme yapı ı ırsa yapı ls ın, risk etkeni dikkate a ı ınma ı ıdır. 

Tüm yatırımlar az ya da çok bir r1sk etmen1 taşımaktadır. işçi sorunları, 

tek no lo j i, rekabet, tüket i ci tercih leri ve kapasite gibi nedenlerle 

yatırımların nakit akımları, başka başkadır. Ve bunlar da risklilik 

derecesini etkiler14. 

Kirleri almayı düşünen yatırımcı lar ve ma ı ını sa tm ayı düşünen 

devlet, kuruluşların gerçek değerini bilmek isteyecektir. Yatırımların 

gerçek değerlerini hesaplamak için bir çok teknik kullanılmaktadır. Fakat, 

genel kabul görmüş üç ana teknik vardır, diğer tekniklerin bu üç tekniğin 

türev ve bi leş im leri oldugu söylenebi ı ir. Bu üç ana tekniQin gene ı 

özellikleri şunıardır15: 

a- tv1aliyet Yaklaşımı 

Bu yaklaşımın ana mantığı, satışa konu olan aktif ya da aktiflere 

malik olmanın gelecekte sağlayacağı faydalar'ın sağlanmasının maliyetini 

parasal o larak saptamaktır. Bu bir d ey iş le yerine koyma ma ı iyet i dir 

13 KEPENEK, s.157. 
14 CEViZOGLU, s.182. 
1 S BAŞ, s.4- S. 
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(replacement cosn 

Bu yöntemde öncelikle, 

- Yeniden üretim maliyeti (Cost of Repreduction New) veya 

- Verine koyma ma ı iyet i (Cost of Rep lacement) saptanır. 

Bu ikisi arasında bazen fark olabilir. Yerıne koyma maliyeti işlevsel 

aşınma nedeniyle darıa düşük olabilir. 

Saptanan yeniden üretım maliyeti <veya yerine koyma ma 1 iyet D' nden 

Fiziksel aşınma ve 

i şlevse ı (fonksiyone ı) aşınmanın parasa ı m iktarı be ı irlenerek 

düşülür ve aşınma payı düşülmüş yenileme maliyeti bulunur. Bu 

tutardan da ekonomik aşınma düşülerek firmanın gerçek piyasa değeri (fair 

market va ıue) bulunur. 

rvıaı iyet yaklaşım ı, yüksek uzman ı ık konuları için o ldukça e ı veriş ı i dir. 

örneğin, dökümhane, rezervuar, çe ı ik fabrikası, kömür madeni gereç leri, 

n ük le er reaktör, te le fon hizmet leri veren merkezler, güç santra ı leri, 

elektirik tesisleri, uydu yer istasyonları v.b. 

Maliyet yaklaşımı, kompütör yazılım paketleri, araştırma-geliştirme 

izlence leri gibi be ı ı i maddi o lmayan var ı ık lar için o ldukça kul lanı ş ı ıdır. 

Diğer değerleme tekniklerinin uygulanamadığı durumlarda sıkça kullanılan 

bir teknikdir. 

b. Gelir Yaklaşımı 

Bu yaklaşım, gelecekteki net ekonomik faydanın (nakit girişleri-nakit 

çıkışları biçiminde hesaplanarı net nakit girişlerinin) belli bir iskonto 

oranı (genellikle kapitalizasyon oranı) ile indingenerek bugünkü değerinin 

tıuıunmasıcıır. 

(. .. ). 

Gelir yaklaşımı aşağıdakilerin değerlenmesinde oldukça kullanışi ıdır: 

- Sözleşmeler. 

- Lisans ve lisans harcı sözleşmeleri. 
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- Patentıer', ticarı markalar, telif hakları. 

- imtiyazlar. 

- Menkul kıymetler C pay senedi, tahvil v.s.). 

- işletmeler. 

Gelir yaklaşımında, gerçek piyasa değeri doğrudan bulunur. Maliyet 

yaklaşırnındaki aşınma düşürürnleri gibi ara hesaplamalar yoktur. 

c- Pazar Yaklaşımı 

En dolaysız ve en kolay anlaşılan değerleme tekniği, pazar 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın uygulanabilmesi için iki koşulun varlığı 

ger'ek ı i dir. 

- Değerleme konusu olan şeyle ilgili aktif ve kamuya açık bir pazarın 

mevcut olması. 

- Benzer eşdeyişle karşılaştı rı ı abi Jlr aktı rı erin aı ın ıp sat ılıyar 

olması. 

Sözgelimi, emlak piyasası bu yaklaşımın uygulanabilmesi için 

mükemme ı bir örnektir. Zaten emlak değerlenmesinde kul lanı lan teknikler 

de pazar) maliyet ve gelir yaklaşım larıdır. 

Aktif yani bol miktarda işlem yapılan ve kamuya açık bir piyasanın 

mevcut olmasının yanısıral aktiflerin karşılaştırılabilir olması için bazı 

fiyat ayarlamaları) finansal verilerin kullanılabilmesi için bazı zaman 

düz e Itmeleri (bir yı ı önce k i enflasyon ıa düz e lt i ırnesi gibi) yapılması 

gerek ı i o la bi 1 ir. 

Pazaı~ yaklaşımı özellikle aşağıdaki kalemler için oldukça 

kullanışlıdır: 

- Emlak) 

- Genel amaçlı makina ve ekipman, 

- Taşıt araçları, 

- Genel amaçlı kompüter yazılım paket leri) 
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- Kompüter donanımları, 

- içki lisansıarı, 

- imtiyazlar. 

Pazar yaklaşımı genellikle menkul kıymetlerin ve işletmelerin 

degerıenmesinde de çok kullanışlıdır. Pazar yaklaşımının kullanılması 

açısından uygun o ımayan ka le m ler ise ş un ı ardır: 

- özel amaçlı makina ve donanım, 

- Maddi olmayan varlıkların çoğu, 

- Bölgesel (özel koruma bölgesi v.s.) veya çevresel ya da başka yasal 

kısıtlamaların olduğu mülkler. 

Pazar yaklaşımında fiziksel, fonksiyonel veya ekonomik aşınmaların 

hepsi dikkate alınmaktadır. 

ll. KiT'LERiN SATIŞINDA ALlCI OLAN TARAFLARlN 

1 NCELENMES i 

A- GENEL OLARAK ÖZEL MÜLKiYET iN ÖNEMi 

öze ı mülkiyet in gerek ı i ı i ği ve kaynağı; ferdi mülkiyet sahibinin 

rnüteşebbi s o larak faa ı iyette bulunabi ınıesiyle mümkündür. Bu da, serbest 

piyasa ekonomisinin (veya karma ekonominin) işlerliğini kazandıgı rnekanın 

gerçek leşrrıesine bağı ıdır. Bu ortam içinde «üret irrı faktörlerini b iraraya 

getirerek üret irrıde bulunan rrıüteşebbis için üre tt i ği rrıa ı üz erindek i 

mülkiyet hak k ı en önerrı ı i husus tur. Bundan do layı kendisinin o lan üretim 

araç ları i le üre tt i ği rrıa ll arın ge ı irierinde istediği gibi tassarrur etme 

tıakk ı na da sahiptir». Böylece öze ı mülk iy.etin gereki i ı iğinin; müteşebbis 

yaratmak için e ız em o lduğunu, öze ı mülk iyetin kaynağının da tasarruf etme 

hak k ı ndan oluştuğunu söyleyebi ı i riz 16. 

özel mülkiyetın gerekliliği; özelleştirmenin de amaçlarından olan 

16 Halil Di RI MTEKi N, Genel i ttisat Teorisi (Mi tro), Sevinç Matbaas1, Ankara, ? , s.25. 
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sermayeyi tabana yaymayla gerçekleşecek olan ekonominin 

demokratikleşmesi, «herkesin kaybedecek az veya çok ıı-ıaıı varsa kominist 

akım lar etkisiz kalır» düşüncesini destek ler nit e ı iktedir 17. 

öze ı mülkiyet in yaygınlaştı rı lmasını hedef alan özelleşti rm e 

faaliyetlerinde, mülkiyet devrinin gerçekleşecegı en uygun yeni tarafları 

(=alıcıları) belirlemek özelleştirmenin amacı ve yöntemi ile yakından 

ilgilidır. 

B- ÇALIŞANLAR AÇlSlNDAN SATIŞIN iNCELENMESi 

KiT'lerin öze lleşt iri lmesiyle hem ge lecek lerinin ne o lacağının 

be 1 irlenmesi hem de sat ış ın önce ı ik le on !ara yapı lması durumuyla 

özelleştirmede en fazla ilgili olan çalışanıarın rolleri önemle dikkate 

alınmalıdır. 

KI rı erin öze ı leştirilmesiyle ça ı ı şan ların geleceğinin ne o lacağı 

sorusuna öncelikle bakmak gerekmektedir. KiT'Iere istihdam haznesi olarak 

bak ı lmasıyla işçi al ı m larında bel iri i norm !ara dikkat edilmediğinden 

adama göre 1ş yarat1Jmas1 sonucunda personel fazlalık ları ortaya 

çıkmıştır. Mülkiyet devrinin söz konusu o lduğu öze ı leşti rm e faaliyet leri 

sonucunda ça ı ı şan ların yeni patronları, kadro larında tasfiyeye 

gidecek lerdir. Bu durumun bil incinde o lan hükümet tarafından « 1980 

sonrasında KiT çalışanlarının sayısal artışı çok sınırlı tutuluyor. Bu 

yaklaşımla varolduğu düşünülen personel fazlası eritiliyor. Ancak bu 

yaklaşım KiT'in işleyişini, yönetim yapısını ve buradan kişi başına 

verimliliği artıracak önlemlerle tamamlanmıyor. ikinci olarak, KiT'in 

personel giderleri, göreli olarak, hızla azaltılıyor. KiT'in toplam personel 

giderlerinin ulusal gelire katkılarına oranı, ücret ve sosyal yardımlar 

dahi 1, 1976'da %57.6'dan, 1986'da %28.1'e indi ri Imiş bulunuyor. Salt 

1şletrneci Kirte personel gider~i/üretım değerı oranı, 1976'da %46.8'den 

17 Bkz.: s; ne n BEKTAŞ/Özelleştirme TUrlct ge Örneli ",ALTIN HABER GAZETESI, ( 20 Mart 
1989) S.25, s.4. 
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1986'da % 18.8'e düşürülmüş bulunuyor» 18. 

Bu durumu destekleyen ı nolu tabloda da görüldüğü gibi 1989 yılında 

kamu hizmetindeki toplam işci ve memur sayısındaki artış 5 bin 122'yi 

aşamadı. Nüfus artış oranı yüzde 2.5 oranındayken, kamu hizetindekilerin 

artış oranı binde 3'te takılınca, işsizlik biraz daha yaygınlaştı. Memur 

sayısırıda en büyük artış ANAP'ın iktidarındaki ilk yılı yapılmış ve 90 bin 

kişi devlet kapısında iş bulmuştu. Kamudaki işci sayısı ise 1981 yılından 

bu yana 173 bin dolayında tutuluyor. iki yıldır uygulanan tasarruf 

genelgesi, en büyük darbeyi böylece kamu hizmetindeki işçi kadrolarına 

vurdu 19. 

KiT'lerin özelleşt1rilmes1nde çalışanların alıcı olması durumu da özel 

çal ışma ları gerektirmektedir. Çünkü be ı ı i bir yaşam standardını _en asgari 

şartlarda_ gerçekleştirmek durumunda olan sabit gelirlllerin tasarrufta 

bulunmasını bek ı emek gerçekçilik le bağdaşmaz. tvlülk iyet in tabana 

yayılmasını sağlama amacıyla, çalışanların KiT'Jere ortak edilmesi, gelir 

dağılımındaki adaletsizlikler nedeniyle ve mevcut durumdaki 

iyileştirmeler olmadığı durumda imkansız görünmektedir. 

