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GİRİŞ 

Kamu iktisadi teşebbüsleri, devletin ekonomiye doğrudan müdahale 
ihtiyacının sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Devletin ekonomiye KİT 
kurma yoluyla müdahale ihtiyacı çeşitli şartların zorlamasından 
kaynaklanmaktadır. Gelişmiş pazar ekonomilerine sahip ülkelerde, büyük 
ekonomik durgunlukların aşılması, ulusal ekonomi bakımından stratejik önem 
taşıyan, büyük sermaye gerektiren tesislerin kurulması ve bazı sosyal hedeflerin 
gerçekleştirilmesi önemli olurken, gelişmekte olan ülkelerde özellikle özel 
kesimin sermaye ve bilgi birikimi bakımlarından yetersiz oluşu ve bölgesel 
kalkınma öncelikleri gibi nedenler bu ihtiyacın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 
Merkezi planlamayı benimsemiş ülkelerde ise, genellikle tüm smai faaliyetler 
kamu iktisadi kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. KIT'lerin doğuşunu 
gerektiren farklı nedenler bu kuruluşların ülke ekonomilerindeki ağırlıklarını da 
değiştirmektedir. Doğal olarak KIT'ler ekonomideki ağırlıkları oranında, piyasa 
faaliyetlerinde belirleyici olmaktadırlar. Dolayısıyla devlet değişen ağırlıklarla, 
bir piyasa birimi olarak ekonomik sistem içinde yer almaktadır. 

Ancak, devletin müteşebbis bir birim olarak piyasada yer almasının 
ekonomik faaliyetleri ne yönde etkilediği tartışmalı bir konu olmuştur. Dünyada 
1929 Ekonomik Krizinden soma devlet girişimciliği lehinde gelişen görüşler, 
1970'li yıllarda yaşanan ve genelde petrol şoklarından kaynaklanan ekonomik 
krizden soma yerini devletin ekonomik hayattaki doğrudan varlığının azaltılması 
ve sadece düzenleyici bir rol ile sınırlanması gerektiği doğrultusundaki görüşlere 
bırakmıştır. 

Küreselleşen ve bütünleşme süreci içerisinde bulunan günümüz dünya 
ekonomisinde kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, serbest piyasa 
mekanizmasının kusmsuz bir şekilde işlemesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, 
KIT'lerin özelleştirilmesi dünya ekonomisinin gündeminde ağırlıklı olarak yer 
almaya başlamıştır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünyanın birçok 
ülkesinde değişen ölçülerde özelleştirme uygulamaları başlatılmışta'. Bu 
gelişmelere ilave olarak, 1990'] arm başlarında merkezi planlamayı benimsemiş 
ekonomilerin başarısızlığı ve bu ekonomilerin piyasa kurallarına geçiş sürecini 
başlatarak kamuya ait işletmelerini yabancı sermayeye satma ve çalışanlara ya da 
halka devri çabaları da özelleştirme uygulamalarına farklı bir boyut getirmiştir. 

Türkiye'de de serbest piyasa mekanizmasına geçiş sürecinde, KIT'lerin 
özelleştirilmesi gereği sürekli vurgulanmaktadır. Bu amaçla 1980’li yılların 



başından beri bir takım proje ve değerlendirme çalışmaları yanında, yasal ve 
kurumsal düzenlemeler yapılmış ve uygulama başlatılmıştır. 

Bu çalışmada, amaç özelleştirilmenin kavramsal bir çerçevesinin ve 
Türkiye'deki KİT sisteminin yapısının sunulması yanında, Türkiye'de uygulamaya 
konulan özelleştirme programlarının bir değerlendirmesini yaparak, Türk 
ekonomisinin bütünü içerisinde dengeli bir özelleştirme programının 
yürütülmesine yönelik öneriler geliştirmektir. 

Bu amaçla, birinci bölümde öncelikle özelleştirme kavramı farklı yönleriyle 
incelenmiş ve boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Özelleştirmenin amaçlan ve 
kapsamının genişliği ölçüsünde farklılaşan yöntemlerin ve bu unsurların karşılıklı 
ilişkilerinin açık bir şekilde ortaya konulması başanlı bir uygulama programının 
ana hatlannm oluşturulması açısından son derece önemlidir. 

Özelleştirme, ülkelerin sosyal ve ekonomik şartlarına göre farklı anlamlar 
kazanmakta ve çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bu nedenle ikinci bölümde 
bazı ülkelerdeki özelleştirme uygulamaları incelenerek değişen şartlara göre 
Türkiye ile benzerliklerinin ve farklılıklarının vurgulanması amaçlanmıştır. 

Üçüncü Bölümde, Türkiye'deki KİT sisteminin yapısal bir analizi 
yapılmıştır. Özelleştirme uygulamalarının bazım oluşturan KİT sisteminin, 
kuruluş nedenleri, ekonomideki yeri, çalışma şartlan ve fmansal yapılarının bütün 
yönleriyle ortaya konulması, gerçekçi bir özelleştirme programının oluşturulması 
ve yürütülmesi için önemli olduğu kadar vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu 
noktadan hareketle KİT sistemine ilişkin değerlendirmelerde, özelleştirme süreci 
açısından dikkate alınması gereken önemli noktalann üzerinde özellikle 
durulmasına özen gösterilmiştir. 

Türkiye’deki özelleştirme deneyimi dördüncü bölümde incelenmiştir. Bu 
bölümde hazırlık çalışmaları, yasal düzenlemeler ve uygulamalar ayrıntılı bir 
şekilde ortaya konularak, sorunlar belirlenmiş ve geniş bir yaklaşımla çözüm 
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİMİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 

KAVRAMSAL YAKLAŞIM 

A- KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ KAVRAMI 

Klasik devlet anlayışının değişmeye başladığı 19. yüzyıldan günümüze 
değin, devlet tarafından yüklenilen görevler ülke güvenliğini sağlama ve hukuk 
düzeninin varlığını korumanın ötesine geçmiş, bu görevlerin yanında sosyal ve 
ekonomik yaşamın düzenlenmesi de ağırlık kazanmıştır. Bu yeni oluşum devlet 
örgütünde bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiş olup, sosyal ve ekonomik 
politikaların uygulanabilmesi için yeni kurumlar tesis etmeyi gerektirmiştir. 
Öteden beri gelir ve harcamalarını bütçe içerisinde toplayan devlet, bütçe dışmda 
faaliyet gösteren kendi öz gelirleri ve giderleri olan kuruluşlar oluşturmuştur. 

1. Tanım 

KİT kavramına ilişkin olarak yapılan tanımlamalar üzerinde bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Kavramın tanımlanmasındaki güçlük, temelde, devletin 
ekonomik faaliyetlere ve mülkiyet yapısına doğrudan müdahale biçimlerinin 
çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte özelleştirme olgusunun da 
sınırlarım belirlemek amacıyla üzerinde genellikle birleşilen bazı KİT 
tanımlarının sunulmasında yarar bulunmaktadır. 

Avrupa KİT Merkezi'nin (CEEP) tanımına göre; KİT'ler mal veya hizmet 
üretmek üzere kurulmuş olan, mali olanaklarının yarısından fazlası merkezi veya 
yerel kamu idareleri tarafından sağlanan veya işletme sonuçlarından bu idarelerin 
sorumlu bulunduğu ve bunlar tarafından denetlenen girişimlerdir.1 

Akalın2 tarafından geliştirilen KİT tanımı şu şekildedir; "KİT'ler bir kuruluş 
statüsüne göre kamuca kurulan, pazarlanabilen yani kişisel mal ya da hizmet 
üreten, ya mülkiyetinin ve/veya denetiminin yeterince devlet elinde olması 
nedeniyle, yönetim kurullarının hükümetçe atandığı, cari maliyetlerini fmanse 

1 Mustafa AYSAN , Selahattin ÖZMEN, Türkiye ve Dünva'da Kamu İktisadi Teşebbüsleri. Kardeşler 
Basımevi, İstanbul 1961, s.4. 
2 Güneri AKALIN, KİT Ekonomisi. Eskişehir Bankası Yayınlan, Yeniçağ Matbaası, Ankara 1990, s.9. 
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eden gelirlerinin çoğunu hâzineden elde etmeyen teşebbüsler (firmalar) olup, ilke 
olarak sosyal faydanın maksimizasyonu amacına göre kaynak tahsis edecekleri 
kabul edilir". 

Bir diğer kaynakta ise "KIT'ler bir kanun veya kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak özel mallar üretmek üzere, ticari ve sınai alanda piyasa koşullarına 
göre çalışmak ve sosyal fayda/maliyet ilişkilerini de gözönünde bulundurmak 
amacıyla kurulan tüzel kişilikleri, idari ve mali özerklikleri bulunan, yönetiminde 
ve sermayesinde kamunun hakim olduğu girişimlerdir" şeklinde 
tanımlanmaktadır.3 

Literatürdeki tanımların çeşitliliğine karşılık uygulama alanı yasal 
tanımlamalarla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle ülkemizde KİT'leri düzenleyen 
mevzuatın tanımlamaları önem kazanmaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili ülkemizde ilk düzenleme 1938 yılında 
çıkarılan 3460 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Tam bir tanım olmamasına karşın 
3460 sayılı Kanun'un birinci maddesinde "Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan ve bu kanun hükümlerine tabi tutulması 
kendi kanunlarında yazılı bulunan iktisadi devlet teşekküllerinin teşkilatıyle idare 
ve murakebeleri bu kanuna göre tanzim ve icra olunur" ifadesi yer almaktadır. 
Kamu iktisadi teşebbüsü deyimi ise ilk olarak 1961 Anayasası'nda görülmektedir. 
1961 Anayasası'nın 127’nci maddesinin 5'inci fıkrasında "Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce denetlenmesi kanunla 
düzenlenir" denilmektedir. 1964 yılında çıkartılan 468 sayılı Kanun'da KİT 
deyimi ilk kez tanımlanmıştır. 468 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinde, "Ödenmiş 
sermayelerinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar; 
bu kuramların ödenmiş sermayelerinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları 
diğer kuramlar, sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve 
görevleri verilmiş olup galip vasıflan bu kamu hizmetini yürütmek olan ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan özel kanunlara tabi 
kuramlarla İller Bankası Kamu İktisadi Teşebbüsü" sayılmaktadır. 

1982 Anayasası'nın 165'inci maddesinde, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Denetimi başlığı altında yer alan "Sermayesinin yansından fazlası doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklannın 

3 Coşkun Can AKTAN, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi. Bilkom Yayınevi, İzmir 1987, 
s.33. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir" 
hükmü ile de zımnen bir KIT tanımı yapıldığı görülmektedir. Daha sonraları 
kamu iktisadi teşebbüslerini düzenleyen mülga 440 sayılı Kanun, 60 sayılı 
K.H.K. ve 2929 sayılı Kanun ile KIT'lerin tanımı yapılmıştır. Halen yürürlükte 
olan 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin birinci 
maddesinde ise Kamu İktisadi Teşebbüsü (KÎT), iktisadi devlet teşekkülü (İDT) 
ve kamu iktisadi kuruluşlarının (KİK) ortak adı olarak kabul edilmiş; İDT 
sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet 
göstermek üzere kurulan kuruluşlar, KİK ise sermayesinin tamamı devlete ait 
olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak 
üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. 

2. KIT'lerin Kuruluş Amaçlan 

Kamunun ekonomik ve sosyal politikalarını gerçekleştirmek üzere 
oluşturduğu kamu iktisadi teşebbüslerinin bu politikalar çerçevesinde çok geniş 
bir amaç alanına yayıldığı görülmektedir. KIT’lerin kuruluş amaçlarından 
önemlileri şu şekilde snalanabilir: 

a)Doğal tekellerin devlet tarafından işletilmesi yoluyla ekonomideki haksız 
rant kapılarını kapatmak, ulusal ve sosyal faydalan gözetmek, 

b)KİT'lerin yatırım kararları, uyguladıktan ücret ve fiyat politikalan yoluyla 
ekonomiyi yönlendirmek, 

c)Devlet eliyle ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak, 

d)Bölgesel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek, 

e)Özel kesimin sermaye ve bilgi birikimi bakımdan yetersiz olduğu, ancak 
ulusal ekonominin ihtiyaç duyduğu yatınm projelerini gerçekleştirmek, 

f)Özel kesimin isteksiz olduğu yatınm projelerini gerçekleştirmek, dışsal 
ekonomiler oluşturmak, 

g)Mal ve hizmet fiyatlandırması yoluyla gelir dağılımını düzenlemek, 
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h)Elektrik ve haberleşme hizmetleri gibi kamusal niteliği ağır basan mal ve 
hizmetleri üretmek, 

ı)Ulusal güvenlikle ilgili yatırım projelerini gerçekleştirmek. 