TABLO 1 

Kamudaki Memur ve işçi Sayısı 

1980 1.381 .431 

1981 1.411053 

1982 1.407.905 

1983 1.431.479 

1984 1.518.737 

1985 1.560.934 

1986 1.601.143 

1987 1 .647.135 

1988 1.667' 141 

1989 1.672.263 

Kaynak:Ekonomik Panorama Derglsi,(6 Mayıs 1990),5. 12. 

18 KEPENEKI 8.160-161' 

19 EKONOMi K PANORAMA DERGiSi~ { 6 Mayıs 1990) 1 S. 12~ s. 7. 
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1. Çalışanlarm özelleştirmeye Bakışl 

Öze lleşt lrme faa ı iyet lerinden birinci derecede e tk i lerıebi lecek o lan 

750.000 KlT işçisini içerecek biçimde Türkiye Işçi Sendikaları 

Konfedarasyonu i ı e M. Hulki Cevızo~ıu ortak bir araşt ırma yapmıştır. Bu 

araştır111ada Türk-iş'e ba~ı ı sendikalara yazı ı ı sorular yöne lt i ı erek 

özelleştirmeden ne anladıkları (tanımı ve yorumları), KlT'lerin var olan 

durumunu na s ı ı değerlendirdik leri, öze ı leşti rm e için ne gibi sakıncalar 

ileri sürdükleri, varsa alternatif çözüm önerileri ve sonuç olarak 

özelleştirmenin yanında m ı, karşısında mı o lduk ları ortaya konmaya 

çalışılmış. Bu çalışmanın Türk-lş'e ait olan kısmında, Türk-iş 

özelleştirmeden Ne Anlıyor? sorusuna verdikleri cevap _çalışanların 

görüşünü be ı irtecek ni te ı ik te o lması nedeniyle_ aşağıya alınmışt ır20: 

«Unutmamak gerekir k i. Ki T'ler kamunun mal ıdır. 5 iyasi ikti dar ın 

amacı, kamuya ait kuruluşları vatandaşa devrediyorum görCıntüsü 

altında özel kesime, daha doğrusu büyük sermaye sahiplerine açmaktır. 

Zam polltikası sonucu geniş kitleler üserinde (artık bu kuruluşlardan 

bize fayda kalmadı) imajı yaratılmak istenmektedir. Siyasal iktidar bu 

po ı it ik ayı bil inçi o larak yapmakta ve bu yo ı la öze ı leşti rm e ça ı ışma ları na 

olan tepkiyi azaltmayı hedeflemektedir. 

Sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesinde KlT'lere önernil görevler 

düşerken, bu kuruluşlar sermaye kesiminin çıkarına sunulmak isteniyor» 

2. Satıştn Çalışanlara Olması Durumunda Yapılması 

Gerekenler 

KlT'lerin öze ı Jeşt ir· i ınıesine yöne ı ik o larak yapı lacak pay senet lerinin 

satışında çalışanların alıcı olması, bugünkü ekonomik şartlarda 

_iyileştirmeler, özel düzenlemeler yapılmazsa_ imkansız göründüğü 

20 CEViZOCLU, s.93'oen, M. Hulki Cevzio~lu ve TUrk-iş, "Özelleştirmede Sendika1arın 
Görüş1eri", Ankara, Türk-iş'in Cevap Vaz1 Say1s1, 87 1740-4/8, 7 Ekim 1987. 
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belirtilmiştir. Fakat, özelleştirmedeki bazı amaçların gerçekleşmesi, 

be ı iri i bir kamuoyunun o luşturulması için bu kesime de sat ış ın 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun için, «( ... ) çalışanları özendirici bazı 

önlemlerin alınmasında yarar vardır. Bu önlemler şunlar olabilir>>21. 

Yasal B1r Düzenlemeyle işletmelere Katılma Yedek Akçest 

Ayırma Zorun1u1u9u Getirilebilir 

Çalışanların gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniye hisse senedi 

almalarının zor olduğu ülkemizde, bu tür bir fonun oluşturulması, hisse 

senedi alım larını .ve KiT'Ierin sat ışı nı kolaylaştı rab i 1 ir. öte yandan, 

be ı irlenen sayıda hisse senedi alan çal ı şan ı ara, teşvik o larak, bed e ı !erin 

şirket kat ı lma yedek akçe fonundan karşı lanmak üzere be de !siz hisse 

senetleri verilebilir. 

Işveren P1rtm1 

Çalaşan !ara hisse senedi sat ışı nı gerçekleştirmek için, her ay be ı ı i 

bır kesinti yapılarak, oluşturulacak değere %20 veya %30 işveren primi 

eklenerek, hisse senet lerine yatırım sağlanabi 1 ir. i şverenlere, ödeyecekleri 

?o20veya %30 oranındaki prim ler için, gider o larak vergiden düşme o lanağı 

tanınabi ı ir. Böylece, işveren ı erin işçi leri destek le me leri özendir11miş 

o lacaktır. 

Taksltle Satış 

Eserlerine at ı fta bulunduğumuz yazarıarın be ı ir tt i ği bu ik i önleme ek 

o larak, çal ı şan la ra sat ış ın taksit le yapılması da özendirici ro 1 oynayabi 1 ir. 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin halka arzında 

da, Petkim Çalışanlarına ve Emeklilerine Yönelik taksitle hisse 

senedi almalarını sağlayan düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeyle, 

hisse senet ı eri bed e ı leri be ı irlenen ödeme planı na göre,«ça ı ışanıara 

yapılacak ücret, ikramiye ve temettü ödemesi dahil her türlü ödemelerden 

PETKiM tarafından kesint i yapı lmak sureti yle tahsil edi ıecekt ir. 

Taks1tlend1rme nedeniyle rıerhangi bir faiz alınmayacaktır. Her bir çalışan, 

21 CEVLAN-VERGILIELJ s.93. 
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taksit programı çerçevesinde azami 2.000 adet hisse satın alabllecektir. 

Ça ı ı şan ların ve em eki i leri n taksit bed e llerini taksit vade lerinden önce 

ödeme talep leri kabul edi lmiyecektir22. 

C-HALKA SATIŞ IŞLEMINDE YAPILMASI GEREKENLER 

Sermayenin tabana yayılmasını sağlama amacı güden özelleştirmede; 

KiT'lerin hakiki sahibi olan halkı, birinci derecede alıcı olarak görerek 

sat ış işlem ini (=öze ı leştirmeyi) gerçekleştirmek durumunda bazı 

ça ı ışma ların yapı lması gereki i dir. Çünkü, tasarrufların yetersiz, ge ı ır 

dağılınıının dar ve sabit gelirliler aleylıine adaletsiz olduğu bir ekonomide 

öze ı leşt irmenin te me ı amacı o lan mülkiyet in tabana yayı lmasını 

_iyi Jeştirmeleri, teşvik sistemlerini,düzenlemeleri devreye sokmadan_ 

sağlamak zordur. 

1. Sermaye P1yasasmın Durumunu iy11eşt 1rme 

Sermaye Piyasası, uzun vadeli kredi arzları ile uzun vadeli kredi 

talep lerinin karşılaştı ğı bir piyasadır. Bu piyasada bir k ısı m ikti sat 

ünitelerinin uzun bir süre kullanamayacakları tasarrufları ile diğer bir 

kısım iktisat ünite lerinin uzun vade ı i finansman ihtiyaç ları karşı lan ır. 

Yani, uzun vadeli kredi satılır, uzun vadeli kredi alınır23. · 

Türkiye'de; fon arz ve talebinin karşılaştığı sermaye piyasasının 

gelişimini sağlamak ve özelleştirmeyi gerçekleştirmek amacı, iki unsurun 

birbirlerine o lan ihtiyacı nedeniyle çak ışmaktadır. Çünkü, sermaye 

piyasasının gelişmişliği öfçüsü, işlem adedinin artmış olmasına, 

22 Bkz.:Petki m Petro ki m ya Holding A.Ş. Hisse Senetleri ni n Hal ka Arzt mı ili~ki n Hazt rlanan 
Döküman. T.C. Başbakanh k Kamu Ortakh~t idaresi Başkanh~t, s.39. 

23 Avn1 ZARAKOLU 1 8antacı1ar için Para ve Kredi Bilgisi 1 Banka ve Ticaret Hukku 
Araştt rma Enstitüsü (Türki ye.iş Bankast A.Ş. Vakfd 1 Va. No. 232 1Bankactlar Serisi No. 5, 
B. 91 Ankara, 1989, s.l 34. 
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öze ı Jeştirmenin gerçekleşmesi de çıkarı lan pay senetlerinin sat ışının 

mümkün olmasına bağlıdır. Bu durum iki seçenek sunmaktadır: Birincisi, 

sermaye piyasasının ge ı Işi m ini bekleyip, datıa sonra öze ı Jeşt lrme 

faa ı iyet lerini baş ı atmak. i k inci si, _ Türkiye'nin de uyguladığı_ ik i unsuru 

aynı zamanda ge ı işt irmeyi amaçlayan uygulamadır. Yani, öze ı leşti rm e 

faaliyetleriyle, hem sermayenin tabana yayılmasını sağlamak hem de 

sermaye piyasasını ge ı işt irmek amacı güdülmektedir. Ge ı işt iri !m esi 

düşünülen sermaye piyasasının ekonomideki şu etkileri, bu amacın önemini 

ortaya koymaktadır24. 

- Milli gelirde reel tasarrufu artırması, 

- Yurt dışından net sermaye ak ı m ı yaratması, 

- Yatırı la bi ı ir fon ların beklenen verim lerine göre ekonomi içinde 

uygun bir dağılım yaratması, 

- Yatırım yapmak isteyenlere yüksek verim ve fon bulmak isteyenlere 

de kaynak ma ı iyet ini düşürmesi. 

Sermaye piyasalarının ekonomideki önemli görevlerini yerine 

get irebilmesi için şu öze ı ı ik le re sahip o lması gerekmektedir25: 

- Pazar yatırımcıya miktar ve fiyata ilişkin bilgiler veriyor mu? 

Geçnıiş faaliyetler'le ilgili olarak ve mevcut durumla ilgili olarak. 

- Pazarın likiditesi var mı? Pazarın likiditesi de bir yerde yatırım 

yapan kişinin elindeki menkUl değerleri kısa süre içinde en az 

kayıp la paraya dönüştürmesidir. Burada ik i önem ı i nokta vardır; Bir 

tanesi süre, en kısa süre içinde paraya dönüştürmesi, diğeri en az 

kayıpla paraya çevirmesi; yani pazarlanabilme kabiliyeti ve bir de 

likidite önemli. Bu da pazarın derinliği ile ilgili ve pazarın istikrarı 

ile ilgili, sürekliliği ile ilgilidir. 

- içsel ve dışsal etkinlik, işlem maliyetinin düşük olması. Yani alım 

sat ı mda ödenen bir komisyonun maliyet inin düşük düzeyde o lması. 

24 Bkz.:Mehmet Şükrü TEKBAŞ, "Özelle'ti rme ve Sermaye Piyasası Paneli ") KTiSAT 
DERGiSi,( Mayıs- Hazi ran 1988) S.282- 283, s.150. 

25 TEKBAŞ, s.151. 

l 
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Dışsal etkinlik de, (. .. ) yeni bilgilerin fiyatıara yansıması; yani 

pazar buna imkan veriyor mu? 

Sermaye piyasasının etkinliginin ölçülmesindeki bu kriterlerin. 

Türkiye için, gerekli olan düzeye gelmedi ği muhakkakdır. «KiT'lerin 'hisse 

senet lerinin sat ışı p Janlanırken aracı ların yetersizi i ği gözden uzak 

tutulmamal ıdır. Tasarruf sahibi yatırım yaparken, yatırım ını gerektiğinde 

paraya dönüştürmek istemektedir. Bunun için, menkul kıymetler borsasının 

geliştirilmesi, yatırım ortaklıgı ve yatırım fonları ile borsa bankerlerinin 

istenen düzeye ulaşma ları gerekmektedir. Bu neden le, i stanbul Menkul 

Kıymetler Borsası'nın büyük şehirlerde de büroları oluşturulmalıdır. Söz 

konusu kurum ı arın ge ı 1şmesi tse, zamana gereksinim göstermektedir. öte 

yandan, organize olmamış menkul kıymet piyasalarının oluşumu için ortam 

hazır deği ldir26. 

2. Halkın Alım Gücünü Artırma 

Sermayenin tabana yayılmasını sagıama amacı güden özelleştirme 

faa ı iyetlerinin başarı s ında, piyasanın al ı m gücü önem ı i bir değişkendir. 

Kişilerin alımgücü ve menkul kıymetiere yatırım alışkanlığı da piyasanın 

pot an s iye ı ini be ı ir ler. «Halk ın tasarruflarının be 11 i bir düzeyin üzerine 

çıkması, hisse senedi ve tahvil piyasası gelişerek sınai sermayenin 

mobilizasyonu, tasarrurıarın sanayi ve ticaretin orta ve uzun vadeli 

yatırım ı arına akmasını kolaylaştıran aracı kurum ların kurulması gibi» 

ge ı iş me ler sermaye piyasasının ge ı işmesini bu da, mülkiyet in tabana 

yayı ımasını ko ıaylaşt wır27. 

Sermaye piyasasının ge ı işmesi için herşeyden önce tasarruf gücünün 

artırılması gerekir. Tassarrufu, gelirin tüketilmeyen kısmı olarak 

tanm ladığımızda; ülkede e lde edilen ge ı irden ve tasarruf oranından, yapı lan 

tasarrufu bulabi ı i riz. Fakat e lde edi !en ge ı ir türlerini ve nüfusun yüzdeler 

26 CEYLAN-VERGi Li EL, s.l 07. 
27 ZARAKOLU, s.136. 
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1 t ibarıyla ge ı irden aldık ları payları da bllmek; tasarruf un az veya çok 

olmasını gösterir. Şöyleki; bir ülkede nüfusun büyük bir çoğunluğu maaş ve 

ücret şeklinde sabit gelir alıyorsa tasarruf oranı da az olacaktır. 

Türk iye'de bir yı ı içinde üretilen mal ve hizmet leri n parasal 

göstergesi olan (amortisman payları ile yurt dışından emek ve sermaye gibi 

üretim faktörleri karşı ı ı ğı nı da içeren) G.S.M.H. ve fert başına G.S.M.H. 

değerleri 2 nolu tabloda görüldüğü gibidir. Fert başına G.S.M.H., toplumdaki 

fert leri n gerçek ge ı irierini _adaletsiz ge ı ir dağı ı ı m ı nedeniyle_ 

göstermeoiğinden; e lde edi ı en ge ı iri n türlerini ve nüfusun yüzde ı er 

itibarıyla gelirden aldıkları payları gösteren 3,4,5 nolu tablolara ve 

hanehalk ının e lde ettiği ge ı irinin harcama türlerine göre dağı ı ı mını veren 6 

no lu tab !oya bakarak tasarrufların yetersiz olduğunu söyleyebi ı i riz. Çünkü, 

söz konusu tablolarda; toplumun büyük bir kısmının sabit gelire sahip 

olması, nüfusun %80'1ik bir kısmının gelirin %50'den azını paylaşmak 

durumunda kalması ile toplumdaki gelir dağılımındaki uçurumlar ve 

tasarruf etme gücünün o lmadığı görülmektedir28. 

28 1987 yılı na ait olarak verilen tablolar ;D.i.E. BaşkanlıOı 'nı n, 1987 yılı Ocak ayı ndan 
itibaren bir yıl süre ile 139 yerleşim yerinde örnekleme yöntemi ile seçilen 26400 
ha nede uygulanan anketin sonuçlan na dayanmaktadır. Söz konusu bilgller D.i.E. Başkanlı 'nı n 
23 AOustos 1989 tarihli Haber Bülteni adlı yayınından alınmıştır. 
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TABLO 2 
Fert Başına G.S.M.H. 

Cari Fiyatlarla 
FertBaş ı na/ G. S.M.H. 

Yıl Ortası 

Nüfus( ı) G.S.M.H. 
Yıllar (Bin K isi~ (Mil~ar T.L.} 
1976 40915 675 
1977 41768 873 
1978 42640 1291 
1979 43530 2200 
1980 44438 4435 
1981 45540 6554 
1982 46688 8735 
1983 47864 11552 
1984 49070 15375 
1985 50306 27789 
1986 51546 39310 
1987 52845 58390 
1988 54176 100582 
1989 55541 170680 
1990(3) 56570 277829 

(1) D.I.E. Yıl Ortası Nüfus (Tahmin) 
(2) Yıllık Ortalama Dolar Kuru Üzerinden 
(3) program 

Dolar(2) 
{1000 I.L.~ Dolar 

16 1040 
21 1172 
30 1258 
51 1346 

100 1313 
144 1305 
187 1163 
241 1077 
374 1026 
552 1066 
763 1139 

1105 1291 
1857 1300 
3073 1435 
4911 1819 

Kaynak: T .C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı~ı ,Baslıca Ekonomik 
Göstergeler, (Mayıs 1990), s.7'den, D.I.E .• D.P.T. 

TABLO J 
1987 HanehalKı Gelir Tüketim Harcamaları Anketinde Haneleri n 
Gelirden Aldıkları Payıarın Hanehalkı Yüzdelerine Göre Oransal 

oagııımı 

Hanehalkı 

Yüzdeleri 
Birinci %20 
Ikinci %20 
Üçüncü %20 
Dördüncü %20 
Beşinci %20 

Kaynak :D.i.E .• Haber Bülteni, 23 A~uslos ı 989 

Gelirden Alınan 
Pay (%) 

4 
7 

13 
21 
55 

l 
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TABLO 4 
1987 Hanehalkı Gelir Tüketim Harcamaları Anketinde, Toplam Hanehalkı 

Kullanılabilir Gelirinin içinde Gellr Türlerinin Oransal DaQılımı 

GELIR TÜRÜ 
TOPLAM 
Maaş,ücrel,yevmiye geliri 
Tarım geliri 
Ticaret geliri 
Hizmet geliri 
Tarımdışı ürelim geliri 
Gayrimenkul geliri 
Menkul kıymet geliri 
Devletden, özel teşebbüsten 
veya dış alemden tek taraflı 
transferler. 
Aynı gelir 

Kaynak: D.l. E., Haber Bülteni, 23 A~ustos 1989. 

TABLO 5 

ro 
100.00 
23.42 
21.27 
13.87 
7.42 
8.79 
3.49 
1.71 

10.72 
9.27 

ı 987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi-Çalışan Hanehalkı 
Fertlerinin lşteki Durumlarının Toplam Çalışanlar Içindeki Oransal 

Dağılımı 

Hanehalkı Fertleri 
ısteki Durumu 
TOPLAM 
Ücretli 
Işveren 
Kendi hesabına 
Ücretsiz aile işçisi 

Kaynak: D .I.E., Haber Bülteni, 23 Ağustos 1989. 

100.00 
35.86 
3.59 

26.58 
33.97 

l 
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TABLO 6 
1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamalan Anketinde Haneıerin 

Toplam Tüketim Harcamaları içinde Harcama Türlerinin Oransal Oagllımı 

TÜKETIM HARCAMASI TÜRÜ 
TOPLAM 
Gıda Harcamaları 

Lokanta ve benzeri yerlerde yenen yemekler 
Giyim eşyaları ile ilgili harcamalar 
Ev eşyaları ile ilgili harcamalar 
Ev ve hanehalkı ile ilgili bakım ve hizmet harcamaları 
Sa~lım hizmetleri ile ilgili mal ve hizmet harcamaları 
Kişisel bakım ile ilgili mal ve hizmet harcamaları 
Ulaştırma ve haberleşme harcamaları 
Kültür-Egilim-Eglence harcamaları 
Hanehalkının oturduğu konulla ilgili harcamaları 
Diger harcamalar 

Kaynak: D.I.E.,Haber Bülteni. 23 Ağustos 1989. 

100.00 
32.66 

3.42 
12.52 
9.54 
2.02 
2.57 
0.55 
8.09 
4.61 

20.44 
3.23 

Kişi başına düşen ge ı irin,diğer ülke ler le karşılaştırmasını veren 7 

no lu tab locla da görüleceği gibi; özelleştirmede başarı ı ı örnek ler gösteren 

i ngi lt ere i le Türk iye'nin ve diğer ülke !erin kişi başına düşen ge 1 irdeki 

f'ark ı ı ı ıkiarı _daha işin başında_ Türkiye'nin on lardan ne kadar geride 

o lduğunu göstermektedir. 

Halkın alımgücünün yetersizliğini; devletin bu kesimlere finansal 

destek sağlaması, hisse senetlerinin küçük küpürler halinde çıkarılması 

yani özelleştirmenin uzun vadede gerçekleşt iri ı m esi ş eki inde aşmak 

gerekmektedir. Ülkemizde sermaye piyasası gelişmediğinden, (_ki bu 

yetersizliği 8 nolu tabloda, devletin ve özel sektör~ün paylarını ve menkul 

kıymet araçlarının oransal dağılımını veren değerlerde görmekteyiz) 

tasarruf aracı olarak görülen gayrimenkul ve altına olan yatırım eğilimini, 

özelleştirme faaliyetleriyle pay senetlerine kaydırmalı ve devletin 

sermaye piyasasındaki ağırlığını azaltmalıyız. 
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TABLO 1 
Kişi başına Nomif1f;!l G.S.Y.I.H. Rakamlarına Göre Türkiye G.S.Y.I.H.'nın 

U lke lerinin G.S.Y.I.H.'laları i le Karşılaştırılması DiOer O.E.C.D. 
Kişi Başına 

O.E.C.D. Nominal Gayri Safi Yurllçi Hasıla 
Ülkeleri 1985 1986 1987 1988 
KANADA 13795 14195 16036 18675 
A.B.D. 16581 17307 18297 19558 
JAPONYA 10981 16120 19437 23190 
AVUSTRALYA 10083 10399 12059 14940 
YENI ZELANDA 6776 8464 10568 12555 
AVUSTURYA 8623 12256 15431 16748 
BELÇIKA 8093 11313 10475 15180 
DANIMARKA 11350 16017 19730 20912 
FINLANDIYA 11026 14342 18063 21266 
FRANSA 9482 13169 15854 17002 
ALMANYA 10189 14565 18271 19581 
YUNÜNISTAN 3366 3928 4620 5244 
IZLANDA 11885 15843 21912 23936 
IRLANDA 5277 7101 8386 9182 
IT AL YA 7451 10507 13185 14430 
LÜKSEMBURG 9445 13256 16332 17592 
HOLLANDA 8688 12005 14510 15461 
NORVEÇ 14009 16664 19970 21654 
PORTEKIZ 2144 3041 3765 4265 
ISPANYA 4259 5899 7449 8722 
ISVEÇ 12051 15869 19170 21546 
!SVIÇRE 14201 20581 25803 27581 
TÜRKIYE 1042 1042 1286 1303 
INGILTERE 8027 9798 11957 14413 

Nominal Milli Gelir:Üikelerin milli paraları lle hesaplanmış M.G.'Ierlnin döviz kurları 
kullanılarak A.B.D. Doları cinsinden ifadesidir. 

Kaynak: D .I.E 



.-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- ----- --ı 

84 

TABLO 8 
Menkul Kıymet ihraçları <mnyar T.L.) 