B- ÖZELLEŞTİRME KAVRAMI 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 1970'li yılların başma değin kamu 
kesiminin genişletilmesi ekonomik gelişmenin önemli bir unsuru olarak makro 
ekonomik politikaların temelini oluşturmuştur. Ancak 1970'li yılların ilk 
yansında karşılaşılan I.Petrol Şoku, özellikle petrol ithalatçısı ülkelerde ciddi 
ekonomik krizlere yol açmıştır. Ekonomik kriz etkisini büyük ölçüde piyasa "1 
değişikliklerine karşı yeteri kadar esneklik gösteremeyen kamunun mal ve hizmet ı 
üretimi faaliyetleri üzerinde hissettirmiştir. Bu durum kamu kesiminin ekonomik / 
faaliyetlerinin sorgulanmasını gündeme getirmiş, bu faaliyetlerin kapsamının 
daraltılması yönünde eğilimler güç kazanmıştır. 

Zaman içerisinde, kamu kesiminin, özellikle doğrudan mal ve hizmet 
üretimine yönelik faaliyetlerinin bütçe ve genel ekonomi üzerinde artan baskısı, 
özelleştirme olgusunu kaçınılmaz bir biçimde ekonominin gündemine 
yerleştirmiş, başta İngiltere ve Japonya olmak üzere birçok gelişmiş ülkede 
özelleştirme uygulamalarına başlanmıştır. 1980'li yıllar boyunca özelleştirme; 
akımı bütün dünyada yayılmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki başarılı sonuçlar Arjantin, 
Şili, Meksika gibi ülkeler yanında diğer gelişmekte olan ülkeleri de 
cesaretlendirerek, kapsamlı özelleştirme politikalarının uygulanmasına 
yöneltmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme uygulamalarının yaygmlaşmasmda, 
kuşkusuz Dünya Bankası veya IMF gibi uluslararası fınans kuruluşları tarafından 
hazırlanan ekonomik istikrar programlarında özelleştirmenin ağırlıklı olarak yer 
alması da önemli rol oynamıştır. 

Diğer taraftan 1990'lı yıllarda doğu bloku ülkelerinin ekonomik 
transformasyonu çerçevesinde yürütülen kitlesel özelleştirme uygulamaları, bu 
akıma ivme kazandırırken yeni bir boyut da getirmiştir. 



1- Tanım 

Özelleştirme kavramı henüz literatürde net bir tanıma kavuşabilmiş değildir. 
Birbirine zıt olmamakla birlikte, bu kavrama zaman zaman oldukça farklı 
anlamlar yüklenebilmektedir. En geniş anlamıyla özelleştirme herhangi bir alanda 
kamu kesimi tarafından yürütülen faaliyetlerin özel kesime aktarılması olarak 
tanımlanmaktadır.4.. Bir diğer kaynakta ise kamu iktisadi faaliyetlerinin 
sınırlandırılması ya da büsbütün ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır5. 
Ancak uygulamada, sıklıkla, özelleştirme kamu mülkiyetinin özel sektöre devri 
anlamında kullanılmaktadır. Bununla birlikte mülkiyet devri sözkonusu 
olmaksızın, kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetiminin de özel sektöre devri 
özelleştirme tanımı içine girebilmektedir. 

Özelleştirme kavramının kapsadığı konulara ilişkin şu şekilde bir 
sınıflandırma yapılmaktadır.6 

a)Kamu sektörü tarafından üretilen sosyal ve ekonomik nitelikli mal ve 
hizmetlerin fıyatlandınlması, 

b)Kamu sektörünce finanse edilen mal ve hizmetlerin üretiminin özel 
sektöre devredilmesi, 

c)Mal ve hizmet üretiminde özel sektörü sınırlayan kuralların kaldırılması 
veya serbestleştirilmesi, 

d)Kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyetinin ve yönetiminin tamamen veya 
kısmen özel sektöre devredilmesi. 

Bu çerçeve içerisinde özelleştirme, bir bütün olarak devletin iktisadi 
faaliyetlerinin sınırlandırılmasını ve ekonomide piyasa güçlerinin etkili 
kılınmasını ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu genişlik 
özelleştirmeden beklenen somut amaçlara ve yöntemlere de çeşitlilik 
getirmektedir. Geniş anlamıyla özelleştirmeyi daha belirgin ifade edebilmek için 
özelleştirme türlerine ilişkin kısa açıklamalarda bulunmakta yarar vardır. 

4Richard HEMMING and Ali M MANSOOR, Privatization and Public Enterprises. IMF Occasional 
Paper No:56, Washington D.C. 1988, s.6. 
'Coşkun Can AKTAN, Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalan. TÜSİAD Yayını, İstanbul 1992, s.l 1. 
sDavid HEALD and David STEEL, Privatizing Public Enterprises. Royal Institute of Public 
Administration. London 1984. 
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-Yasal-Kurumsal Serbestleşme (Deregulation): Ekonomik faaliyetlerde 
piyasa şartlarına işlerlik kazandırılması ve devlet tekelindeki iktisadi faaliyetlerde 
özel sektörün önündeki giriş engellerinin kaldırılması yönündeki uygulamalar 
olarak ifade edilmektedir. 

-Ortak Girişim (Joint Venture): Özellikle faaliyet alanının önemi nedeniyle 
kamu sermayesinin ve kamusal denetimin gerektiği durumlarda özel ve/veya 
yabancı yatırımcılarla ortak girişim yapma yoluna gidilebilir. Burada önemli 
husus, girişimin faaliyetlerinde gerektiği kadar özerk ve özel hukuk hükümlerine 
tabi olabilmesidir. 

. -Yönetim Devri (Management Contract): Bu yöntemde mülkiyet devri 
olmaksızın devlete ait bir teşebbüsün yönetiminin sözleşme ile özel sektöre 
devredilmesi sözkonusudur. 

-Kiralama: Mülkiyet devri olmaksızın faaliyetlerin bir bedel karşılığı 
tamamiyle özel sektör tarafından belirli bir süre yürütülmesidir. 

-İmtiyaz: Devlet tekelindeki bazı mal ve hizmet üretimlerinin (elektrik, 
telekomünikasyon, ulaştırma, gaz ve su) belirli bölgelerde sözleşmelerle imtiyazlı 
özel sektöre devredilmesidir. 

-Tüketicilerin Desteklenmesi: Devletin özellikle bazı sosyal hizmetleri 
düşük gelir gruplarına doğrudan sağlaması yerine, bu faaliyetlerin piyasa 
şartlarında oluşmasını sağlayarak, düşük gelir gruplarım kuponlarla 
desteklemesidir. 

U -Üreticilerin Desteklenmesi: Üretimi piyasa şartlarında cazip olmayan 
üretim konularında özel sektörün sübvansiyonu yoluyla devletin doğrudan üretim 
faaliyetlerinden sakınmasıdır. 

-Fiyatlama: Kamusal mal ve hizmetlerin fıyatlanması mümkün olanlarının 
kullanıcıları tarafından bedellerinin ödenmesidir. 

-Gönüllü Organizasyonlar: Kamusal mal ve hizmetlerin sunulmasında kişi 
ya da kurumlann teşvik edilmesidir. 



-îhale: Devletin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri kendisinin üretmesi yerine 
özel sektörden temin etme yoluna gitmesidir. Özellikle belediye hizmetlerinde, 
kamu kuruluşlarının yiyecek, giyecek alımlarmda, taşımacılık hizmetlerinde 
uygulanmaktadır. 

-Yap-İşlet-Devret: Kamusal sermayenin sınırlılığı karşısında, özel ve 
yabancı sermayenin kullanımını sağlamak amacıyla özellikle bayındırlık 
projelerinde uygulanmaktadır. Bazı yatıranların tamamen özel veya yabancı 
yatırımcılar tarafından gerçekleştirilerek, bir süre işletildikten soma devlete 
devredilmesidir. 

" -Satış: Kamusal varlıkların veya kamu teşebbüslerinin mülkiyetinin özel kişi 
veya kuruluşlara satılmasıdn. 

2-Özelleştirmenin Gerekçeleri 

Özelleştirme, öncelikle, kamu teşebbüslerinin etkinliğinin, dolayısıyla genel 
ekonominin etkinliğinin artırılması olarak algılanmaktadır. Kamu iktisadi 
teşebbüsleri devlet mülkiyetinin getirdiği ve zorladığı bazı doğal imtiyazlarla 
faaliyette bulunmaktadırlar. Bu konumları, KIT'lerin piyasa mekanizmasının 
kurallarına uygun olmayan davranış biçimlerine yönelmesine neden olmaktadır. 
KIT'lerin faaliyette bulundukları sektörlerde tekel ya da belirleyici durumları, 
kamu mülkiyetinin gereği riski olmayan bir çalışma sonucu piyasa 
mekanizmasının işleyişini zorlaştırmaktadır. Performans kriterlerinden uzak bir 
yapı içerisinde faaliyette bulunmaya zorlayan şartlar, KIT’lerin bütçe ve genel 
ekonomi üzerinde yük haline gelmesine, gelir dağılımının olumsuz yönde 
etkilenmesine ve kaynakların etkin olmayan bir biçimde kullanılmasına neden 
olmaktadır. 

Diğer taraftan KIT'lerin yetersiz performansı özel sektörün gelişimine de 
engel olmaktadır. Mal ve emek piyasalarında KIT'lerin neden olduğu çarpık fiyat 
ve ücret oluşumları özel firmaların yurtiçi ve uluslararası rekabet yeteneklerini 
kısıtlamaktadır. Bir diğer yönüyle finansman açıklarının doğrudan ya da Bütçe 
yoluyla mali piyasalardan karşılanması, fonların, daha etkin değerlendirme 
imkanına sahip özel sektör kullanımına gitmesini önlemektedir. KIT'lerin 
risklerinin azlığına karşılık yüksek maliyetli fon kullanma rahatlığı özel sektörün 
finansal piyasalardan yararlanma alanını daraltmakla kalmayıp, finansman 
maliyetlerini yükselterek potansiyel olarak verimli yatırım projelerinin 
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gerçekleşmesini engellemektedir. Devlet bütçesine katkısı bir yana, kaynak 
ihtiyacını, borçlanma dışında, Merkez Bankası kaynaklarından karşılama rahatlığı 
da KIT'leri enflasyonun nedenlerinden biri haline getirmektedir. 

Ekonomi açısından temel girdi niteliği taşıyan mal ve hizmetlerin KIT’ler 
tarafından üretilmesi, aşın istihdam, atıl kapasite ve rasyonel olmayan kaynak 
kullanımı gibi nedenler nispeten yüksek maliyetlerin oluşmasına yol açmakta 
olduğundan, KÎT'ler fiyat yoluyla doğrudan ya da zarar (açık) yoluyla dolaylı 
olarak enflasyonist baskı oluşturmaktadır. 

KÎT'lerin özelleştirilmelerini gerektiren nedenlerin biri de, kuruluşların 
siyasi müdahalelerle ekonomi kurallan dışına çıkanlmasıdır. KÎT'lerin sosyal 
amaçlan gerçekleştirmedeki başansı son derece tartışmalı bir konudur. Geniş 
seçmen kitlelerini KIT'lerin fiyatlanna, istihdam imkanlanna ve yatınm 
kararlarına ekonomi dışı mülahazalarla müdahale ederek tatmin etmek siyasi 
odaklarca kolay bir yol olarak görülmektedir. Ancak bu müdahalelerin sorunlan 
büyüterek ertelediğini unutmamak gerekir. 

KIT'lerin genellikle özel sektör firmalan için geçerli olan performans 
kriterlerinden ve teşvik güdülerinden uzak faaliyetleri, verimli çalışmalanm 
engellemektedir. Tekel durumundaki veya piyasada belirleyici konumdaki 
KIT'lerin verimsiz çalışmaları sektöre! bazda verimliliği olumsuz etkileyerek, 
daha önce de ifade edildiği gibi ekonomide etkinliğin sağlanmasını 
güçleştirmektedir. 

Özelleştirmenin kaynak kullanımındaki etkinliği artırmasına karşılık, 
KIT'lerin kuruluş nedenlerine ve amaçlarını gerçekleştirebilme derecelerine bağlı 
olarak özelleştirmeye karşı bir takım eleştirilerde bulunulmaktadır. Özel sermaye 
birikiminin yetersiz kaldığı, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilemediği 
durumlarda KIT'lerin varlığının devam ettirilmesi ve sadece rehabilitasyonun 
gerektiği ileri sürülebilir. Bunun yanında, KIT'lerin ulusal bağımsızlık, güvenlik 
gibi siyasal nedenlerle birlikte işsizliği önlemek, bir takım mal ve hizmetlerin 
sunumunu garanti altına almak gibi sosyal hedeflerle özelleştirilmesine karşıt 
fikirler bulunmaktadır. 