1982 1983 /984 1985 1986 /987 198{~ /989(1) 
KAMU 69,7 284,0 733,0 2.030,0 3.273,3 6.509,7 8.931,0 12.272,0 
Devlet Tahvili 69.7 206,0 228,0 673,0 1.239,4 2.045,2 3.816,0 6.500,0 
Hazine Bohosu 78,0 495,0 217,0 1.987,9 8.854,5 5.115,0 5.672,0 
Gelir Ortaklıgı Senedi 10,0 140,0 40,0 610,0 100,0 
OZEL 21.4 52 •. 5 75,6 133,7 334,7 682,5 1.137,6 1.949,8 
Hisse Senedi 9,0 35,0 63,8 96,9 92.0 187,2 362,5 756,7 
Tahvil 12,4 17,4 11,8 36,2 181,0 315,5 210,9 561,7 
Kar--Zarar Ortaklıgı 
Belgesi 0,6 0,9 0,8 0,2 2,0 
Banka Bonosu 60,8 76,2 238,0 48,0 
Finansman Bonosu 57,8 271,0 433,4 
Katılma Belgesi 45,0 53,0 148,0 

TOPLAM 91,1 336,5 808,6 2.163,7 3.608,0 7.192,2 10.068,6 14.221,8 

( 1 )Ekim 1989 itibarıyla,Kaynak:S.P.K .• H.D.T.M. 

TABLO 9 
Kamu ve özel Sektör Menkul Değerıerinin G.S.M.H. içindeki Payları 

Yıllar 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1989( 1) 

Toplam Kamu Menkul 
Degerieri 

4.53 
3.86 
3.54 
4.76 
6.00 
6.87 
9.18 
8.26 

7.96 

~ 

Toplam Özel Sektör 

1.69 
2.61 
2.53 
2.20 
2.12 
2.16 
2.62 
2.64 

2.50 

Toplam Sermaye 
PiyasasıCx) 

6.57 
6.47 
6.07 
6.96 
8.13 
9.03 

11.80 
10.92 

10.47 

(x) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu katılma belgeleri ihraçları dahil edilmiştir. 
(1) Eylül 1989 itibarıyla 
(2) D.I.E. Eylül 1989 tarihli 
Kaynak:S.P .K .• H.D.T.M. 

G.S.M.H. 
(Mil yar T .L.) 

6.553.6 
8.735.0 

1 1.551.9 
18374.8 

27.789.4 
39.309.6 
58.390.6 

100.154.3 
163.818.1(2) 
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3. Kamuoyuna özelleştirmenin Anlatılması 

Hükümet ler tarafından uygulanmak üzere karara bağlanan proğr~am ların 

başarıya ulaşabilmesi için, o konuda yeterli bir kamuoyunun oluşturulması 

gerek ir. Türk iye'de karara bağlanan ve çoğunluğu i lgi ı endiren faaliyet leri n 

uygulanmasında, halkın aydın lat ı lmasına gene ı olarak önem 

verilmemektedir. Fakat tepkller ortaya çıkınca, yapılmış olsun diye 

_demokratik sürecin gereklerini yerine getirme zorunluluğu 

hissed i ı m eden_ bir şeyler yapı lmaktadır. Bu sürece uyan öze ı leşti rm e 

faa ı iyet lerinin de kamuoyuna tüm yönleriyle ak tar ı ldığı, kamuoyunun bu 

konudaki görüş ve öneri lerinin dikkate al ındı ğı söylenemez. 

özelleştirmeye uygun bir çevrenin yaratılışı ve çeşitli açılardan 

bağı m ı ı grup ların desteğini kazandıracak girişim leri n düzenıeni şi başarı ı ı 

bir öze ı leşti rm e hareket inin anahtarını o Juşturacakt ır. Bunun 

başar~ııabilmesi için şu önlemlerin alınması gerekmektedir29: 

- Hükümetin mal ve hizmetlerin sağlayıcısı değil, fakat bunlara 

uıaşmada kolaylaştırıcı olarak düzenlenmesi. 

- Halkı, kamu sektöründen ziyade özel sektörden hizmet talep etmeye 

teşvik ederek yönlendirme. 

- öze ı leşti rm eye sahip çıkacak kesim leri o luşturmak. 

- özelleştirmeye karşı çıkacak grupların zayıflarnalarına çalışmak. 

- Mülkiyet in geniş bir tabana yayı ımasını sağlamak. 

- Vergi teşvikleriyle öze ı leşt irmenin benimset i ı m esi. 

D- YERLi ÖZEL SEKTÖRÜN ÖZELLEŞTiRI"lEDE YERi 

Türk ekonomisinde önemli yeri olan büyük müteşebbislerin çoğu devlet 

tarafından sa~ ı anan destek ve himayenin bir ürünüdür. 1980' ı i yı ı ı ara kadar 

devlet kalkınma için mevcut engelleri ortadan kaldırma ve özel sektörü her 

29 Bkz.:Stuart M. BUTLER, "Kamu Hizmetleri ni n Özelle~i rilmesi", i.S.O. DERGisi, 

{Ekim 1986}, S.248, s.45. 
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türlü teşvikle ge ı işt i rm eye çalışıyordu. Kamunun yönlendirici ı i ği, öze 1 

sektör için çok önemliydi. Bu yüzden karnı kesimi ile özel kesimin 

koordineli çalaşması isteniyordu. Fakat, kamu kesiminin işbirliği ve 

koordine ı i çalışmayı yerine getiremediği gibi, önem ı i görevlerinden biri 

o lan öze ı sektörün üretim inde gerekı i hammaddeyi sağlamadığı şeklinde 

eleştiri ler de ge lmekteydi30. 

Arzu edi le n öze ı sektör-kamu sektörü işbirliğinin sağlanamaması 

öze ı ı ik le üretim açısından sanayiyi bir bi ı inmez ı ik ve karamsarı ık içine 

i tt i ği be ı irt i lmektedir. Bu durumun ise öze ı sektörün sanayi inin üretim 

planlaması yapmasını engellediği ifade edilmektedir. Planlamadan yoksun 

bir üretim in ise, ma ı 1yette en önem ı ı unsur olan tam kapasite kul larıma 

olanağını kaldırdığı bunun da nedeninin, özel kesim sanayiine kamu 

kesiminden kaynaklanan yüksek maliyetlerin ve düzensiz üretimin olduğu 

vurgulanmaktadır31. 

Devlet öncülüğünde baş ı at ı lan ka lk ı nma ham lesinin sorum ı uluğunu da 

tüm yön leriyle üst ıenen kamunun, ge ı işt irmek ıstediği öze ı sektörün 

bağımlı durumu; 1980'li yıllardan sonra ekonomik politikada karma 

sistemden liberal sisteme geçişin açıklanmasıyla ortadan kaldırılmak 

istenmiştir. Devlet in ekonom i dek i ağır ı ı ğı nı aza ı tma ve öze ı sektörü daha 

fonksiyone ı hale get inrme yönündeki po ı it i ka lar öze ı leşt irmenin de 

amaç ı arı ndan d ır. 

1980 yılından sonraki politikalar çerçevesinde özel sektöre ağır 

görevler düşmektedir. Devlet in sanayi yatırım larından çeki ı m esi ve sadece 

altyapı yat ı rm ı arına ağır ı ık vermesi sonucu imalat sanayi i yatırım larında 

duraklama başgöstermiştir. Açıkçası devletin çekilmesiyle ortaya çıkan 

boşluk doldurulamamıştır ve bu konuda bazı zorluklar sözkonusudur. 

Bugünkü yapı it ibarıyla öze ı sektör daha önce de be ı irti ldiği gibi devletten 

himaye ve teşvik beklemektedir. Böyle bir be k le nt i öze ı sektörün gücünün 

30 Bkz. ibnıhim BODUR 1"Hızh Sanagile~me ve Özel Kesim-Kamu Kesimi 
iş bi rli~i ni n önemi") .S.O. DERGisi 1 (Mustos 1979) 1 S.162 1 s.25- 26. 

31 Bkz.:BODUR 1 s.26. 
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böyle bir görevi üstlenmek için yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Türk özel kesimi işletme büyüklüğü bakımından küçük ve orta ölçekli 

işletme leri n ağır ı ık ta o lduğu bir yapıdadır. Ekonom inin ihtiyaç duyduğu 

yatırımları tek başına gerçekleştirecek büyüklükte sermaye birikimine tam 

olarak sahip olmayıp henüz devlet desteğine ve işletme dışı kaynaklara 

bağı m ı ıdır. Ancak gerek yönetim gerekse teknolojik bilgi birikimi yeterli 

sayı Jabl lecek bir seviyeye ulaşmıştır. Buna karşı ı ık ülke kalk ı nmasında 

sosyal sorumluluk alma açısından gelişmeye muhtaç bir görünümdedir32. 

Bu özellikleriyle Türk hür teşbbüsüı 1980 yılından bu yana~ 

ekonomideki yapı değişikliğinin sebep olduğu sıkıntılar arasında yaşama 

mücadelesi vererek kendini güçlendirme gayreti içine girmiştir. Kamu 

kesiminden devralmakta olduğu yükü de üstlenerek ekonomimizin 

geleceğinde daha büyük rol alabilecek özel kesim mutlaka k~k ve sosyal 

sorumlu luk arasındaki hassas dengeyi kurabi lecek anlayışa sahip 

rnüteşebbislerden oluşmak zorundadır. Bu bakımdan mevcut eksikliklerinin 

gideri ı m esi ve be ı ı i bir olgun luğa erişebi lmesi için devlet in öze ı kesime 

vermekte olduğu desteği birdenbire kaldırmaması ve giderek azalan ölçüde 

devam etmesi gerekmektedir33. 

Türkiye'de sermaye sınıfları~ topluma egemen olan bu sosyal güçl 

misyon duygusundan, uzun dönemli bir perspektiften ve kavrayıcı bir dünya 

görüşünden yoksun görünüyor. Siyası iktidara ve alternatif siyasi 

hareketlere karşı tereddütlü ve bölünmüş durumdalar. Devlet katında da 

büyük dağı ımalar söz konusu. Be ı ırsızı lk ler ve geleceğe yöne ı ik açık ve 

seçik bir perspektifleri yok34. 

32 Ömer ABUŞOÖLU, "Özel Settörün GüçlendirHmesj''JÜRKiVE iKTiSAT DERGiSi, 
(Ekim1989), s. s, s.ao. 

33 ABUŞOGLU, s.80- 81 . 

34 Korkut BüROTAV-Galip VALMAN, "1980 Sonrası Bizim Burjuvazi", EKONOMiK 
PANORAMA DERGiSi, ( 14 Ocak 1990), S.2, s.SO. 
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1.Yerlt özel Sektörün öze11eşt1rmeye Bakışı 

Türk özel sektörü, yabancı sermayeyle şirket evl1l1kleri olarak 

adlandırılan ortaklıklara yöneldiQi günümüzde, KlT'leri alacak güçleri 

olmadıklarını belirttikleri halde özelleştirmeye karşı olmadıklarını çeşitli 

vesilelerle belirtmişlerdir. Toplumda sosyal baskı grupları olan özel sektör 

temsi Ic i leri de; özelleştirme konusunda yapı lması gerekenleri öneri ler 

şeklinde sunmaya, baQiı oldukları grupların görüşlerini almak için anketler 

yapıp onlar adına görüş bildirmeye, konu hakkında _menfaatleri 

doğrultusunda_ olum ı u-o lumsuz kamuoyu oluşturmaya çal ışmaktadırıar35. 

2. özel Sektörün Güçlendirilmesi için Yap1lmas1 Gerekenler 

Türk özel kesiminde, işletme büyüklüQü bakımından küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu daha öncede belirtilmişti. Büyük özel 

sermayenin öze ı ıeşt irmede potansiye ı bakımından yeteri i o lup olmadıkları 

tartışması bir yana, ağırlıkta olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

güçlendirilmesi ve büyütülmesi ve toplumun potansiyel teşebbüs 

kabiliyetinin ge ı iştirilmesi özelleştirmenin amaçları yönünden daha 

faydalı olacaktır. Çünkü, sağlıklı bir yapıya sahip küçük ve orta boy 

firmalar, her ekonomi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu firmaların 

özellikle büyük firmalar karşısındaki kuvvetli yönlerini ve sonuçta ülke 

ekonomisi için önemli yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz36: 

- Tüketici tercihlerine daha esnek bir yaklaşım. 

- Yeni ı ik ı ere daha ya tk ın o lması. 

- Teknik yeniliklerde daha fazla verimlilik. 

35 Odalar Bi rliQi ni n Özelleştirme Raporu, Türki ye iktisat Gazetesi ( 6 Eki m 1986), s.l- 7. 
TÜSiAD Özelleştirmeye SahipÇıktı, Hürriyet Gazetesi, ( 14 Eki m 1989), s.4. 

36 Bkz.: Atila BA~RIAÇI K, Dlfa Aç1l ma Süreci nde Küçük ve Orta Boy Firmalar 
(Dünyada ve Türlciye"de), Dünya Va.44, Edebiyat Fakültesi Basımevi, istanbul, 1989, , 
s.84. 
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- Çalışanlarla daha yakın 1lişki. 

- üretimdeki boşlukların hızla dolduruıması. 

- Daha az kurmay ve bürokrasi. 

- Ferdi tasarrufların teşvik edilmesi. 

- Daha yüksek oranda istihdama katkısı. 

- Büyük firmalara yönelik olumlu etkiler. 

- Rekabet in teşvik edi !m esi 

- Bölgelerarası dengeli büyümeye katkısı. 

Küçük ve orta ölçekli firmaların yukarıda belirtilen faydaları 

özelleştirmenın de amaçlarından olduğu tçin özelleştirmeye alternatif 

uygulama lar o larak bu 1şletme ı ere önce ı ik verilmesi, ge ı iştirtımesi 

önerilmektedir. özelleştirme sürecinde bu firmalara ait sorunların çözümü 

de, özelleştirmenin amaçlarına uıaşmaya hız kazandıracaktır. 

özel sektör teşebbüs kab1liyeti ve sermaye birikimi gibi iki üretim 

faktörünün biraraya gelmesinden oluşmaktadır. Teşebbüs k abi ı iyet inin 

ge ı işt iri ı m esi ve müteşebbislerin artması sermaye birikim i i le birlik te 

öze ı sektörün gücünü oluşturur. Bunların sadece birinde deği ı her ik isinde 

birden meydana ge ı en ge ı işrne ler öze ı sektörün gücünü de artıracakt ır37. 

Bu yüzden öze ı leştirmenin başarı ya ulaşması için gerek ı i olan öze ı 

sektörün ge ı işmesine ve güç kazanmasına dönük çal ışmalarda bu ik i 

unsurun birarada değerıendi rı ı m esi gerekecektir. 

a-Müteşebbis Unsurunun Ge ı işt iri lmes1 

Az ge ı işmiş bir ülkey1 tanım lark en kullanı lan be ı irleyici unsurların 

başında yetersiz sermaye birikimi gelir. Ancak en az sermaye faktörü kadar 

önem taşıyan teşebbüs kab1 ı tyetıntn zayıf! ı ğı noktasına yeteri kadar önem 

veri lmemektedir. Teşebbüs k abi ı iyet inin zayıf! ı ğı sermaye biri k imi hızını 

düşürdüğü gibi var olan sermayenin atıl kalmasına ve sermayenin kalkınma 

için gerek ı i alanlara tahsis edlmesine enge ı o lmaktadır. Sermaye ancak 

37 ABUŞOGLU, s.81 . 
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güçlü müteşebbisler elinde daha prodükt1f olab11eceğ1 alanlarda 

kullanılabilecektir. Diğer bir deyişle sermaye yalnız başına bir anlam 

taşımamakta ancak müteşebblsle bir araya geldiğinde önem kazanmaktadır. 

Geri ve ge lenekse ı bir ekonom ik yapıda servet iddihar şek! inde ekonomik 

mekanizmanın dışında atıl bir halde tutulmaktadır38. 

Müteşebbis faktörünün önemini kısaca belirttikten sonra bu yolda 

yapı lması gereken mevcut müteşebbis kitlesinin hızla büyütülmesi ve 

bunlara yeni teşebbüs kabiliyetlerinin eklenmesi gereği ortaya çıkacaktır. 

Gruba katı lacak her yeni müteşebbis, nihat üretim gücünün biraz daha 

genişlemesi demek olduğundan bu politikanın ihmal edilerneyeceği açıktır. 

Her yeni müteşebbis yeni bir dinamik güç oluşturarak yeni bir heyecanla 

mevcut müteşebbis kitlesini de ataJetten hareketliliğe doğru 

sürükleyecektir. Yani teşebbüs kabiliyetine dinanizm gelecek ve rekabet 

ortamı daha da hareketlenecektir. Unutulmamalıdır ki ekonomilere 

dinanizm kazandırma, harekete geçirilebilecek yeni güç kaynaklarının 

varlığı ile doğrudan ilgilidir. ( .. .) Bu politikanın temel özellikleri de 

şun lardır39: 

- Teşebbüs k abi ı iyet inin ge ı iştirilmesi ve desteklenmesiyle yeni ve 

genç müteşebbislerln üretken faaliyetlere aktif Iştirakinin 

sağlanmasıdır k i, gene ı ı i kle bu kendi işini kurma amacına dönük 

o larak genç nesi ı leri n yönlendi ri !m esi ve teşvik edilmesi 

anlamındadır. 

- Küçük bir sermayeye hükmeden işadamı ve sanayicilerin giderek 

daha büyük sermaye hükmeder duruma getirilmesi ikinci bir amaçtır. 

Bu amaç ge ı işe n bir ekonom i i le bir! ik te müteşebbisin de vas ı f 

seviyesinin yükseltilmesine dönük tür. Vasıf ve k abi ı iyet in 

ge ı iştirilmesi po ı it i ka ları, müteşebbislerin faa ı tyet hacmini 

büyütecek daha büyük risk üstlenebilme becerisini geliştirecek bir 

38 ABUŞOÖLU,s.81. 

39 ABUŞOÖLU,s.81. 
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dizi eğit im faaliyet ini kapsamal ıdır. Böyle ı ik le küçük meteşebbisin 

değişen ve gelişen şartlara intibakı, sadece yaparak öğrenme yolu 

ile değil aynı zamanda bizzat eğitim yolu ile daha geniş bir faaliyeti 

yönetebilecek şekilde yetiştirirnesi amaçlanmaktadır. Bu yöndeki 

bir po 1 it i ka öze 1 ı ik le küçük sanayiden büyük sanayiye geçiş 

aşamasında oldukça öneme haizdir. B11gi yetersizliğinden dolayı 

birçok küçük müteşebbisin faaliyet hacmini ge ı iştirecek cesaret i 

gösteremernesi her toplumda görülebilecek bir durumdur. 

b-Özel Sektöre Yönelik Sermaye Birikimin Hızlandırılması 

öze ı sektörün güçlendiri ı m esi yönünde yapılacak çal ışmalardan birisi 

de mal i açıdan güçlenmesini sağlamaktır. Türkiye'de gerek büyük ve 

gerekse de küçük ve orta ölçekli işletmelerin en öneimi sorunlarından olan 

sermaye eksikliğini gidermek bu kesimlere sermaye akışını hızlandırmakla 

mümkündür. Çünkü, sermaye akışını kendine yönlendiren devlet, sermaye 

piyasasına önemli darbe indirmektedir. «Bir ülkede sermaye piyasasının 

%90'ından daha fazıası kamu kontrolü altında ise bu piyasanın bırakın 

ge ı işmesini, öze 1 kesimin finansman sorununu çözmesi beklenemez; öze 1 

kesim oligopol yapıdaki banka sistemine mahkum edilmiş olur ve yüksek 

maliyet ı i fon kul la nma zorunluluğu doğar»4o. 

öze ı sektörün kredi ihtiyacının karşılanmasında «sermaye piyasası 

araçlarının banka kredilerine oranla dana ucuza fonlama imkanıarı 

getirdiği, öze ı sektör tahvi ı leri i le banka kredi ma ı iyet leri arasındaki 

marjın 30-40 puan olduğu dolayısıyla sermaye piyasalarından borçlanmanın 

datıa elverişli şartlarda gerçekleşeceği beklenmektedir. Ancak sermaye 

piyasasından sağlanan fonların çok büyük kısmının kamu kesimine gitmesi, 

özel kesimin finansman imkanlarını daraltmaktadır41. 

40 Targen ÜNAL ve DiOerleri 1Enflasgonist Ortamda Faiz Politikalan ve işletmeler 
Üzeri ndelci Etlcileri ... i.T.O.Va. No. 1990-1 O~ istanbul~ 1990 ~ 8. 93. 

41 ÜNAL ve Di~ERLERi ~ 8.119. 
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Kamu kesimi finansman açıklarını gidermek için olanağan vergi v.s. 

kanal ları dışında öze ı kesimden fon aktarmada kullanı Iab i !eceği üç o lanağa 

sahiptir. Bunlar, parasal genişleme (emisyon), dış alımdan borçlanma ve iç 

rJorçlanmadır. Her üç yöntem de sonuçta özel kesimin dışlanma sonucunu 

doğurabilir. Parasal genişleme enflasyonu körükleyerek cebri tasarruf 

yaratır ve kamu dışı kesimlerin fazlalarını (tasarruf) kendine aktarır. Dış 

alemden borçlanmadaartan kamu payı diğer kesimlerin bu kaynaklardan fon 

temini olanağını daraltır. Nihayet, iç borçlanma kamu kesiminin özel 

kesime rakip olarak doğrudan fon piyasalarına girerek ilave finansman 

ihtiyacını gidermesini sağlar. Bu anlamda, özel kesimin finansal 

dışlanması (finansal crowding-out) etkisi en net olarak iç borçlanmada 

görülmüştür42. 

Kamu kesimi açıklarının finansman kaynakları incelendiğinde de 

Merkez Bankası ile olan bağın büyük ölçüde koparıldığı gözlenmektedir. 

(Tablo: 1 0). 1980 sonrasında kamu kesimi açıkları büyük ölçüde iç ve dış 

borçlanmayoluyla finanse edi lmektedir43. 

Kaynak: D.P.T. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

TABLO 10 
KAMU KESIMI AÇIKLARININ FINANSMANI 

1980-1986 (YÜZDE DAGILIM) 

Net Dış Net Iç t1erkez 
Borçlanma Borçlanma Bankası 

19.3 46.7 34.0 
41.4 38.6 20.0 
18.4 68.6 13.0 
42.6 45.6 11.8 
56.8 27.7 15.5 
16.0 63.4 20.6 
53.3 35.9 10.8 

42 Kamu iç Borçlanmasının Kamu Dışı Kesimler Için Kullanılabilir Kagnaklar 
Üzerindeki Etkisi, i.T.O. Va. No. 1989-30, istanbul, 1989, s.2. 

43 Ziya ÖN iS, Türki ge"de Dış Ticaret Politikaları ve Dış Borç Sorunu ( 1980-
1988), i.T.O. Ya. No. 1989-33, istanbul, 1989,s.69. 
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öze ııeşt irmede öze ı sektörün etkin ha le getiri ı m esi için, önem ı i 

sorunlarından olan finansman ihtiyacının giderilmesi yolunda özel sektöre 

yönelik sermaye birikiminin hızlandırılması finans kesimindeki sorunların 

çözülmesine bağı ıdır. 

Finans kesim inde k i darboğaz ın ana nedeninin devlet in kaynak 

kul lanımında yara tt ı ğı kalaba ı ıklaşma (crowding-out) olduğu 

vurgulanmıştır. Kalabalıklaşma sorununun çözümü devletin küçülmesinde 

yatmaktadır. Dolayısıyla, devletin küçülmesi makro-po ı it i ka değişiki iğinin 

teme ı ini oluşturma ı ıdır. Devletin küçülmesini şu alt boyutlarıyla 

o luşturmak gerek ir44. 