Doğaldır ki, özelleştirme gereği ulusal ekonomik şartların bir sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Özelleştirme politikalarında KIT'lerin ekonomik gelişmeye 
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katkı sürecinde, bulundukları noktanın ve özelleştirilebilir olup olmadıklarının 
gözöniinde bulundurulması zorunludur. 

3-Özelleştirmenin İktisadi Doktrindeki Yeri 

Özelleştirme olgusu, kuşkusuz çağdaş iktisadi doktrinlerin yansımalarından 
biri olarak ortaya çıkmıştır. 

Klasik ekonomi teorisinin varsayımlarının temelden sarsıldığı 1929 
Ekonomik Krizinin ardından, devletin ekonomiye etkin müdahalesini öneren 
Keynesyen iktisat teorisi, krizin aşılabilmesinin devlet tarafından maliye, para ve 
kredi, dış ticaret, dolaysız kontroller ve kamu girişimciliği politikaları ile 
mümkün olduğunu savunmuştur. 

Kapitalist ekonomilerde Keynesyen iktisadın önerileri 1970'li yılların başına 
değin tartışmasız kabul görmüş ve uygulamalara yansımıştır. Genişleyen kamu 
kesimi, diğer bir ifadeyle ekonomide kamunun artan nisbi payı, 1970'li yılların 
başında petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan kriz dalgalarının ulusal 
ekonomileri şiddetli bir biçimde sarsmasıyla tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle 
en önemli sorun olan enflasyonun, kamu harcamalarından dolayı para arzının 
gereksiz yere artırılmasından kaynaklandığını savunan Monetarist Teori serbest 
piyasa ekonomisinin gelişimine önemli katkıda bulunmuştur. J 

1970'li yıllar boyunca gelişen serbest piyasa ekonomisi yaklaşımları 
sanayileşmiş ülkelerden başlayarak dünyadaki, ekonomik uygulamalarda kamu 
kesiminin küçültülmesine yol açmıştır. 

Özellikle 1979 yılında İngiltere'de Margaret Thatcher’ın, 1980 yılında 
ABD'de Reagan'ın iktidara gelişiyle ekonomiye devlet tarafından yapılan 
müdahalelerin ortadan kaldırılması yönündeki uygulamalar özelleştirme 
unsurunu da ağırlıklı olarak gündeme getirmiştir. Bu ülkelerdeki genelde başarılı 
kabul edilebilecek uygulamalar ve sonuçları sözkonusu politikalara güveni 
artırmış ve bu politikalar 1980'li yıllar boyunca bir çok gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülke tarafından izlenmiştir. 
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4-Özelleştirmenin Amaçları 

Özelleştirme amaçlan uygulamada çok çeşitlilik göstermektedir. Amaçların 
genellikle birbirinin içine geçmiş olması tek bir amaç etrafında yoğunlaşmayı 
güçleştirmekle birlikte başanlı sonuçlara ulaşılması önceliklerinin iyi 
tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Öncelikleri belirlenmemiş çok amaçlı 
uygulamalar çoğu zaman başansız sonuçlara yol açmaktadır. Diğer taraftan 
uyguîâma yönteminin belirlenmesi de amacın iyi tanımlanmış olmasını 
gerektirmektedir. Özelleştirme amaçlan literatürde genel ve özel amaçlar ya da 
iktisadi, mali, sosyal ve siyasal amaçlar şeklinde alt sınıflara aynlmaktadır. 
Ancak, yukanda da ifade edildiği gibi amaçlann birbirleri ile yakın ilişkisi bu tür 
sınıflamalann getirdiği sınırlan bazen aşmaktadır. 

Özelleştirme amaçları genel olarak; 

-Serbest piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırarak makro ekonomik 
etkinliğin artınlması, 

-Gelir dağılımının iyileştirilmesi, 
-Sermaye piyasasının geliştirilmesi, 
-Mülkiyetin tabana yaygmlaştınlarak demokratik rejimin temellerinin 

sağlamlaştmlması, 
-Yetersiz sermaye stokundan kaynaklanan sorunlann aşılmasında yabancı 

sermaye katkısının sağlanması, 
-KIT'lerin Bütçe üzerindeki enflasyonist baskısının azaltılması ve 
-Devlet Bütçesine gelir sağlanması, şeklinde sıralanmaktadır. 

4.1-Serbest Piyasa Mekanizmasına İşlerlik Kazandırılması 

Özelleştirme akımı gücünü temelde serbest piyasa ekonomisine atfedilen 
erdemlerden almaktadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin rasyonel ekonomik 
davranış gereklerine ters düşen tekel ya da belirleyici statüleri piyasa kurallarının 
işleyişini engellemektedir. KIT'ler fiyat, talep ve arz gibi piyasanın temel unsurla¬ 
rını gözardı ederek bütçe destekli faaliyetlerinin olumsuz sonuçlarını, iflas riski 
taşımaksızın ekonomiye yüklemekte iken, özel sektör firmaları piyasa şartlarına 
uymayan davranışlarının karşılığını pazar paylarını kaybederek ve iflas ederek 
ödemektedir. 
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Bu yapı, kuruluşların, verimliliği artırmaları, ürettikleri mal ve hizmetlerin 
maliyetlerini düşürmeleri ve kalitelerini yükseltmeleri yönünde motive edilmesini 
zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan yatırım ve istihdam kararlarında verimlilik ve 
karlılık kriterlerinin dikkate alınmaması, kaynakların etkin olarak 
kullanılmamasına yol açmaktadır. Rekabet ortamının yerleşmesini önleyen tüm 
bu nedenler aynı zamanda sektörel bazda özel kesim firmalarının verimsiz 
çalışmalan sonucunu da beraberinde getirmektedir. 

.KIT'lerin özelleştirilmeleri, bu yönüyle, ekonomide serbest piyasa 
şartlarının işleyişine imkan verecek ve etkinliğin artmasına yol açacaktır. Ancak 
özellikle tekel statüsündeki kuruluşların özelleştirilmesinde, kamu tekelinin özel 
sektör tekeli haline getirilmemesi son derece önemlidir. 

4.2-Gelir Dağılımının İyileştirilmesi 

Ekonomideki kıt kaynakların KİT'ler tarafından etkin olmayan bir şekilde 
kullanılması, gelir dağılımlımı bozulmasında da etkili olmaktadır. KIT'lere dönük 
sübvansiyonun düşürülebilmesi, KİT açıklarının finansmanında kullanılan vergi 
gelirlerinin, gelir dağılımını düzeltici bir faktör olarak kullanımını kolaylaştıra
caktır. 

4.3-Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi 

Tasarrufların yatınma dönüşmesinde kuşkusuz en önemli kurumsal yapı 
sermaye piyasasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tasarrufların 
değerlendirilmesi açısından fmansal araçların çeşitliliği ve sermaye piyasasının 
gelişmişbği son derece önemlidir. KİT hisselerinin sermaye piyasalanna 
sunulması atıl tasarrufları harekete geçirmede başarılı olabilmektedir. 

4.4- Mülkiyetin Tabana Yayılması 

Sanayileşme politikalarında kamu iktisadi teşebbüsleri yoluyla devletçi 
politika izleyen ülkelerde, kamu kesiminin milli servetten aldığı pay artma eğilimi 
gösterir. Milli servetin kamu kesimi elinde yoğunlaşması bireysel özgürlüğün 
temel unsuru olan mülkiyet hakkına devletçi bir müdahale anlamına gelmektedir. 
Oysa mülkiyet kavramının yerleşmesi ve mülkiyet hakkının kullanımının 
yaygınlaşması demokratik rejimin varlığının ve devamının esası olarak kabul 
edilmektedir. 
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Özelleştirme ile mülkiyetin yeniden dağıtımı imkanı bulunmaktadır. Bu 
amaç özelleştirmeye sosyal bir boyut kazandırmaktadır. 

4.5- Yabancı Sermaye Katkısının Sağlanması 

KIT'lerin özelleştirilmesinde yabancı sermaye katkısının sağlanması, döviz 
gelirlerinin artması yanında teknoloji transferini de sağlayarak ulusal ekonominin 
rekabet yeteneğini yükseltecektir. Özellikle dışa açık ekonomi politikalannda 
ekonominin uluslararası rekabet potansiyelinin artırılması açısından yabancı 
sermaye önemli bir rol oynamaktadır. Diğer yandan yabancı sermaye, dünya 
ekonomilerinin entegrasyonuna faktör ve mal akımlarını artırarak katkıda 
bulunduğu gibi teknolojinin yaygınlaştırılmasında da önemli rol oynamaktadır. 
Bu nedenle globalleşme sürecine de katkıda bulunulmuş olacaktır. 

4.6- Bütçe Üzerindeki Yükün Azaltılması 

KIT'ler verimsiz çalışmalarının sonucu ortaya çıkan açıklarını genelde 
Bütçe kaynaklarından finanse ettiklerinden Konsolide Bütçe açığının artmasına 
neden olmaktadırlar. Dolayısıyla enflasyonist bir etki oluşturan bu baskı 
özelleştirme ile hafifletilecektir. Bütçe gelirlerinin bir bölümüne el koyan KIT'ler 
özelleştirildiğinde, Bütçe kaynaklarının optimal kullanımına daha geniş bir imkan 
sağlanabilecektir. 

KIT'lerin Bütçe açıklarına doğrudan katkısının neden olduğu enflasyonist 
etki, bu kadarla sınırlı kalmamakta, mali piyasalardan doğrudan borçlanmaları 
faiz hadleri genel seviyesini yükseltirken, yüksek maliyetlerin zorladığı tekelci 
fiyatlar da enflasyonist süreci beslemektedir. 

4.7- Bütçeye Gelir Sağlanması 

Bütçe gelirlerinin kısıtlılığı altında özellikle iç ve dış borçlanma 
imkanlarının da sınırlı olduğu dikkate alındığında, KIT'lerin özelleştirilmesi 
Bütçenin gelirlerini artırıcı etkide bulunacaktır. Bütçeye gelir sağlanması 
amacıyla yapılan özelleştirme uygulamalarında, dış borçlar karşılığında KIT'lerin 
yabancı sermayeye devri de önemli bir yer tutmaktadır. 
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5- Özelleştirme Yöntemleri 

Özelleştirme kavramına ilişkin geniş tanımlamalar aynı zamanda 
yöntemlerin de çeşitliliğine işaret etmektedir. Özelleştirme yöntemleri genellikle 
amacın, çevresel veya kurumsal şartların bir fonksiyonu şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Uygulamada sıklıkla kullanılan özelleştirme yöntemleri aşağıda 
kısaca anlatılmaktadır. 

Bunların dışında uygulamada, rekabetin teşvik edilmesi, devletin tekel 
haklarının kaldırılması, özel sektörün faaliyetlerindeki düzenleyici kuralların 
sınırlandırılması, özel sektör finansman imkanlarının kullanım alanlarının 
genişletilmesi, kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması ve gelir ortaklığı 
senetleri ihracı gibi yöntemlerin uygulandığı da görülmektedir. Ayrıca, 
özelleştirme yöntemlerinin bazen birlikte veya birbiri ardına uygulanabildiğini de 
gözden uzak tutmamak gerekir. 

T 

5.1- Hisse Senedi Satışı Yöntemi 

Bu yöntemde devletin kısmen veya tamamen sahibi olduğu KIT’lerin 
hisselerinin tamamının ya da bir bölümünün satışı sözkonusudur. Hisselerin bir 
bölümünün satışı devletin özelleştirme niyetinin bir göstergesi olarak algılanabilir 
veya başarılı olması halinde bütünüyle özelleştirmeye kolaylık sağlar. 

Hisse senetleri yoluyla satış işlemi, mevcut kamu hisselerinin satışı ya da 
yeni çıkarılacak hisse senetlerinin satışı, yani artırılan sermayeye özel sektörün 
iştirakinin sağlanması şeklinde olabilir. 

Hisse senedi satışı işleminin gerçekleştirilmesi detaylı bir proje kapsamında 
değerlendirilerek, genellikle bir banka ya da uzman bir kuruluşun yardımı ile 
sağlanır. Bazı durumlarda bankanın ya da uzman kuruluşun arz fiyatı ve 
miktarına ilişkin satış garantisi vermesi de sözkonusudur. Hisse senetlerinin satışı 
sabit bir fiyat ya da piyasada oluşan arz-talebe bağlı bir fiyat üzerinden yurtiçi 
veya uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilebilir. Hisse senetleri 
borsada işlem gören kuruluşlardaki devlet hisseleri doğrudan sermaye 
piyasasmda satılabilir. 
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Hisse senetlerinin bireysel yatırımcılara ve yabancı yatırımcılara satışına 
ilişkin sınırlamalar getirilebileceği gibi, çalışanlar ya da hedef gruplar tarafından 
satın alınabilmesi için de teşvik önlemleri uygulamaya konulabilir. 