- Vergileri yükseltmek için çaba elbette gereklidir. Ancak esas olan 

bütçe gelir-gider dengesini korurken, kamu kesiminin küçülmesi 

amaçıanmaktadır. Dolayısıyla, Iç ve dış borç ana para ödemelerinin 

de bütçe lerde yeniden içerllmesi gereki i dir ve böyle bir bütçenin 

milli gelirden alacağı payın %20'1erin üstüne çekilmemesi 

hedeflenme ı i dir. 

- KiT'lerin monopal konumlarından faydalanarak zamlar yapması. 

devlet kesimine kaynak yaratmakta, ancak aynı zamanda bu kesimi 

büyütmekte ve enflasyonist baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla, bir 

yandan, KiT'lerin bütçe açıkları kapat ı ı ı rken, diğer yandan, maliyet 

üstünde fiyat ı andırma po ı it i kas ı ndan vazgeç i lme ı i dir. 

- Kamu kesiminde yatırım-tasarruf açığının kapanması en az bütçe 

açığının kapanması kadar önemlidir. Dolayısıyla, giderek büyüyen 

kamu yatırım-tasarruf açıklarının kapat ı lması hedeflenme ı i dir. 

Aksi takdirde öze ı kesim tasarruf fazlasına e ı konulacağı ve 

dolayısıyla özel kesime fon kalmayacağı açıktır. 

- Bütçenin kamu harcamalarının tümünü denetim altına alması 

gerekir. Dolayısıyla bir yandan tüm fon gelirlerinin bütçe içine 

alınması diğer yandan iç ve dış borç ana para ödemelerinin, yukarıda 

44 Tansu çiLLER-Murat çiZAKÇA, Türk Finans Kesiminde Sorunlar ve Reform 
Önerileri, I.S.O. Araşh rma Dairesi Va. No. 1989/7, istanbul, 1989, s.163-164. 
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be ı lrt1ldiğ1 gibi, hazıneden alınarak yeniden bütçe içine çekilmesi 

gereklidir. 

Kamu kesimi küçülürken kaynak talebini doğal olarak kısması 

gerekmektedir. Kaynak talebindeki daralmaları şu alt başlıklarla 

düşünebi ı iriz45: 

- Sermaye piyasasındaki kamu hakimiyeti bugün %95'lere varan 

boyut lardan çok daha aşağı ı ara çek i ı me ı i dir. Bunun için iç 

borçlanmadan büyük ölçüde vazgeçilmelidir. Bugün Sermaye 

Piyasası'ndaki sorunesasen bu piyasaya olan özel kesim talebinin 

kısıt ı ı o lmasından deği ı arz ın yetersizi iğinden kaynak ı anmaktadır. 

- Kamu kesimi kaynak talebini ticarı bankaların kaynaklarına da el 

koyarak sürdürmektedir. Faizin düşmemesinin ana nedeni burada 

yatmaktadır. Ticarı Bankaların 1980 sonrasında mevduattan, 

genelde, daha fazla pay almalarına karşın, tüm krediler içindeki 

paylarını düşürmelerinin ana nedeni budur. iç borçlanmanın bankalar 

kesimi ile yapı lması yanında m un zam karşılıkları ve top lan an 

vergiler ve fonlar kanalıyla kamu kesimi mevduatın %44'leri bulan 

bölümüne el koymaktadır. Munzam karşılıkları dışında kamu kesımı 

banka kaynaklarına el koymamal ıdır. 

E- ÖZELLEŞTiRMEYLE GELECEK Y AB ANC 1 SERMAYEYE GENEL BAKI Ş 

öze ı Jeşt irmenin yabancı sermaye giriş lerini art ırmak üzere 

kullanılması; alıcı olan tarafların incelenmesinde son grup olan yabancı 

sermaye yatırım larını gündeme getirmektedir. Yabancı sermayenin önemine 

değinmeden önce. Türkiye gibi ağır borçlu olan ülkelerdeki kamu 

mülkiyetinde olan girişimlerin özelleştirilmesi, borç veren ülkeler 

tarafından öneri Idi ği be 1 irti 1me 1 i dir. «( ... ) Zira böyle bir durumda, aciz 
içinde bulunan bir sat ıcı gibi, Türkiye'nin eşit koşullarda pazarı ık gücüne 

45 ÇiLLER-ÇiZAKÇA, s. 164. 
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sahip olduğunu düşünmek pek fazla olası görülemez. Her ağır borçlu ülkede 

görüldüğü gibi, potansiye ı al ıcı lar la sat ış yapan ülke arasına Dünya Bankası 

ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar girerek, 

borç/özsermaye değişimi (dept/equity swap) adı verilen işlemi 

gerçekleştirmektedir. Borç/özsermaye değişimindel sat ıcı ülkenin bazı 

var ı ıkiarı borçlarına karşı ı ık, fakat doğal o larak o ldukça elverişli olmayarı 

koşul larda yabancı al ıcılara devredi lmektedir. Bu işlem sonucunda 

borçların bir kısmı si ı irımektedir, ancak pazarı ık gücü olmadığından do layı, 

özvarl ık lar değerinin alt ında e ı değişti re bi lmektedir»46. 

Bir işletmenin yabancı sermayeye satılmasının, hiç kuşkusuz olası 

üstün ve sakıncaıı yönleri vardır. Böyle bir operasyonun tercihli yönü, 

başka hiç bir şek i lde u ı aşı ıamıyacak olan teknolojik yeni ı ik leri ülkeye 

sokması ve buna bağlı olarak ilgili yan sanayilerin ve ihracat olanaklarının 

oluşmasına kat k ıda bulunması o larak görülebilir. Buna karşı lık, ülkede 

uygulanan ve söz konusu yabancı işletmelere cazip gelen düşük ücret 

po ı 1 tikasına ilaveten, hammadde girişleri ve kar transferleri ile yurt 

dışına yapı lan kaynak transferleri ciddi boyut larda ince ıenmeye ve 

düşünülmeye değer noktalardır. Bunun anlamı, Başlangıçtaki döviz girişine 

karşı ı ık, i leri k i dönem lerde devam ı ı ve muhteme lerı i lk tutarın çok 

üzerinde döviz çık ışının gündeme ge ı eceği dir. i şletmenin açık ya da gizli 

kar oranının, ülkenin ortalama büyüme hızının üzerinde olduğu derecede, 

e~(onomide net kaybın olacağı açıktır. Doğaldır ki, tekel durumunda böyle 

bir durumun ortaya çıkması daha büyük bir o lasılıkt ır47. 

öze ı ıeşt i rm e faal iyetıerinde yabancı sermayeye yer veri ımesi; 

ekonom iye yapacağı o ı um lu-o lumsuz etki lerinin karşı laştı rı lmasıyla 

verilecek önemin derecesine göre ve sıkı pazarlıkla gerçek değerinin 

belirlenmesi sonucunda yönetiminin de yerli müteşebbislerde kalması 

görüşü gene ı kabul görmektedir. 

46 izzettinÖNDERı "Özelleştirmenin Dinarnitleri ve Polititas1"ı i.S.O. DERGiSil (Ekim 
1989) ı S.284, s.12. 

47 .. ONDER, s.12. 
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1. Yabancı Sermayen1n önem1 ve Tanımı 

Kalkınmanın ıtici kaynaklarından olan sermayenin, diğer üretim 

faktörlerini harekete geçirmede büyük öneme sahip olması talebini 

sonsuzlaşt ırmışt ır. Bi Jakis ge ı işmekte olan ülke ler içinde bulundukları 

kısır dörgüden kurtulup kalkınmayı sağlamak için gerekli olan iç tasarruf 

açığını ve döviz ihtiyacını karşılama yolunda yabancı sermayeye umut 

bağlamışıardır. Umut bağlanılan «yabancı sermaye, bir ülkenin karşılığını 

değişik biçimlerde. ileride ödemek üzere, başka ülkelerden temin ederek 

kısa sürede ekonomik gücüne ekleyebileceği mali veya teknolojik kaynak 

o larak tanım Janmaktadır»48. 

2. Yabancı Sermayenin Yatırım Şekli 

iç tasarruf açığının ve döviz ihtiyacının karşılanmasında kullanılan« 

dış tasarruflar; yabancı öze 1 sermaye adı veri le n ve yabancı ülke 

müteşeebbisleri tarafından mi ı ı i ekonomuye getiri ı en yatırım fonıarını, 

dış borçlar diye adlandırılan ve milli ekonominin fertleri veya 

hükümetleri tarafından yabancı devletlerden alınan borçları ve hibe ve 
yardım lar diye adiandı rı lan yabancı hükümetlerin karşı ı ıksız (hiç deği Ise 

görünüşte!) bağışlarını kapsar»49. 

Buradaki ayırımın birinci şekli olan yabancı sermaye, bir ülkeye esas 

itibariyle iki şekilde yatırım yapar. 

- Direkt Yatırım 

- Portföy Yatırım ı 

Şimdi bu iki yatırım şeklini tanımlamaya çalışalım. Kullanacağımız 

tanımlama uzun araştırma ve tartışmalar neticesinde, O.E.C.D. teşkilatınca 

kabul edi lenidir. Buna göre SO: 

48 Güngör URAS,Türk1 ye'de V abanet Sermaye Vatt n m lan. i ktisadi Vayt nlar, istanbul ,s.27. 
49 Vural SAVAŞ, Kalkınma Ekonomisi, 8.4, Beta BasımYayım DaOıhmA.Ş., istanbul, 1986, 

s.96. 
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a- Direkt Yatırım 

i lg il i ülkede dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından; 

- Tamamı yabancı sermaye ile yeni bir teşebbüs kurulması, bir şube 

açı lması, mevcut bir tesisin tamamının satın alınması, 

- Mevcut bir teşebbüse be ı iri i bir oranda iştirak edi ımesi, 

- S yı !dan uzun süre ı i kredi veri ı m esi 

Direkt yat ı rı mda yabancı yatırımcı teşebbüsle uzun süre! i ekonom ik 

ilişkiye giriyor ve yönetiminde aktif etki imkanına sahip oluyor. 

b- Portföy Yatırımı 

i lgi ı i ülkedeki şirket le re· ait hisse senedi ve ortak ı ı ğı temsi ı eden 

belgeler ile tahvil ve benzeri kıymetlerin, ilgili ülkede veya başka bir 

ülkedeki bir borsada satışa sunulması suretiyle, dışarıda yerleşik kişi ve 

kuruluşlarca satın alınmasıdır. 

Portföy yatırımlarında menkul kıymeti alan taraf menkul kıymeti 

neşreden teşebbüsün yönetimine karışmıyor ve söz konusu menkul kıymete 

isabet edecek ge ı irden çok, menkul kıymet in piyasada yapacağı prim le 

ilgileniyor ve genellikle kısa sürede elden çıkarıyor. 

3. Yabancı Sermayenin Bir Ülkeye Geliş Nedenleri 

a- Ekonomi ve Maliye Politikaları 

Son çeyrek yüzyılda büyük şirket leri farki ı ülke lerde yatırıma 

yöneiten ve uluslararası üretim olgusunun ortaya çıkmasına neden olan 

faktörler, gerek sermayenin geldiği ve gerekse yatırımların yapıldığı ülke 

hükümetlerinin ekonomi ve maliye politikalarında mey'dana gelen 

değişme ler le de açıklanabi ı ir. Büyük şirketlerin baği ı o ldukları ülkede faiz 

50 Hayrett1n VILDIRIMJ "Yabancı Sermage"J D.P.T. Yabancı Sermaye Başkanlı~ı Çalışma 
Raporlan. 
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oran larının ve kurum vergi lerinin artır ı lması, işçi ücret lerinde asgari 

sınırların yükseltilmesi, mevcut kredi politikasının büyük girişimcilerin 

aleyhine değişt iri ı m esi ve gümrük vergilerinin art ı rı lması sonucu üretimde 

kullarıılan ithal malı girdi fiyatıarının pahalılaşması gibi nedenler 

üretim in maliyet ini yük se ıteceğinden, bu değişik ı ik lerden etkilenen 

şirketleri bağlı oldukları ülke sınırlan dışında yatırıma yöneltecektir51. 

Ekonomi ve maliye politikalarındaki değişiklikler nedeniyle yabancı 

sermayenin ge ı işine ait sebeb leri şu ş eki lde sıralayabi ı iriz52: 

- Ülke ı er arası kar fark ları 

- Maliyet leri n düşürülmesi (Yatırımcı ülkede bulunan hammadde leri n 

sağlanmasıyla) 

- Ucuz işgücü ve taşıma giderlerinden istifade etmek 

- Dış pazarların ele geçirilmesi 

- Gümrük tari fe lerinden ve dış ticaret kısıtlamalarından kurtulmak 

- Dikey entegrasyon <mal ihraç edilen ülkeye bu sektörler le i lgili 

tamam layıcı yatırım ların yapı lması) 

b- Politik istikrar 

Yabancı sermayeye verilen önemin derecesi, ülke içinde uygulanan 

politikalarda _ki bunlar yasal düzenlemelerle_ ortaya konur. Uygulanan 

po ı it i ka larda, yabancı sermayeye önem veri !diğini belirtmekten ziyade, bu 

politikalarda sürek ı i ı i ği yani uygulanan sistemde kesint i olmayacağı 

izlemini uyandırmak da önemlidir. 

Ülke içinde var o lan «siyasi istikrar, ekonom ik istikrarı da sağlayan 

bir unsur o lduğundan yabancı sermaye yatırım larını ayrıca e tk i Jemektedir. 

51 Cem ALPAR, Çok Ul usl u Şirketler ve Ekonomi k Ka1kı nma, A.i.T.i.A. Va., 1977, s.57. 
52 Halil SEViDOGLU, Uluslarerası iktisat, Turhen Kitebevi, Ankara, 1982,s.336. 



99 

Çünkü yabancı sermaye ilk önce, emniyet ve güven beklemektedir>>53. 

c- Sosyo-Kültürel Yapı 

Yabancı sermayenin bir ülkeye gelişine neden olarak sıraladığımız 

faktörler aslında ülkenin var olan sosyo-kültürel yapısının sonuçlarıdır. Bir 

ülkenin yabancı sermayeye vermiş olduğu önem, _ülke içinde_ çağımızda 

artık birşeylerin değişmiş olduğunun inanıımasına bağlıdır. Yani, milli 

pazar kavramının yerini sınırlar ötesi pazarlarda yer almaya çalışan 

Ç.U.Ş.'in aldığı, iktisadi birliklerin kurulması ve yaygınlaşmasıyla bunlara 

üye olmanın zorunluluğu, üretim faktörleri içinde önem ı i o lan sermayeyi 

elde etme gibi unsurlar için; yabancı sermayenin önemini kavramış olmak 

gereklidir. Bu da, toplumsal değişimle ve bunu göstermekle mümkündür. 

4. Gelecek Yabancı Sermayenin önemi 

a- Tasarruf ve Yatırımları Artırmasıyla istihdama OlumluEtkisi 

Gelişmekte olan ülkeler geri kalmışlık kısır döngüsünü kırabilmek için 

yatırımlarını artırmak zorundadırlar. Yatırımlarını artırmak için gerekli 

tasarruf birikiminden ise yoksundurlar. Bu ülkelerin kalkınma süreçlerinde 

karşı karşıya bulundukları bu tasarruf-yatırım darboğazı veya sermaye 

yetersizliği bir ölçüde dışarıdan ülkeye yapılacak tasarruflar ile ortadan 

kaldırılabillr. Diğer bir deyişle, yabancı sermaye 1ç tasarruf darboğazını 

genişletmek için kullanılabilecek önemli bir kaynaktır54. 

Gelişmekte olan ülkelerin sermaye yetersizliğini gidermek ve atıl 

bulunan sermayelerini de aktif hale geçirmek için yabancı sermaye 

yatırım ları önem ı i dir. Çünkü, bu ülkelerde «yurtiçi tasarrufların bir 

53 Edgar PROFFET, "Dı~ Ser ma ge (Yabancı Ser ma ge) Konusunda Geli~meler", (Açık 
Oturum), BANKA VE EKONOMi K VORUt1LAR DERGiSi, S.11, 1984, s.21. 

54 Rıdvan KARLUK, Türki ge"de Yabancı Ser ma ge Yatı n m lan, i.T .0 .. Ekonomi k Va yı nlar 

Dizi ai, No. 13, istanbul, 1983, s.209. 
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fabrika haline dönüşebllrnesi için gerekli makina ve techtzat ancak dövizle 

ithal edi le bi ı ir. Döviz ise dış tasarruflarla sağlanır. Aynı şek i lde yerı i 

sanayi inin ihtiyaç duyacağı hammadde ve yarı mamul madde ithalatı dış 

tasarrufların varlığına bağı ıdırss. 

Ekonomik kalkınma, büyüme, potansiyel kaynakların ve imkanıarın 

çokluğunun değil, bunların üretimde görev almalarının fonksiyonudur56. Bu 

bak ı m dan (ge ı işmekte o lan ülkelerde), işsizlik oranı düşürülmesinde 

yabancı yatırım ların ka tk ısı o ı um lu olmakta potansiye ı kaynaklar devreye 

girmektedir. Ayrıca yatırırnların delaylı etkisi yeni iş alanları yaratmakta 

bu da istihdama imkan sağlamaktadır. Çok uluslu şirketlerin az 

ge ı iş m iş ülke lerde, ucuz iş gücünden yararlanmak için yaptı ğı yatırım lar, 

bu çerçevede olmaktadır57. 

b- Tek no loj ik i lerlemenin ve 1 şletmeetlik Bt lgisinin Ge ı işmesini 

Sağlama E tk i st 

1 

Tek no lo j iyi, üretim de optimal ı te şart larının gerçek leştirilmesinde bir 

araç olarak gördüğümüz için; büyümenin kaynağı olan üretimin 

yetersiz! iğinden do layı, ge ı işmiş ülke lerı e gelişmekte olan ülke ler 

arasındak i ekonom ik fark ı ı lığın azaltı lması için de teknolojik i lerleme ve 

ge ı işmenin önemi açıktır. «Ge ı işmekte o lan ülkelerde üretimin art ı rı lması 

endüstriyel alanda yeni yatırımlar yanında,sosyal ve kültürel yapıda köklü 

değişik 1 ikierin yapı lmasını gerektirmektedir. Ekonomik büyüme, üretim 

faktörlerindeki art ış yanında, bi ı imse ı ve tek no lo jik ge ı işmeyle art ır ı lan 

verim ı i ı i kle hızlanan bir yapı lanmadır58. 

Teknolojik ilerleme ve gelişme, büyük çapta araştırma ve geliştirme 

55 SAVAŞ 1 ~.88. 
56 Kadi r SATIRO~LU, Çok U1 us lu Şi rtetler ~ A.Ü. S.B.f. Va. No. 1951 Ankara~ 1984, s.1 03. 

57 Cem ALPAR~ Azgeltşmtş Ülkelerde Dış Ttcaret Sorunlan ve Sanayileşme~ A.i.T.A. 
Va. No. 1951 Ankara~ 19821 s.1 03. 

58 NazifGÜRDOGAN,"Etonomik Ka1t10mada 8111msel ve Teknolojik Bilgi Üret1mi", 
BiLiM VE TEKNiK DERGiSi~ 5.242 1 Ankara~ 19881 8.19. 



101 

harcama larını gerektirmektedir. Bu nedenle teknolojik yeni 1 ik ler çok ulus lu 

ve uluslarötesi şirketler tarafından yapılmaktadır59. Gelişmekte olan 

ülke leri n çoğunluğu yeni teknoloji leri ne üretebilmekte ne de kendi 

olanaklarıyla ithal edebilrnektedir. Bu teknolojiler ya teknolojik transfer 

yardımlarıyla ya da dolaysız özel yabancı sermaye yatırımlarıyla, 

ge ı işrnekte o Jan ülke ı ere ge le bi Jrnektedlr. Teknoloji transferi doğrudan 

sermaye malları yollanması ve yatırımlar aracılığıyla olab1ldlğ1 gibi lisans 

anlaşmaları, teknik yardım programları, teknik eleman yollama gibi 

yollarla da gerçekleştirllebilir60. 

c- Ödemeler Dengesine Etkisi 

Yabancı sermayeyatırımcısının ülkeye ilk ge ı işinde bir defaya mahsus 

olarak getirdiği yatırım sermayesi, ödemeler dengesi üzerinde olumlu ekti 

yapar, ancak bu geçici bir durumdur. Çünkü, bu şirket üretimini 

durdurduğunda getirdiği sermayeyi dışarıya çıkaracaktır61. 
-------------- ---·-· ·--------------- -- ----

Fakat yabancı sermaye yatırımlarıyla üretim kapasitesinin artması, 

üretim fazlasının ihracını gerektlreceğinden; bu konuda ihracat 

tecrübe lerine ve o lan ak ı arına sahip o lmasıyla yapacağı ihracat la yabancı 

sermayenin olumlu katkısı olacaktır. Aynı zamanda daha önce ithal edilen 

ürünün ülke Içinde üretilmesi ve ithal ikamesi uygulaması ödemeler 

dengesini olumlu yönde etkfleyecektir. 

Olum lu beklenti leri n tersinin gerçekleşmesi durumunda ise; yabancı 

sermaye, «eğer bir az ge ı Işm iş ülkenin ihracat ını önem 11 ölçüde art ırmıyor 

veya ithalatını ikame etmiyorsa o ülkenin kronik ödemeler bilançosu 

dengesizliğini daha da şiddetıendirir. Zira, kar transferleri dövizle 

59 Sadun AREN,"Teknolojinin Üretimdeki Yeri ve ÇaGımızdaki Durumu", TEKNOLOJi 
TRANSFERi T.M.M.O.B. Açlk oturum Tam Metni_ istanbul, 1987, s.6. 

60 Erdoğan ALK i N, iktisat, flliz Kitabevi, istanbul, 1984, s.373. 

61 KARLUK, s.25. 
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yapılacagından mevcut dövız kıtııgı, blr defa daha şiddetlenmış oıur»62. 

özetle, yabancı sermayeli şirketler kar transferleri, yatırım ve ara 

malı ithali ile ödemeler bilançosuna yaptıkları olumsuz etkileri, üretim 

kapasi tes i ve ihracattak i kabil1yetleri 1 le giderebi ı me öze ı llQine sahip 

bulunmaktadırlar63. Bu öze ll iQin gerçekleşebilmesi, yabancı sermayenin 

evsahibi ülke menfaatları dogruıtusunda, sürekli döviz kazandıracak 

yatırmlara ait yönlendirebilmenin yapılmasıyla mümkündür. 

5. Ulus1araras1 i Hşkilerin iyileşt1r11mes1ne Etkisi 

Bireylerin olduğu kadar toplum lararası ilişki lerinde teme ı be ı irleyici 

öze ı ı i ği; paylaşım kavgasında en çok payı al abi lmekt ir. Bu savaşta birey se ı 

ve toplumsal hareketler önemini kaybetmekte, yerini; bireyler arasında 

gruplaşmalar (sınıf ve meslek ayırımları gibD ve ülkeler arasında da 

birleşme organizasyonları (bölgesel, kültürel, üretilen mal bazında 

oluşturulan biri ik ler gibi) al m ı ştır. Ülke ler arasındak i birleşme 

hareket lerinin neden leri, iktisadi güç sağlama ve güven ı ik çemberi 

o ıuşturarak blrl ik dışına tek vücut olarak gözükrnekt Ir. Nedenlerine bakarak 

önemi açıkca gözüken bu biri ikierin _gerek biri ik sayısı ve gerekse 

biri ikiere üye o lan ların artmasıyla_ dünya paylaşım kura ı larını ve 

paylarını be ı irlemede önem ı i ro ller üstleneceği kesindir. 