Hisse senedi satışı yönteminin uygulanabilirliği, kuşkusuz, satışı yapılacak 
kuruluşun fmansal kapasitesi yanında ülkenin yasal, ve kurumsal yapışırım da 
yeterliliği ile ilgilidir. Gerek KIT'in yapısından, gerekse ülkenin şartlarından 
kaynaklanan engeller bulunduğunda, öncelikle, hisse senetlerinin satışına imkan 
verecek ortamın hazırlanması gereklidir. Bu hazırlıkların içinde sermaye 
piyasasına ilişkin düzenlemelerle birlikte KIT'lerin özel hukuk hükümlerine 
uygun birer anonim ortaklık haline getirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Hisse senetleri satışı işlemi; 

-hisse senetleri satılacak kuruluşların karlı ve sağlıklı bir finansal yapıya 
sahip olmalarını ya da bu yapıya hazırlanmalarını, 

-kuruluşlara ilişkin bütün bilgilerin ulaşılabilir ve şeffaf olmasını, 
-iç piyasalarda sermaye hareketlerinin akışkanlığını ve 
-sermaye piyasalarının gelişmişliğini veya yatırımcıları bilgilendirecek, 

teşvik edecek ve koruyacak kurumsal mekanizmaların oluşturulmasını gerektirir. 

Hisse senetleri satışı yoluyla özelleştirme değişik amaçlara yönelik 
uygulanabilir. Örneğin sadece mülkiyet devri ön plana çıkabileceği gibi 
kuruluşlara finansal katkı sağlanması da öncelikli hedef olabilir. Her iki durumda 
da mülkiyet devri gerçekleşmiş olmakla birlikte, öncelikler başta arz fiyatı ve 
yöntemi olmak üzere bir çok değişken üzerinde belirleyici olur. 

Bu yöntem, mülkiyetin yaygınlaşması ve hedeflenen alıcı gruplarına 
ulaşılmasına imkan vermesi açısından açık ve şeffaf bir uygulama olması 
nedeniyle, politik olarak da tercih edilen bir yöntemdir. 

Bununla birlikte bu yöntemin uygulanmasında bir takım sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir. Bu sorunları kısaca şu şekilde ifade etmek mümkündür. 

a)Satılacak şirketin durumu: Güçlü bir finansal yapıya ve anonim şirket 
statüsüne sahip olmayan kuruluşların hisselerinin satışa sunulmasından önce 
yeniden yapılandırılması ve özelleştirmeye hazırlanması gerekir. Bu yapılandırma 
işlemi, kuruluşların anonim şirket haline dönüşümü ile istihdama, fiyata, 

16 



yönetime ve finansal yapıya ilişkin iyileştirmeler yapılmasını içermektedir. Bu 
süreç doğrudan kamu mülkiyetinde yürütülebileceği gibi, bir kısım hissenin 
belirli şartlarla bir yatınmcı-yönetici grubuna devredilmesi ve gerekli şartlar 
olgunlaştığında kalan hisselerinin halka arzedilrnesi şeklinde de aşılabilir. 

b)Mıilkiyet tabanının yaygınlığı: Hisse senetlerinin halka arzında teşvik 
edici ve sınırlayıcı mekanizmalarla bir takım önlemler alınmadığı takdirde, 
hisselerin bazı yerli ve yabancı yatırımcı gruplar elinde yoğunlaşması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle hedef gruplanıl (çalışanlar, bölge halkı v.b.) hisse 
senetleri alımlannm teşviki gerekebilir. 

c)Değerleme ve fıyatlama: Satışı yapılacak hisse senetlerinin fiyatlarının 
kuruluşların gerçek değerini yansıtması ve satılabilir olması, özelleştirmeden 
beklenen sonuçların elde edilebilmesi açısından son derece önemlidir. 

d)Sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyi: Sermaye piyasalarının 
gerektirdiği mekanizmalar kurulmaksızm, halka arz edilen hisse senetlerinin 
satışında başarısız olunabilir. Birincil sermaye piyasalarının yeterliliği esas 
olmakla birlikte hisse senetlerinin el değiştirmesine imkan verecek olan ikincil 
piyasaların oluşmamış olması özelleştirmenin önünde bir engel teşkil edebilir. 

e)Sermaye piyasası düzenlemelerinin yapısı: KİT hisselerinin halka 
satışında, muhtemel yatırımcıların yanıltıcı bilgilerle cezbedilmeye çalışılması 
özelleştirme çabalarının başarısızlığına yol açacaktır. Sermaye piyasalarında 
yapılacak düzenlemelerin yatırımcıları yeterli düzeyde ve açıklıkta 
bilgilendirecek nitelikte olması son derece önemlidir. Bu amaçla, bağımsız dış 
denetim ve rating kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen etkin bir yapının 
kurulması gereklidir. 

f)Pazarlama: Hisse satışında geniş kitlelerin haberdar edilmesi, halkın 
sermaye piyasaları hakkında bilgilendirilmesi amaçlara ulaşmak açısından önemli 
bir yer tutmaktadır. 

g)Tasarruflann düzeyi: Büyük ölçekli KIT'lerin hisse senetlerinin satışları 
açısından sermaye piyasalarındaki fonların yetersiz düzeyde oluşu, ikincil 
piyasalarda fiyatların hızla düşmesine yol açmasının yarımda verimli yatırımlara 
yönelebilecek kaynaklar üzerinde de kısıtlayıcı olabilmektedir. 
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5.2-Doğrudan veya Özel Satış Yöntemi (Blok Satış) 

Bu yöntemde KİT hisselerinin tamamının veya bir kısmının bir alıcı ya da 
alıcı grubuna satışı sözkonusudur. Bu durumda satışı yapılacak kuruluşun özel 
hukuk hükümlerine tabi bir şirket şeklinde olması gerekir. Satış, hedeflenen bir 
yatırımcı grubuna ya da kurumsal yatırımcılara kısmen veya tamamen yapılabilir. 
Bu yöntem hisselerin halka arzı yönteminden önce veya aynı anda yürütülebilir. 

Bu yöntem çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir. Ancak en yaygın iki 
uygulama biçimi tam rekabet ve doğrudan pazarlık yöntemidir. Tam rekabette 
önceden açıklanan belirli nitelikleri taşıyan alıcı teklifleri değerlendirilerek karar 
verilir. Doğrudan pazarlık yönteminde potansiyel alıcı veya alıcı grubunun 
piyasadaki yeri, fmansal gücü ve performansı gibi kriterler dikkate alınarak 
pazarlık yürütülür. Karma mülkiyetli kuruluşlarda genellikle özel sektör ortağı 
tercih edilmektedir. Özelleştirme uygulamaları açısından hızlı bir yöntem 
olmasına karşılık sübjektif kriterlere dayalı ve yeterince açık olmayan bu yöntem, 
hisselerin satışında veya sermaye artırımlarına özel sektörün katılımında da 
kullanılmaktadır. Diğer yandan bu yöntem halka arz uygulamalarında da bir 
aşama olarak kabul edilebilir. Bu yönüyle ara bir özelleştirme aşamasıdır. 

Özellikle fmansal açıdan zor durumda olan KIT'lerin güçlü özel sektör 
firmalarına devri açısından etkin olan bu yöntem, sermaye piyasalarının yeterli 
derinliğe sahip olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Ayrıca satış 
sözleşmelerinin yönetimsel, teknolojik ve piyasaya ilişkin kayıtlar içermesi 
nedeniyle avantajlı olabilmektedir. 

Etkin uygulama şartlarında olumlu sonuçlar alınabilecek bu yöntem, 
özellikle satış fiyatının tespitinde karşılaşılan sakıncalar nedeniyle ve milli 
servetin haksız dağılımına yol açtığı gerekçeleriyle eleştirilmektedir. 

5.3-KİT Varlıklarının Satışı 

Bu yöntemde faaliyetlerini sürdüren bir KİT in varlıklarının bir bölümünün 
veya aşamalı olarak tamamının satışı sözkonusudur. Bir takım faaliyetlerin 
yürütülmesinde kullanılan varlıklar, işletmenin diğer birimlerinden ayrılarak 
münferit olarak satılabileceği gibi, satış işlemi işletmenin tamamını içine alacak 
şekilde de genişletilebilir. Bazı durumlarda varlıkların doğrudan satışı mümkün 
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olmayabilir, bu nedenle devletin de katkısıyla özel sektörle ortak bir şirket 
kurularak devlete ait hisseler daha sonra özelleştirilebilir. 

Varlıklar teklif verme suretiyle veya açık artırma ya da doğrudan pazarlık 
yöntemiyle satılabilir. 

Varlıkların satışı değişik şekillerde gerçekleştirilebilir. Bir KIT'in sadece bir 
bölümünün özelleştirilmesi istendiğinde, varlıklarının satışını KIT'in kendisi 
gerçekleştirebilir. Bu, KİT ölçeğinin küçültülmesinde etkin bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir. KIT'in tamamen satılması istendiğinde ve çalışır vaziyette 
satışının mümkün olmaması durumunda, tasfiye edilerek, varlıklarının özel kişi 
veya gruplara satışı mümkündür. Sıklıkla karşılaşılan bu yöntemde varlıkların 
yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak satışı yapılabilmektedir. Çalışır 
durumdaki bir KIT'in varlıklarının ayrı ayrı satışı yasal veya finansal nedenlerle 
daha anlamlı olabilir. 

Bu yöntem, KIT'lerin tanımlanabilir varlıklarının satışını içermekte ve 
çalışır durumda satışı mümkün olmayan kuruluşların özelleştirilmesinde tercih 
edilebilmektedir. 

Varlıkların satışmda karşılaşılan en önemli sorun yükümlülüklerin 
(borçlann) durumudur. Bu sorunun aşılabilmesi için satış sözleşmeleri ile 
alıcılara bir takım sorumluluklar yüklenebilir. 

5.4-Ayrı Birimler Halinde Yeniden Örgütlenme 

Bu yöntem, KIT'lerin birbirinden ayrı kuruluşlara bölünmesi, yeniden 
örgütlenmesi veya ayrı ortaklıklardan kurulu bir holding şekline dönüştürülmesini 
ifade etmektedir. Yapısı itibariyle doğrudan bir özelleştirme işlemi olmamakla 
birlikte özelleştirme programının bir ön aşaması olarak uygulanmaktadır. 

Özellikle, geniş bir faaliyet alanı bulunan KIT'lerin özelleştirilmesini 
kolaylaştırmak için ayrı birimlere bölünerek yeniden örgütlenmeleri ve her 
birimin farklı ve uygun yöntemler kullanılarak özelleştirilmesi sağlanabilir. 
Ayrıca bir KIT'in bazı bölümlerinin özelleştirilmesi, ancak kalan kısmının 
özelleştirme kapsamı dışında tutulması yararlı görülebilir. Öte yandan tekel 
durumundaki KIT'lerin rekabet sağlama amacıyla ayrı ayrı birimler halinde 
özelleştirilmesi de yararlı olabilmektedir. 
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5.5-KIT Yatırımlarına Özel Sektörün Katılımı 

KİT'lerm rehabilitasyon ya da tevsi projelerinde sermayenin özel sektör 
katılımına açılmasını ifade etmektedir. Bu yöntemde devlet, sermaye ödemesinde 
bulunmayarak KIT'lerdeki sermaye payının azalmasını sağlayacaktır. 

Yeni kurulacak şirketlerde devletin sahibi olduğu varlıkları ayni sermaye 
şeklinde koyması, özel sektörün nakdi sermaye getirmesi sağlanarak, 
rehabilitasyon ve tevsi projeleri yürütülebilir veya işletme sermayesi ihtiyacı 
karşılanabilir. Bu özelleştirme yönteminde, devletin doğrudan bir gelir sağlaması 
sözkonusu olmayıp sermaye artırımına özel sektörün katılımı sağlanmaktadır. 