önemi gittikçe artan biriikiere üye olmayı istemeye karar vermek ve 

kabul edilmek o kadar kolay değildir. Çünkü birlik demek, her bakımdan 

ekonomik, sosyo-kültürel ve gelenek için) ortak davranışlar 

gerekt irdiğinden, tüm konularda ortak düşünce ve yapıyı gereki i k ı lar. Bu 

ortak düşünce ve yapıyı sagıamada en önem ı i faktörlerden birisi de, 

yabancı sermaye yatırımlarıdır. Çünkü, bu yatırımlar sadece bir sermaye 

transferi deği ı birçok bak ı m dan hatta, sosyo-kül türe ı düşünce bak ımından 

62 SAVAŞ, s. 1 00. 

63 Ünal BOZKURT, Ekonomide Yabancı Sermayenin Yeri ve Önemi, YASED Va.No. 20, 
istanbul, 1985,s.9, 
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da değişmeleri transferler demektir. 
«Günümüzde Çok U1us1u1uk niteliğini kazanmış bulunan ve çeşitli 

ülkelerdel çeşitli endüstri dallarında faaliyet gösteren dev tekelleri gerek 

kaynaklandıkları ülke hükümetlerinin ve gerekse ( ... ) azgelişmiş ülke 

hükümetlerinin po ı it ikalarını do ı aylı ve dolaysız yollarla:>) be ı irlemeleriyle 

yabancı sermayenin uluslararası ilişkilerdeki önemini göstermektedir64. 

6. Yabancı Sermaye Yatırımıarına Olumsuz Bakışlar 

Yabancı sermaye yatırımıarına olumsuz bakışın nedeni; ev sahibi 

ülkelerin sömürülmesi düşüncesidir. Yabancı sermayenin etkisinin hangi 

sahalarda ve hangi yollarla gerçekleştiği aşağıda özetlenmiştir65: 
Görüldüğü gibi yabancı sermayeye sömürü anlayışıyla bakarak çekinen 

ülke leri n _entegrasyon çağındal mi ll i sınır anlayışının değiştiği ortamda_ 

başka alternatifleri yok gibidir. Çünkü sömürü anlayışı) dünya ekonomik 

düzeninin kurallarını be ı irleyenl kapitalıst sistemin işleyişinden 

kaynaklanmaktadır. Bu sisteme belli derecede entegrasyon ile mutlak 

ızolasyon şeklindeki iki seçenek olmasına rağmen; günümüz dünyasında 

mutlak iz o ı asyon i le kapalı kapılar ardına çekilmenin imkanı olmadığına 

göre) önemli olan entegrasyon sisteminde gerekli kuralları ülke lehine 

koyarak sistemden yararlanmaktır. Bu sistemin temel unsurlarından olan 

«yabancı sermayenin~ hiç bir zaman bir ülkeye yardım Için veya o ülkeyi 

kalkındırmak amacıyla değili sırf ticari çıkarlarını maksimize etmek için 

geldiği ve yabancı sermaye ile olan Ilişkinin Karşılıklı Çıkar Ilişkisi 

olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında 

yabancı sermaye ile ilgili ülkenin karşılıklı çıkar dengesinin iyi kurulması 

icap eder»66. 

"' 64 "Emperyalist SömUrU Mekan1zmas1" 1 EMPERYALiZM VE TÜRKiVE (Seçme YazılarL 
Pati ka Yayı n lan~ B. t ~ istanbul~ t 989, s. t 5. 

65 "Emperyalist ... ", s.15. 
66 SAVAŞ, s.l 00. 
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Yabancı Sermayenin Etk1 Sahası ve Yol ları 

Ticaret Yoluyla Etkisi 

- Azgellşmiş ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değerlerinin 

altında fiyatlarla satın alınması 

- Hammaddeler 

- Küçük üretici ı erin ürünleri 

- işgücü <yurt dışındaki işçiler ve beyin göçü) 

- Azgelişmiş ülkelere değerlerinin üstünde _tekel fiyatlarıyla_ mal 

ve hizmet sat ı lması 

-Mal satış (hammadde, yarı mamul madde, yatırım malı) 

-Hizmet ve biigi satışı (ulaştırma, müşavirlik hizmetleri ve 

tekno ı oj i tran sf eri) 

Yatırım Yoluyla Etkisi 

- imalat sanayi i yatırım ları (montaj, taşaron ve dayanıkı ı tüket im 

mal ları sanayi lerinin kurulması) 

- Doğal kaynakların sömürülmesi 

- Pazarlama şirket lerinin kurulması 

- Banka ve sigartacı ı ık 

Borç VermeYoluyla E tk isi 



SONUÇ 

Bu çalışmamızda; kamu sektörü ile özel sektörün beraberce üretime 

yöneldikleri karma ekonomi düzeninin temel dinamiği olarak gözüken devlet 

işletmeci ı iğ_inin sebep o lduğu sorun ları aşmada kullanı la bi lecek 

özelleştirme faaliyetlerindeki satış yöntemi verilmeye çalışılmıştır. Adı 

geçen yöntem tam o larak uygulandığında, Ki rı erin mülkiyet sahip ı iğine 

bağlanan sorunlarını çözmede en etki ı i ve kesin sonuca u ı aşı ı ır. Çünkü, 

mülkiyet devrinin gerçekleşmesi özelleştirmede; pay senetlerinini borsada 

satışı, özel satışı ve çalışanlara satışı gibi aıt bölümlere ayrılan satış 

yöntemtyle mümkündür. 

KiT'lerin mülkiyet devrinin _kabul edi leb1 ı ir norm larda_ 

gerçekleşebi ımesi için; satışa konu o lacak teşebbüslerin önce ı ik lerinin ve 

satış fiyatının belirlenmesinin yanı sıra, alıcı olan kesimlerin de 

öze ı Jeştirmedeki fonksiyon ları dikkate aı ınma ı ıdır ki, arz ın karşı ı ı ğı o lan 

ta Iab in de oluşmasını sağı ıyarak, toplumun ma ı ı olan var! ık ların gerçek 

değerinde mülkiyet devrini gerçekleşti rm e ı iyiz. 

Bir malın talebini belirleyen unsurların incelenmesinde alıcıların 

alımgücünün önemli bir değişken olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle 

Türkiye' dek i Kir leri n sat ışında bu değişkeni n önemine, al ıcı o Jan taraflar 

nezdinde değinmekle birlikte yetersizliğini aşmanın yollarını da vermeye 

çalıştık. Ve çalışmamıza dayanan sonuçları; alıcı olan her kesime özgü 



106 

önemini göstermek için gereklidir. 

özelleştirme uygulama larından direkt e tk i lerıebi lecek olan 

ça ı ı şan ların durumu; başarı ı ı uygulama örneklerine ulaşmak için dikkate 

alınmalıdır. özelleştirme muhaliflerinin temel desteklerinden olan, 

çal ı şanların işine son veri ı eceği, sendikal faaliyet leri n e tk in ı iğinin 

aza lt ı lmaya çal ışı ldığı şeklindeki savunmacı görüşleri b ertaraf etmek, bu 

kesim leri öze ı leşti rm e lehine oluşturulacak kamuoyuna katmak için 

özendirici, düzen ıeyici önlem leri uygulamak gerekmektedir. Bunun için de, 

özelleşti rm e öncesinde ve sonrasında işçi ı ere yo ı verme şek ı i nd eki 

yaklaşımları önleyerek, onları üretime ektin katılımlarını sağlayacak 

düzenlemelere gitmek gerekmektedir. Bunda da başarıya ulaşmak için, bu 

kesimleri çalıştıkları kuruluşlara ortak etmek mekanizmasını _teşvik 

et11ci, alım gOcünü art ı rı cı ön ı em ıerL devreye sokmak uygulayıcı lar için 

zorun lu gözükmektedir. 

özelleştirmede, halkın satılacak KiT'ler1n alıcısı olarak teşvik 

___ edilmes_l,_ __ H_alk Kap1ta 11zm 1n1n gerçek ıeşt irllmesini sağlamak için 

gerekmektedir. Böylece, piyasaya çıkmamış atıl fonların ekonomiye 

kazandırılması i le üretimin art ı rı lması ve toplum olarak da, üretime daha 

işin başında katılan tüketmenin değil, üretmenin heyecanını duyan 

insanlarla müteşebbis faktörü de kalite ve sayı olarak artacaktır. 

Türk ekonomisinde; kapitalizmin, devlet tarafından kuruırnak 

istenmesinin haklı sebebi, gittikçe genişleyen devletin ağırlığının 

hafifJet ilmeye ça ı ışı lması, öze 1 sektöre devrinin gerçekleştirilmesini 

sağlamaktır. Fakat, bu devri üst lerıecek öze ı sektörün tam o larak bu göreve 

hazır o lduğu _kendi lerince be ı irt i Idi ği gibL söylenemez. Çünkü, öze ı sektör 

kuruluş yı ı larında devletten gördüğü himaye ve teşvik leri tıa lerı 

beklemektedir. Bununla birlil\te, Türk özel sektörü işletmecilik bilgisi 

bakımından belli bir seviyeye gelmiştir. Fakat aile şirketi olmanın 

cıezavantaj larını da halen bünyesinde taşımakla birlikte, günümüzde 

yabancı sermayeyle ortaklıklara, halka be ı ı i bir oranda açılmaya yöne1erek 
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kaynak yeter-sizli~lni aşmaya çalışmaktadır-lar. 

Türk özel sektörünün önemli sorunlarından olan, sermaye 

yetersizli~inin meydana gelmesinde etken olan devletin özel sektörü 

dış laması (crowding-out) öze ı ı i~inin; _özel sektöre yöne ı ik sermaye 

birikiminin hızlandırılmasını sa~lamak ıçın_ kamunun sermaye 

piyasasındaki a~ırlı~ını azaltarak aşmak gerekmektedir. Böylece özel 

sektöre; kendi kendine yeterli olması, toplumda bir özel sektör misyonunun 

oluşturulması imkanı verilerek, devletin boşalttı~ı alanın daldurulması 

sa~ lanmal ıdır. 

Ekonomik ge ı işmenin motoru olarak görülen tek no ı oj ik i lerleme, 

ülke leri n ge ı işmişl ik düzeylerinin ölçütü o lması nedeniyle, yabancı 

sermayenin bil1msel ve teknolojik gelişme konusundaki tekel gücünü 

gündeme getirmektedir ki, ge ı işmekte olan ülke ı erin bu konuda, ge ı işmiş 

ülke ı ere ba~ım ı ı ı ı~ı kaçınılmaz olmaktadır. 

Ge ı işmekte olan ülke lerı n sermayenin yetersızı 1~1 nedeniyle, içinde 

__ b_u]u_o~dtjl<Jarı_~konomik darbo~azdan kurtulmak amacıyl~ v_~ dış borçların 

önemli bir boyuta ulaşması nedeniyle ihtiyaç duydukları dövizin 

karşılanması için yabancı sermaye yatırımlarının artırılması zorunludur. 

öze ııeşt i rm e faaliyet leri i le, yabancı sermayenin ülkeye ge ı m esi teşvik 

edi le bi ı ir o lmasına karşın, bazı o lumsuzlukların meydana ge le bi ı irl i~i, 

dönüşü olmayacak uygulamalara girmernek için çok temkinli davranmayı 

gerektirmektedir. 

öze ı Jeşt i rm e muhaliflerine göre; Kir ı er gerçek değerinde yabancı 

sermayeye sat ı lmaz, bilhassa stratejik sektörleri alan çok ulus lu şirketler 

tek e ı gücüyle fiyat dikte edebi ı ir ler, evsahibi ülkedek i şirket leri kapatarak 

kendi ülke lerine bağı m ı ı hale get ireb11 ir ler ş eki inde ki haki ı görüşlere 

ra~men, kaçını lmaz o lan yabancı sermayeyi de teşvik etmek için karşı ı ıki ı 

çıkar i ı işkisi kurularak, özelleştirmede yabancı sermayenin alıcı kesim ler 

arasındaki önemli yeri dikkate alınmalıdır. 
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