Bu yöntem daha çok düşük sermayeli KIT'lerin finansmanı açısından tercih 
edilebilir niteliktedir. Ayrıca politik ortam nedeniyle özelleştirme 
uygulamalarında zorluk bulunması halinde, sınırlı düzeyde özel sektör katılımı, 
KİT sorunlarının aşılmasında genelde sıkça uygulanan bir yöntemdir. Bunun 
yanında oluşan yeni kurumsal yapıda (anonim şirket) devlet hisselerinin satışı 
için imkan sağlanmış olacaktır. Kısaca bu yöntem devletin nisbi payının 
küçültülmesi yani kamu-özel bileşiminin değiştirilmek istenmesi ve KIT'lerin 
sermaye ihtiyacı duyması halinde yararlı olabilmektedir. 

5.6-Yönetici ve/veya Çalışanlara Satış Yöntemi 

Yöneticilere satış yöntemi genel olarak bir kuruluştaki kontrol hisselerinin 
küçük bir yönetici grubuna devri anlamına gelmektedir. Çalışanlara ve/veya 
yöneticilere bir kuruluşun kontrolü için gerekli olan hisse senetleri satılabilir. 
Yönetici/çalışanlara yapılacak satışlarda, satışı yapılan kuruluşlarla ilgili 
finansman kolaylıkları sağlanabilmektedir. Uygulamada bu tür işlemler pek fazla 
görülmemekle birlikte KIT’lerin özelleştirilmesinde önemli bir yöntem olduğu 
söylenebilir. 

Bu yöntemde yöneticiler ve çalışanlar tarafından verilecek taahhütler ile 
holding yapısında bir şirket kurulur ve bu holding borçlandığı fonları kullanmak 
suretiyle özelleştirilecek şirkete sahip olur. 

Bu yöntem genellikle çalışanlara hisse senedi satışı şeklinde (ESOP) 
uygulanmaktadır. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) daha çok çalışanların 

20 



hisse senetleri alımlannı finanse ederek, yönetime, katılmalarının sağlanması 
tekniğidir. 

Bu yöntemde genellikle çalışanların bir ödeme yapmadan artırılan 
sermayeye iştiraki sağlamr. ESOP uygulaması için oluşturulan fon çalışanların 
hisse senedi alimim finanse etmek üzere bankadan borçlamr. Bankanın çalışanlar 
üzerinde alacak hakkı doğmamaktadır. Bu borçların ödenmesinden ESOP'a 
fonları sağlamakla yükümlü şirket sorumludur. Genel olarak, verimlilik artışının 
sağladığı kazançlarla bu borçların geri ödenmesi öngörülmektedir. 

Bu yöntem başka şekilde satışı mümkün olmayan KIT'ler açısından tercih 
edilebilir özelliktedir. Verimlilik artışının sağlanması yanında, tasfiye 
alternatifine karşı, işten çıkarmaların veya KIT'in kapatılmasının ortaya 
çıkaracağı sorunların aşılması açısından yöntemin önemli katkıları olabilir. 

Bu uygulamanın kredi kullanımı gerektirmesi çalışanlara devredilecek 
kuruluşun güçlü bir finansal yapıya sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak, 
özelleştirilecek kuruluşların büyük bölümü genellikle finansal sıkıntı 
içerisindedir. Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygulamayı finanse 
edecek başka tekniklerin geliştirilmesi yönüne gidilmektedir. 

Diğer taraftan bu işlem çalışanlar açısından son derece karlı olabileceği gibi 
aynı zamanda risklidir. Hisse senedinin doğasından kaynaklanan bu riskin 
devletin üzerinde kalması halinde özelleştirme işlemi devlete borç yükümlülüğü 
getirebilir. 

Ayrıca çalışanlar işletmenin yeniden yapılanması için ücretlerinden 
fedakarlık yapmaya hazırken kuruluştaki hisselerini ve işlerini kaybetme riski ile 
karşı karşıya bırakılmaktadır. 

5.7-Finansal Kiralama ve Yönetim Sözleşmesi 

Finansal kiralama ve yönetim sözleşmesi belirli bir dönem için, bedeli 
karşılığında özel sektör yönetiminin, teknolojisinin veya diğer araçlarının 
sözleşme ile bir KİT’e ya da KÎT varlığına tahsis edilmesidir. Bu yöntemde 
mülkiyet devri sözkonusu değildir, yönetimin özelleştirilmesi ile devlet 
varlıklarının etkin kullanımı sağlanarak verimlilik artışı amaçlanmaktadır. 
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Finansal kiralama ve yönetim sözleşmesi, özelleştirmeyi kolaylaştırıcı bir 
aşama olarak kabul edilebileceği gibi, KIT'lerin karlılık ve verimliliklerini artırma 
çabası olarak da nitelendirilebilir. 

Finansal kiralamada özel kişi veya kurum (lessee) devlete ya da KIT'lere ait 
varlıkları ve imkanları kendi hesabına kullanmak üzere kiralamaktadır. Kiraladığı 
varlıkların kullanımında başarısız olması veya etkinlik gösterememesi halinde 
ortaya çıkabilecek finansal sorumluluk kiralayana aittir. Yönetim sözleşmesinde 
ise yönetimi üstlenen kişi veya kurum finansal sorumluluk taşımamaktadır. 

Kiralamada, kiralayan kendi personelini sağlama imkanına sahiptir. 
Yönetim sözleşmesinde ise yönetim mevcut personel üzerinde geniş bir yetkiye 
sahip olmakla birlikte, çalışanlar devlet tarafından belirlenmiş kurallara ve ödeme 
kıstaslarına bağlı olarak kalırlar. 

Kiralama işleminde kiralayan, kiraladığı varlıklar ve tesisler üzerinde 
onanm ve yenileme şartlarına bağlı kalmak kaydıyla sınırsız yetki sahibi iken, 
yönetim sözleşmesinde sadece sözleşme ile belirlenmiş kontrol yetkisi 
bulunmaktadır. 

Kiralama KIT'in tamamını kapsayacağı gibi, yeniden yapılandırma 
programının bir parçası şeklinde, KIT'in bünyesindeki belirli varlıkları veya 
haklan da kapsayabilir. 

Yönetim sözleşmesinde, özel kişi veya grup bir bedel karşılığında sözleşme 
ile sorumluluk alır ve tam anlamıyla yönetimsel kontrol hakkına ve yönetim 
yetkisine sahip olur. Yetkisini sözleşmeden alan yönetim grubu faaliyetlerini 
sözleşme sınırları içerisinde yürütmek zorundadır. Finansal kiralamada, devlet, 
varlıklarının ve tesislerinin kullanım hakkını devretmenin karşılığında, bir bedel 
alırken, yönetim sözleşmesinde yönetim grubuna bir bedel ödemek 
durumundadır. Yönetim grubuna kapsamlı bir yönetim ve kontrol yetkisi 
verilerek, finansal sorumluluk yüklenmeden, teşebbüsün karlılığı ile ilgili 
olmayan bir bedel ödenir. 

6-Özelleştirme Yöntemini Belirleyen Unsurlar 

Özelleştirme uygulamalarında devletin amaçlan, KIT'lerin örgütsel biçimi, 
performansı ve finansal şartlan, faaliyette bulunduklan sektör, özel sektör 
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kaynaklarının akışkanlığı, sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyi ve sosyo- 
politik faktörler izlenecek yöntemin belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

6.1-Devletin Amaçları 

Özelleştirme uygulamalarında devletin izlediği amaçlar çok çeşitlilik 
göstermektedir. Bu amaçlar başlıca; (i) KIT’lerin Bütçeye olan yükünün 
hafifletilmesi, (ii) KIT’lerin etkinliğinin artırılması, (iii) KIT'lerin kuruluşunda 
öne sürülen gerekçelerin yerine getirilmiş olması, (iv) kamu varlıklarının 
satışından gelir elde edilmesi, (v) rekabetin artırılması, (vi) mülkiyetin 
yaygınlaştırılması olarak ifade edilebilir. 

Bu amaçların nisbi önemi özelleştirilecek KIT’in seçimi ile birlikte 
yöntemini de belirlemektedir. Uygulamada bir kaç amacın birlikte hedeflenmesi 
de mümkündür. 

6.2-KİT'in Örgütsel Biçimi 

KIT'lerin örgütsel yapısı özelleştirme yöntemi üzerinde etkili bir 
belirleyicidir. Özelleştirme uygulamaları çoğunlukla KÎT'lerin örgütsel yapısının 
değiştirilmesini gerektirir. Hisseleri piyasada işlem gören kamu ortaklıklarının 
özelleştirilmesi, sermaye piyasalarının derinliğine bağlı olarak, kamu 
mülkiyetindeki hisselerin satışı ile kolaylıkla gerçekleşebilir. Ancak, kanunla 
kurulmuş veya kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir KIT'in özelleştirilmesi 
öncelikle örgütsel yapısının değiştirilerek özel hukuk hükümlerine uygun hale 
getirilmesini, başka bir ifadeyle, aynı piyasada faaliyet gösteren özel kuruluşlarla 
aynı hukuki şartlar altında çalışmasının sağlanmasını gerektirir. 

6.3-KİT'in Finansal Durumu ve Performansı 

Özelleştirilecek kuruluşların karlılık durumu özelleştirmenin ne kadar kolay 
ya da zor uygulanabileceğini belirler. Ancak başarılı özelleştirme 
uygulamalarının sadece güçlü fmansal yapı içindeki kuruluşlarla sınırlı 
olmadığını hemen ifade etmek gerekir. Zarar eden veya finansal açıdan çok zor 
durumda olan kuruluşların da farklı özelleştirme yöntemleri kullanılarak özel 
kesime devri mümkündür. Dolayısıyla, bir KİT'in fmansal durumu satılıp 
satılamayacağını belirleyen bir faktör olmaktan ziyade, hangi yöntemle ve fiyatla 
satılacağını ve potansiyel alıcı özelliklerini belirleyen bir unsurdur. Finansal 
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açıdan blok satış veya hisse senetlerinin halka arzı yoluyla özelleştirilmelerinde 
güçlük görülen kuruluşlar için fınansal kiralama ve yönetim sözleşmesi gibi ara 
çözümler ya da doğrudan tasfiye yöntemi izlenebilir. 

KİT hisselerinin uzun vadeli güvenli bir yatırım aracı olarak algılanması 
halinde, en geçerli yöntem hisselerin halka arzedilmesidir. Uygulamada zarar 
eden kuruluşların da karlı bir yapıya kavuşturularak, hisselerinin halka arz 
yöntemiyle özelleştirilmesine rastlanmaktadır. 

Bazı durumlarda fmansal ve teknolojik açıdan güçlü özel yatınmcı 
gruplarına doğrudan satış yöntemi cazip hale gelebilir. Özellikle, gerekli sermaye 
temini açısından karlılık düzeyinin yeterli olmaması, hisse senetlerinin varlıkların 
değerini yansıtamaması ve talebi teşvik etmek için hisse senedi fiyatlarının düşük 
tutulması zorunluluğu karşısında, ihale ile doğrudan satış yöntemi hisselerin 
halka arz edilmesi yöntemine tercih edilmektedir. Bu durumda, yatırımcılar, 
zararlı, ancak yaşama kabiliyeti olan kuruluşları satın alma eğiliminde olabilirler. 

Kuruluşların kronik fınansal başarısızlığı durumunda öncelikle yönetim 
değişikliklerini, yeniden örgütlenmeyi ve borçların tasfiyesini içeren bir yeniden 
yapılandırma programı uygulanabilir. Bununla birlikte çalışır durumda 
özelleştirilmesi mümkün olmayan kuruluşların varlıklarının satışı yoluyla 
tasfiyesi sağlanabilir. 

Zarar eden bir kuruluşu özelleştirmenin maliyeti yüksek olmakla birlikte, 
çoğu zaman bu kuruluşları özelleştirmeden kaçınmanın maliyeti daha yüksek 
olabilir. Bu noktada satıştan önce kuruluşun fınansal yapısının güçlendirilmesi 
veya bu işlemin kuruluşu satın alan özel yatırımcılar tarafından yapılmasına karar 
vermek gerekmektedir. Diğer taraftan kamu mülkiyetinde iken uygulanacak bir 
fınansal yeniden yapılanma programı, yükleyeceği maliyetler nedeniyle, satış 
yoluyla özelleştirmeden sonra devlete net bir katkı sağlayamayabilir. 

Her ne kadar bu yükün zaten devlete ait olduğu iddia edilebilirse de, zarar 
eden bir kuruluşun doğrudan satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar vermek 
genel özelleştirme potansiyelinin ve muhtemel özelleştirme alternatiflerinin 
değerlendirilmesini zorunlu kılar. Bu nedenle geçici olarak bu kuruluşların 
özelleştirme kapsamı dışında tutularak, uygun ortamın izlenmesi veya finansal 
kiralama ve yönetim sözleşmesi gibi diğer yöntemlerin araştırılması gerekir. 
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Genellikle bu tür yaşama kabiliyeti sınırlı kuruluşların tamamen tasfiyesi 
önerilmektedir. 

6.4-KİT'in Sektörel Durumu 

KIT'lerin faaliyette bulunduğu sektör, özelleştirme esasları üzerinde son 
derece belirleyici bir rol oynar. Sektörel faaliyet konusunun özelleştirme biçimi 
üzerinde ne ölçüde etkili olduğu, genellikle, kamusal mal ve hizmet üretiminde 
bulunan KIT'lerin özelleştirilmelerinde ortaya çıkar: Kamusal mal ve hizmet 
üreten kuruluşların farklı yöntemlerle özelleştirilebihneleri mümkün olmakla 
birlikte, devlet açısından, başka tercihler de sözkonusudur. Bu tür kuruluşların 
özelleştirilmesinde, tüketici haklarının korunması son derece önemlidir. Bu 
amaçla lisans (izin) anlaşmaları ve regülasyon kurulularına7 gerek duyulabilir. 

Özelleştirme yöntemlerinin tamamı kamusal nitelikli mal ve hizmet üreten 
kuruluşların özelleştirilmesinde kullanılabilir. Ancak bu yöntemlerle birlikte 
özellikle; (i)tekel haklarının kaldırılması, (ii)bir regülasyon kurumunun 
oluşturulması, (iii)özelleştirme sonrasında, özel taraflarca kamusal hizmetin 
devamlılığım ve kalite standardlannm korunmasını garanti altına alacak 
önlemlerle birlikte, fıyatlama dahil belirli bir takım yükümlülüklerin verilmesi 
son derece önemlidir. 

Kamusal hizmetlerde (elektrik, su, havagazı gibi) özelleştirme uygulamaları 
imtiyazlar ve kiralama sözleşmeleri ile de yapılabilmektedir. Kiralamada özel 
taraf kamusal hizmetin sağlanmasından sorumlu olmakta ve bütün faaliyet 
risklerini taşımakta, ancak mülkiyet devlete ya da KİT'e ait bulunmaktadır. 
İmtiyaz yönteminde ise özel tarafa tesislerin kullanımı ve mülkiyetine ilişkin 
bütün hakların verilmesi sözkonusudur. Kiralamada, bir takım yatırım veya 
onarım görevlerinin de verilmesi mümkündür. 

6.5-Sermaye Piyasalarının Gelişmişliği 

Yurtiçi sermaye piyasalarının gelişmişliği ve derinliği kuruluşun özel¬ 
leştirme yöntemi üzerinde önemli bir belirleyici faktördür. Halka arz yoluyla satış 
yönteminin uygulanabilmesi sermaye piyasalarının gelişmiş bir yapıya ve işlem 
hacmine sahip olmasını gerektirir. Aynca yatırımcıların menkul kıymetlere 

7Regülasyon kurumlan genellikle tekelci piyasalar için bir takım kurallar belirlemek ve bu kurallara 
uygunluğu denetlemek için oluşturulan kuramlardır. 
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yatırım yapma alışkanlıkları da yöntemin uygulanabilirliği üzerinde son derece 
etkilidir. Diğer bir ifadeyle hisselerin halka arzedilmesinde kullanılacak kanallar 
yetersiz ve bireysel yatırımcılar sayıca az olduğunda, halka arz yönteminin 
uygulanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumda, başta doğrudan satış 
yöntemi olmak üzere diğer yöntemlerin kullanılması zorunluluğu doğar. Bununla 
birlikte sermaye piyasalarının yetersizliği halka arz yönteminin uygulanmasını 
büsbütün imkansızlaştırmamaktadır. Uygulamada, çoğu kez, sermaye 
piyasalarının geliştirilmesine yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelerin 
özelleştirmenin bir ön aşaması olarak yürütüldüğü, bunun yanında belirli bir 
dönem sonra halka arz kaydıyla blok satış yapıldığı görülmektedir. 

6.6-Sosyo-Politik Unsurlar 

Özelleştirme yöntemine ilişkin kararlar her zaman tarafsız ve pragmatik 
olmayabilir. Özelleştirme kararı kadar yöntemi de konunun politik ve ideolojik 
yapısı dolayısıyla yoğun bir biçimde baskı gruplarının gücünden etkilenir. 

Özellikle istihdama ilişkin tasarruf önlemleri gerektiren özelleştirme 
uygulamalarında ortaya çıkan politik ve sosyal bir takım sorunların aşılması için 
telafi edici mekanizmaların geliştirilmesi gerekir. Benzer şekilde özelleştirilen 
kuruluşlara ait hisse senetlerinin kısıtlı sayıda yatırımcının elinde yoğunlaşmasını 
engellemek üzere önlem alınabilir. Diğer taraftan finansal performansı bozuk 
olan kuruluşların özelleştirilmesinde, özel kesim tarafından empoze edilebilecek 
borçların silinmesine ya da varlıkların defter değerinin altında değerlenmesine 
ilişkin teklif ve baskılar da politik güçlüklere yol açar. 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sosyo-politik sorunların 
aşılmasında, KIT'lerin öncelikle özel sektör katılımı ile anonim şirket statüsüne 
dönüştürülmesi yararlı olabilir. KIT'lerin kısmen özel sektör katılımı ile özel 
hukuk hükümlerine tabi birer kuruluş haline dönüştürülmesinden soma, 
özelleştirme uygulamaları, kamu elindeki hisselerin satışı yoluyla nispeten daha 
kolay yapılabilir. 

Özelleştirme uygulamalarında dikkate alınması gereken sözkonusu sosyo- 
politik unsurlar, toplumsal çıkar gruplarının etkin muhalefetine yol açabilir. Bu 
nedenle, yeterli düzeyde ayrıntılı ve geniş kapsamlı tanıtım kampanyaları ile 
halkın özelleştirmeye güven duyması ve toplumsal çıkarların genel kabul görmesi 
sağlanmalıdır. 
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Diğer taraftan ülkede yerleşik mülkiyet yapısı da özelleştirme kararlarında 
önemli bir yer tutmaktadır. Yurtiçi sermaye birikiminin ülke düzeyinde yaygınlığı 
ve teşebbüs gücü özelleştirmenin belirli ekonomik gruplar lehine veya aleyhine 
sonuçlar doğurmasına neden olabilir. Kamusal servetin ekonomik veya politik 
açıdan güçlü etnik ya da coğrafik bir kesimde yoğunlaşması toplumsal 
huzursuzluklara yol açabilir. Bu nedenle özelleştirme uygulamalarında güçlü bir 
orta sımf egemenliği toplumsal açıdan başarı şansım artmr. 

7- Özelleştirme Uygulamalarının Boyutları 

Özelleştirmenin planlanması ve yürütülmesi aşamalarının ulaştığı boyutlar 
aşağıda incelenmiştir. 

7.1-PlanIama ve Örgütsel Yapı 

Özelleştirmede ilk aşama, devlet tarafından özelleştirme fikrinin ya da 
niyetinin açıklanması ve bu fikir üzerinde toplumsal bir uzlaşma sağlanmasıdır. 
Özelleştirme, devletin ekonomik politikasının bir parçası olarak kapsamlı bir 
programla kamuoyuna sunulabileceği gibi, bireysel olarak kuruluş veya sektör 
bazında bir hedef olarak da sunulabilir. Ancak her iki durumda da kamu otoritesi 

gerçek niyetini açık bir biçimde ve yapıcı katkıları dikkate alacak şekilde ortaya 
koymalıdır. 

Özelleştirme, genel çizgileri içeren bir program veya aşama-aşama 
ayrıntıları belirleyen bir paket şeklinde halka açıklanmalıdır. Aksi takdirde 
uygulamada sorunlarla ve aşılması zor engellemelerle karşılaşılabilecektir. Bu 
nedenle dikkatli bir planlama zorunludur. 

Özelleştirmenin başarısı açısından, uygulamaya başlanılacak kuruluşun 
veya kuruluşların seçimi kritik bir konudur. Karlı bir kuruluş ile özelleştirmeye 
başlanması uygulamanın geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. 

Özelleştirme programının yürütülmesi ve koordinasyonu sorumluluğu farklı 
örgütsel yapılara verilebilir. Genellikle özelleştirme görevi, doğrudan bir devlet 
bakanlığı, ilgili (sektörel) bakanlık, belirli bakanlıklarca oluşturulan bir kurul, ana 
teşebbüs veya sınırlı özelleştirmeler için geçici bir komisyon tarafından 
yürütülebilir. 
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Özelleştirme programının hazırlık ve yürütülmesi aşamalarında dışarıdan 
teknik yardun ihtiyacı doğabilir. Özelleştirmenin genel çizgilerinin 
belirlenmesinden başlayarak çeşitli aşamalarda danışmanlık hizmetine gerek 
duyulabilir. Bu tür hizmet veren kurumlann başmda yatırım bankaları 
gelmektedir. Özellikle halka arz yönteminde geniş portföylere sahip geleneksel 
yatırım bankacılığı hizmetlerinin gelişmişliği son derece önemlidir. 

Bu hizmetler, KIT'lerin satışa hazırlanmasından, satışa ilişkin fiyatlama 
dahil bütün esasların belirlenmesi ve satış uygulamasının izlenmesine değin 
geniş bir alana yayılır. Genellikle yatırım bankaları satış garantisi de vermektedir. 
Yatırım bankacılığının, özelleştirme programının baştan sona uygulanması 
açısından yeterli olgunluğa ulaşmadığı durumlarda, danışmanlık ve denetim 
hizmetleri profesyonel bir kurum tarafından, fiili satış ve satış garantisi işlemleri 
de ticari bankalar tarafından yürütülebilir. 

Diğer özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasında da profesyonel 
danışmanlık hizmetlerine önemli ölçüde gerek duyulur. Geniş kapsamlı blok satış 
uygulamalarında pazarlama fonksiyonu ön plana çıktığında, yatnım bankalarına 
başvurulabilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, özelleştirme ve finansman tekniklerinin yerel 
şartlara uygulanması açısından danışmanlık hizmetleri önemli bir yer tutar. 

Danışmanlık hizmeti veren kurumlarm seçilmesinde temel kriter nitelik 
yönünden yeterlilik olmalıdır. Ülkenin ve özelleştirilecek KIT'lerin şartları ve 
gereklerinden uzak yönlendirmeler özelleştirmenin geleceğini ve başarısını 
olumsuz etkileyecektir. 

Özelleştirme uygulamalarında izlenecek kuralların iyi tanımlanmış olması, 
kamu yararının gözetilmesi açısından önemli bir konudur. 

Bu kurallar, devletin özelleştirmeden en yüksek getiri elde etmesini, 
özelleştirme somasında kuruluşun verimli çalışmasını, kamuoyuna başarılı bir 
uygulama sunulmasını ve işlemlerin düzenli yürütülmesini sağlamaya yönelik 
olmalıdır. Bu tür kuralların konulmaması halinde uygulamada karmaşaya yol 
açılabilir. 
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Ülkenin iş hayatını çevreleyen geniş bir ekonomik ve yasal yapının varlığı 
özelleştirmenin başlatılabilmesi ve uygulanabilirliği açısından önemlidir. İş 
hayatındaki mali, ticari, idari, hukuki kurallar ve gelenekler özelleştirme 
uygulamaları üzerinde belirleyici bir faktördür. Doğal olarak, özel teşebbüslerin 
faaliyetlerinin ciddi engellemelerle karşılaşmadığı bir ortam özelleştirmeden 
beklenen kazançları artıracağı gibi, özelleştirme uygulamalarında ekonomik 
olmayan davranış biçimlerinden ve imtiyazlardan kaçınılmasını da 
kolaylaştıracaktır. 

7.2-KİT'lerin Özelleştirmeye Hazırlanması 

Hisse senetleri borsada işlem görmekte olan veya kamu özel ortaklığı 
şeklindeki KIT’lerin özelleştirmesine karar vermek nispeten kolaydır, bu tür 
kuruluşların hisse senetlerinin borsada satışı herhangi bir hazırlık süreci 
gerektirmeden özelleştirmeye imkan sağlayabilir. Diğer taraftan kamu özel 
ortaklığı şeklindeki KIT’lerin özelleştirilmesinde kabul edilebilir bir fiyat 
üzerinden yapılacak anlaşma ile hazırlığa gerek kalınmadan özel kesimi temsil 
eden ortaklara satış yapılabilir. 

Ancak, finansal ve yönetimsel açıdan çeşitli zorluklar içinde bulunan 
kuruluşların özelleştirme bakımından cazip hale getirilmesi karlı ve kendi kendine 
yeterli bir yapıya kavuşturulması ile mümkün olur. 

Özelleştirmede ilk yapılacak işlerden biri KIT’in finansal yapısının ve 
faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. KIT'in finansal yapısının ve performansının 
incelenmesi satılacak varlıkların (veya hisselerin) değerlenmesine, uygulama 
metodunun belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca pazar durumuna, imtiyazlara ve 
teknik yapıya ilişkin belirlemeler de önem arzetmektedir. 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların muhasebe sistemlerinin finansal 
disiplini sağlama ve yansıtma açısından yetersiz oluşu yasal ve yapısal 
düzenlemeler gerektirebilir. Hissedarların, kreditörlerin, çalışanların ve diğer 
ilgililerin haklarının korunması özelleştirilecek kuruluşlarda finansal disiplinin 
yerleştirilmesine bağlıdır. 

KIT'lerin özelleştirmeye hazırlanması, finansal düzenlemeler yanında 
teknolojik ve örgütsel dönüşümleri de içerir. Mevcut teknik yapıda onarım ve 
yenileme gerektiren düzenlemeler maliyeti ölçüsünde özelleştirmeye bir hazırlık 
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olarak düşünülmelidir. Örgütsel yapının özelleştirmeye elverişli duruma getiril¬ 
mesi, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların statülerinin özel hukuk hükümlerine 
tabi anonim şirketlere dönüştürülmesi, yönetimin özerkliğinin sağlanması ve 
istihdama ilişkin bağlayıcı hükümlerin düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Diğer 
taraftan şirket yapısının dışında kamu mülkiyetindeki varlıkların satışı da yasal 
düzenlemeler gerektirebilir. 

Özelleştirmeye hazırlık aşamasında KIT'lerin güçlü bir fınansal yapıya ve 
yeterli bir idari otonomiye kavuşturularak etkinlik ve verimliliklerinin artırılması, 
özelleştirme gereğine ilişkin tartışmalara yol açabilmektedir. Ancak uzun vadeli 
bir yaklaşımla özelleştirme gereğinin kaçınılmazlığı kabul edildiğinde, nispi 
düzelmelerin sürekliliği ve özelleştirmemenin gelecekteki maliyetleri dikkatle 
değerlendirilmelidir. •% 

, ... * ; 
7.3-DeğerIeme ve Fiyatlama f 

Sermaye piyasalarının gelişmişliğine bağlı olmaksızın, özelleştirmede hisse 
senetlerinin değerlendirilmesi ve fiyatlanması hassas ve çözümü güç konuların 
başında gelmektedir. 

Özelleştirilecek kuruluşların değerlendirilmesinde karlılık durumu ve 
potansiyeli, kar payı ödeme kapasitesi, varlıkların düzeltilmiş değerleri gibi 
faktörler ayrı ayrı veya birarada dikkate alınmakta olup değerlemeye ilişkin tek 
bir kriter sözkonusu değildir. Örneğin halka arz yönteminde uygun bir değerleme 
yaklaşımı olmayan net değer esası blok satış için uygun nitelikli olabilmektedir. 

Değerleme, özelleştirmenin bütün diğer unsurları gibi çok boyutlu bir işlem 
olması nedeniyle, ayrıntılı bir takım kurallarla sınırlanabilir. Ancak bu 
sınırlamaların fiyatlama üzerinde yeterli bir esneklik sağlaması gereklidir. 

Fiyatlama mekanizması ise yönteme göre farklılık gösterir. Halka arz 
yönteminde sabit fiyat veya piyasa şartlarında oluşacak fiyat uygulaması 
benimsenebilir. Her iki yaklaşım da bir çok faktörle ilişkilidir. Sabit fiyat 
yaklaşımı düşük fiyatlama riski taşırken, fiyatın oluşumunun piyasaya bırakılması 
özellikle küçük yatırımcılar açısından doğal bir risk taşımaktadır. 
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Blok satış yönteminde, fiyat teklif verme veya açık artırma suretiyle 
belirlenebilir. Bu yaklaşım satışa sunulan varlıkların veya özelleştirilecek 
kuruluşların piyasa değerine ulaşmasına imkan verir. 

özelleştirilecek kuruluşların fıyatlandmlmasında talep ve karlılık gibi 
faktörlerin yanında kuruluşlara ilişkin yasal düzenlemeler (tekel ve rekabet 
şartları gibi) de önemlidir. Ayrıca fıyatlama, genel özelleştirme programı ve 
amaçlan ile uygunluk arzetmelidir. 

7.4-Hedef Alıcıların Belirlenmesi 

Özelleştirmede, mülkiyetin nasıl bir yapıya kavuşturulmak istendiği pazar 
şartlanna ya da devletin amaçlarına göre değişiklik gösterir. Stratejik kuruluşların 
devlet tarafından kontrol edilmesi ihtiyacı sözkonusu olduğunda veya 
özelleştirmenin sadece etkinliğin artınlması amacı taşıdığında ya da çok aşamalı 
özelleştirme uygulamalannda kısmi özelleştirme tercih edilebilir. 

Kısmi özelleştirme bir kamu özel ortaklığı oluşturması nedeniyle bir takım 
sakıncalar taşımaktadır. Devletin gayri ticari amaçlanm devam ettirmesi ve 
müdahale potansiyeli özel sektörün çekimser davranmasına yol açabilir. 

Devletin, ortak mülkiyet ve kontrol arzusunun tersine, geniş mülkiyet tabam 
oluşturmak yönünde bir özelleştirme stratejisi izlemesi halinde bazı önlemler 
geliştirmesi zorunludur. Mülkiyetin tabana yaygınlaştırılması ve hedef kitlelerin 
hisse senedi aliminin sağlanması için öncelik esasına dayalı kademeli bir 
özelleştirme uygulanabilir. Öncelikle çalışanlara veya bölge halkına hisse senedi 
satışı yapılabilir. Ayrıca hisse senedi alimim teşvik edecek önlemlerin 
geliştirilmesi yanında bedelsiz hisse senedi verilmesi veya düşük fiyatla hisse 
senedi satışı için mekanizmalar oluşturulabilir. 

Mülkiyet dağılımına ilişkin bir diğer yaklaşım ise bireysel mülkiyetin 
smırlandınlmasıdır. Özellikle yönetime katılım ve kontrol sorunlarından dolayı 
özelleştirme bir alıcı veya alıcı grubu ile sınırlandırılabilir. Mülkiyet yapısına 
ilişkin sınırlamaların yerine getirilmesi için alım taleplerinin nitelik itibariyle 
önceden belirlenmesi gerekir. KIT'lerin veya varlıklarının yabancı yatırımcılara 
satışında da başta politik nedenlerle olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. 

31 



7.5-İstihdam Sorunları ve Çalışanların Katılımı 

KIT'lerin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması uygulamaları 
istihdama ilişkin tasarruf önlemlerini gündeme getirir. Çoğu kez iş gücünün 
sayısal açıdan azaltılması gerekliliği özelleştirmenin önemli engellerinden birini 
oluşturur. Çalışanların işlerini kaybetme korkusuyla özelleştirmeye karşı 
direnmeleri özelleştirmeyi oldukça zorlaştırır. 

İstihdam sorunları genellikle özelleştirme yöntemi ile ilişkilidir. Çalışmakta 
olan bir KIT'in kısmen veya tamamen satışı işgücü üzerinde doğrudan etkili 
olmamakla birlikte satış öncesindeki hazırlık aşamaları istihdamın daraltılmasını 
zorunlu kılabilir. 

Makro açıdan bakıldığında özelleştirmenin veya yeniden yapılanmanın 
sağlayacağı etkinlik artışı ve dolayısıyla yeni istihdam imkanları nedeniyle 
işsizlik tehlikesinin önemli boyutta olmayacağı görülebilir. 

Esasen, kamu mülkiyetindeki kuruluşların temel problemlerinden biri olan 
atıl işgücü ve iş garantisi etkinlik amacına yönelik çabalarda öncelikle 
çözümlenmesi gereken bir husustur. 

Özelleştirme sonucunda istihdam hacmi daraltılmasa da kamu mülkiyetine 
oranla iş güvenliği ve diğer sosyal yararlar önemli ölçüde azalacağından 
özelleştirmeye karşı direnç gösterilmektedir. 

Özelleştirmenin istihdam kaynaklı sorunları, işçilerin ve işçi sendikalarının 
ikna edilmesine, çalışanların mülkiyete öncelikli katılımının sağlanmasına veya 
kayıplarının kısmen telafi edilmesine yönelik önlemlerle aşılabilir. 

7.6-Özelleştirmenin Maliyeti 

Özelleştirme kararının yürürlüğe konulmasından önce, uygulamaya ilişkin 
farklı almaşıkların maliyetlerinin dikkatli bir şekilde belirlenmesi oldukça 
önemlidir. 

Özelleştirme maliyeti işlem maliyeti ve artık maliyet olarak ikiye ayrılabilir. 
İşlem maliyeti, idari maliyetler, fınansal ve fiziksel rehabilitasyon maliyetleri ve 
istihdama ilişkin kararların maliyetleri gibi unsurlardan oluşur. İdari maliyetler, 
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danışmanlık hizmetlerinin yanında özellikle halka arz yönteminde satış garantisi 
iskontolannı ve komisyon ücretlerini içerir. Finansal yapılandırma maliyetleri ise 
satış öncesinde KİT borçlarının kapatılmasının ve Hâzineye olan borçlarının 
sermayeye mahsup edilmesinin sonucu olarak ortaya çıkar. Özelleştirme 
öncesinde ortaya çıkan fiziksel rehabilitasyon ihtiyacı da önemli miktarda maliyet 
gerektirebilir. Bu tür çalışmaların özelleştirilen kuruluşların kendilerine de 
bırakılması mümkün olmakla birlikte zorunlu veya geçici fiziksel onarım ihtiyacı 
belirli bir harcama yapılmasına neden olabilir. Özelleştirme amacıyla işten 
çıkarılan çalışanlara yapılacak tazminat ödemeleri de işlem maliyetlerinin içinde 
yer alır. 

Özelleştirme uygulamalarından devlet, aşırı kazançlar elde edebileceği gibi, 
Bütçe üzerine ağır bir yük getiren olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilir. Bu 
yönüyle özelleştirmenin parasal gelir ve gider açısından, değişik alternatifler de 
dikkate alınarak önemle değerlendirilmesi zorunludur. Varlık ve hisse senedi 
satışları özelleştirme maliyetine farklı yaklaşımlar getirmektedir. Hisse senedi 
satışları ile özelleştirilen kuruluşlara ait borçlann devri de sözkonusudur. Ancak 
varlık satışlarında, varlığa ait borçlar satış kapsamında olmayabilir. Bu durumda 
devlete kalan borçlar bir artık maliyet oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu artık 
maliyetin, KIT'in devlet mülkiyetinde kalmasına nispetle katlanılabilir nitelikte 
olup olmadığının hesaplanması gerekir. 

7.7-Kaynak Akışkanlığı ve Finansman 

Özelleştirmede özel sektör kaynaklarının harekete geçirilmesi ve etkin 
kuîlanımmm sağlanması, başarı açısından kritik bir faktör olması nedeniyle, bazı 
tekniklerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu teknikler, temelde, yerel finansal 
piyasaların güçsüzlüğünden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine 
yöneliktir. 

Daha önce de vurgulandığı gibi uygulanacak özelleştirme yönteminin 
belirlenmesinde yurtiçi sermaye piyasalarının işlem hacmi ve gelişmişlik düzeyi 
son derece etkili bir faktördür. Sermaye piyasalarının gelişmişliği, büyük ölçüde 
hisse dağıtımına yardımcı aracı kuramların ve diğer finansal hizmetlerin 
varlığına, potansiyel yatırımcıların alışkanlıklarına ve fonların akışkanlığına bağlı 
olup, özelleştirme amaçlan açısından yatımncılara ulaşma derecesini gösterir. 
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Finansal ve örgütsel yapının yeteri ölçüde gelişmediği sermaye 
piyasalarında, hisse senetlerinin halka arzı yoluyla uygulanacak özelleştirme 
çabalan başansız olacaktır. Bu nedenle tasarruflann özelleştirmeye 
yönlendirilebilmesinde karşılaşılan güçlükler, yeni bir takım yaklaşımlann 
denenmesine yol açmaktadır. Ancak bu yaklaşımların etkili olabilmesi, 
tasarrufların yeterli ve bankacılık sistemi dışında (nakit ve altın gibi) tutuluyor 
olması halinde mümkündür. 

Hisselerin halka arzı veya blok satış yöntemlerinde bu güçlüklerin 
aşılabilmesi için vadeli satış yapılabilmektedir. Ancak vadeli satışlarda satış 
bedelinin garanti altına alınması son derece önemlidir. 

Kamu hisselerinin halka arzında veya varlıklarının satışında borçlanma 
kararı alıcılara aittir. Ancak burada dikkat edilecek husus, kredi kaynaklarının 
varlığı ve yeterliliğidir. Özelleştirme yöntemine bağlı olmaksızın yatırımcılar, 
bankacılık sistemi kaynaklarından sağlayacakları kredileri özelleştirmenin 
finansmanında kullanabilirler. Ayrıca devlet tarafından özel sektörün 
özelleştirilecek kuruluşlara olan talebini etkin hale getirmek için borçlanma 
kolaylıkları ve teşvikler sunulabilir. 

Özelleştirmenin finansmanında uygulanan tekniklerin biri de borç-sermaye 
dönüşümüdür. Özellikle devlet borçlarının ağırlaştığı durumlarda rahatlama 
sağlamak üzere KIT'lerin borçları karşılığında alacaklılara devri anlamına gelen 
bu teknik uygulanabilir. Temel bir amaç olmamakla birlikte, borç-sermaye 
dönüşümü ile özelleştirme işlemi kolaylaştırılabilir. Borç-sermaye dönüşümünde 
ayrıntılı kural ve düzenlemeler gereklidir. Özellikle ulusal sanayiye dış borçlar 
yoluyla yabancı yatırımcıların iştiraki sermaye ve gelir transferlerine sınırlama 
getirilmesini gerektirir. 

Emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve diğer kurumsal yatırımcılar 
faaliyetlerinin düzenlenmesi suretiyle özelleştirme uygulamalarında etkin bir rol 
oynayabilirler. Özelleştirme öncesinde gerekli rehabilitasyon projelerinin 
uygulanması ve özelleştirmeye hız verilmesi açısından kurumsal yatırımcıların 
sürece katılımı önemlidir. 

Özel sektör kaynaklarının özelleştirme uygulamasına yönelmesini sağlamak 
üzere vergi kolaylıkları ve kalkınmayı finanse eden uluslararası kuruluşların 
katkısının sağlanması gibi önlemler de alınabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÜNYA'DA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 

A- GENEL DEĞERLENDİRME 

Bazı istisnalar dışında, bir çok ülkede KİT sistemi, verimsiz ve etkinlikten 
uzak çalışmak suretiyle genel ekonomi üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bu 
nedenle 20. yüzyıl boyunca zaman zaman kamu kesiminin doğrudan ekonomik 
faaliyetlerinin sınırlandırılması gündeme gelmiştir. Örneğin Batı Almanya'da 
1950'li yılların sonunda bazı KIT'ler özelleştirilmiş, yine Şili'de 1970'li yıllarda 
daha önce millileştirilmiş bazı kuruluşlarla birlikte devlet tarafından kurulan bir 
çok KİT özel sektöre devredilmiştir. Gelişmiş veya gelişmekte olan diğer 
ülkelerde de II. Dünya Savaşı somasından 1980'li yılların başına kadar sınırlı 
özelleştirme uygulamalarına rastlanmaktadır. Ancak bu dönemde yeni KIT'lerin 
kurulduğu da sıklıkla görülmektedir. 

Özelleştirme uygulamaları 1980’li yılların başından itibaren hız kazanmıştır. 
Bugün bir çok ülke kamusal hizmet gören kuruluşlar ile stratejik öneme haiz 
kuruluşlar da dahil olmak üzere yoğun bir özelleştirme programı uygulama çabası 
içindedir. Yine 1990'lı yılların başında Doğu Bloku ülkelerindeki siyasi ve 
ekonomik dönüşüm süreci (transition) özelleştirme olayına yeni bir boyut ve hız 
kazandırmıştır. 

Olumsuz performansları nedeniyle KIT'ler ülkelerin bütçeleri ve finans 
sektörü üzerinde yük haline gelmektedir. Öte yandan kuruluş faaliyetlerinin 
devlet bütçesi tarafmdan sübvanse edilmesi özel kesimin gelişmesini de 
engellemektedir. Başka bir ifadeyle KIT'lere yapılan desteklerle korunan 
sektörlere özel kesimin girişi önlenmiş olmakta, sermaye yoğun yatırımlarda 
doğrudan kamu kredilerinin kullanılması özel kesimin toplam borçlanılabilir 
fonlardaki paymı daraltmaktadır. 

Bu olumsuz şartlar altında, 1980 yılından beri bir çok ülkede uygulamaya 
konulan reform programlan özelleştirmeyi de içermektedir. Bu noktada 
vurgulanması gereken önemli bir husus, özelleştirmenin başlı başına bir amaç ya 
da program olarak değil genel ekonomik reform programının bir parçası olarak 
uygulamaya konulmasıdır. Diğer bir husus ise özelleştirmenin birincil ve en 
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önemli amacının genel ekonomik etkinliği artırmak olarak algılanması 
gerektiğidir. 

KIT'lere ilişkin reform programları ile, KIT’lerin yurtiçi ve uluslararası 
rekabet koşullarına uyumlaştırılması, bütçe ve bankacılık sektörü kaynaklarından 
finansman sağlamadaki nispi üstünlüklerinin ortadan kaldırılması, KİT 
yönetimine özerklik tanımak suretiyle günlük yönetim kararlarındaki 
müdahalelerin ve gayri ticari amaçlann bertaraf edilmesi ve son olarak da 
yönetim sorumluluğu, performans değerleme sistemi gibi kurumsal mekanizma¬ 
ların tesisi amaçlanmıştır. 

Ancak reform programlan, genellikle uygulanmasının teknik ve politik 
açıdan güçlüğü yanında, kapsamının darlığı ve unsurlan arasındaki koordinasyon 
yetersizliği gibi nedenlerle beklenildiği ölçüde başarılı olamamıştır. Ayrıca 
konjonktürel krizlerin ortadan kalkmasından sonra, reform programının 
uygulanmasının terkedilmesi de başanyı kısıtlayan faktörler arasındadır.8 

Mülkiyet devrini içermeyen reform programlarının beklenilen ölçüde 
başarılı olamaması, ülkelerin mülkiyet devri anlamında özelleştirmeye 
yönelmesine yol açmış ve özelleştirme, KIT'lerin etkinliğinin artırılması ile 
birlikte özel kesimin dinamizminin ve ekonomideki ağırlığının artırılması 
amacıyla bir çok ülkede uygulanmaya başlanmıştır. 

Özelleştirme akımı dünyada hızla yayılmaktadır. Dünya Bankası tarafından 
yapılan bir araştırmada 1980-1991 yılları arasında dünyada yaklaşık 6800 
özelleştirme uygulamasının yapıldığı belirlenmiştir.9 Özelleştirme uygulamaları 
sayısal açıdan yüzde 66 ile (4.500 uygulama) eski Doğu Almanya'da 
yoğunlaşmaktadır. Doğu Almanya dışındaki eski Doğu Bloku ülkelerindeki 
özelleştirme uygulamalarının toplam uygulamalar içindeki payı yüzde 12'dir. 
Bunu yüzde 12 ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, yüzde 5 ile Orta Afrika 
ülkeleri ve yüzde 2 ile Asya ülkeleri takip etmektedir. OECD ülkeleri ile 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki özelleştirme uygulamalarının ağırlıkları 
sırasıyla yüzde 2 ve yüzde l'dir. 

Özelleştirme uygulamalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
dağılımına bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerin payının toplam içinde yüzde 

8 Sunita KIKERI, John NELLIS, Mary SHIRLEY , Privatization. The Lessons of Experience. The 
World Bank, Washington D.C. 1992, s. 17. 
9 a.g.e. s.22. 
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32 oranında olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki özelleştirme 
uygulamaları Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde 
yoğunlaşmaktadır. 

Özelleştirme uygulamalarının sayısal yoğunluğu, bir fikir vermekle birlikte 
boyutlarının ve kapsamının önemi açısından çok anlamlı olmamaktadır. Son 
yıllarda bazı Latin Amerika ülkelerinde büyük ölçekli KIT'lerin mülkiyetinin 
önemli ölçüde özel kesime devredildiği görülmektedir. Örneğin Meksika'da 1984 
yılında başlatılan özelleştirme çabalan ile telekomünikasyon, hava yolu taşımacı¬ 
lığı, imalat, madencilik ve diğer hizmetler sektöründeki 400'den fazla KIT'in 
mülkiyetinin özel kesime transferi gerçekleştirilmiştir. Bu miktar toplam 
KIT'lerin yüzde 35'ine tekabül etmektedir. Aynca 400 KİT kapatılmış, 
birleştirilmiş ya da yerel idarelere devredilmiştir. Şili'de 1973 yılından beri 
toplam 524 KÎT'in 501'i özelleştirilmiş ve KIT'lerin 1973 yılında GSYİH içindeki 
payı yüzde 39 iken 1989 yılında bu pay yüzde 12'ye gerilemiştir. Jamaika, 
Arjantin ve Venezuela'da da önemli miktarda ve büyüklükteki KIT'lerin özel 
kesime satışı gerçekleştirilmiştir.10 

Genel olarak özelleştirme uygulamalarının sayısal çokluğu karşısında, 
ekonomideki payımn az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni uygulamadaki 
kolaylığından dolayı nispeten küçük ölçekli veya çalışır durumda olmayan 
KIT'lerin satılması ya da kapatılmasıdır. Ancak son yıllarda büyük ölçekli 
firmaların satışına ağırlık verilmeye başlanmıştır. 

Değişik ülkelerdeki özelleştirme uygulamalarının genellikle yararlı sonuçlar 
doğurduğu ifade edilebilir. Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmanın bir 
diğer sonucu da incelenen büyük ölçekli 12 özelleştirme uygulamasının 10'unda 
yurtiçi refah düzeyinin arttığı, 9'unda özelleştirilen kuruluşlarda işgücü 
verimliliğinin yükseldiği, diğerlerinde ise değişmediği şeklindedir. Diğer taraftan 
özelleştirilen kuruluşlarda çalışanların ücret düzeyleri gerilemediği gibi 3 
uygulamada ücret düzeylerinin arttığı görülmüştür. Özetle, özelleştirilen 
firmaların yeni sahiplerinin ve tüketicilerin bu uygulamalardan kazançlı çıktığı 
ifade edilmektedir.11 

10 a.g.e., s.23. 
11 a.g.e., s.24. 
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Ayrıca Dünya Bankası uzmanlan tarafından 1992 yılında yapılan bir 
çalışmaya göre 15 ülkede kısmen veya tamamen özelleştirilen 41 kuruluşun 
önemli ölçüde karlılık ve verimliliklerinin arttığı saptanmıştır.12 

Başarılı özelleştirmelerin daha çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yapıldığı görülmekle birlikte, Bangladeş gibi az gelişmiş ülkelerde de 
özelleştirmeden olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Tablo - 1 : Dünya'da 100 Milyon Doların Üzerindeki Özelleştirme Uygulamaları 
(1988-1991) 

ÜLKELER KURULUŞ SEKTÖR YÖNTEM 
BRUT 
GELİR 

(D 
MEKSİKA Bancomer Bankacılık Blok Satış 2550 
MEKSİKA Banamex Bankacılık " " 2300 
GÜNEY KORE Korea Ele. Power Enerji Halka Arz 2100 
VENEZUELA CANTV T elekomünikasyon Blok Satış 1885 
MEKSİKA Telmex Telekomünikasyon t» t» 1760 
BREZİLYA Usiminas Demir-çelik " " 1430 
MEKSİKA Mexicano de Cobre Madencilik •I II 1360 
ARJANTİN ENTEL Telekomünikasyon .1 ,1 

1244 
MALEZYA Telekom Malaysia T elekomünikasyon Halka Arz 861 
MEKSİKA Cananea Madencilik Blok Satış 475 
MEKSİKA Aerovias de Mexico Havayolu Taşımacılığı 1. II 339 
FİLİPİNLER Nonoc Madencilik II II 325 
TAYWAN China Steel Demir-çelik Halka Arz 285 
ARJANTİN Aerolinas Argentinas Havayolu Taşımacılığı Blok Satış 260 
MEKSİKA Banca Cremi Bankacılık II II 248 
MEKSİKA Multibanco de Mercantil Bankacılık " " 204 
MEKSİKA Banpais Bankacılık •I 182 
MEKSİKA Sicartsa 1 Demir-çelik II II 170 

ŞİLİ Compania de Telefonos T elekomünikasyon 1. .1 170 
MEKSİKA Sidermex North Demir-çelik •1 II 145 
VENEZUELA VIASA Havayolu Taşımacılığı II II 145 

MEKSİKA Mexicana de Aviacion Havayolu Taşımacılığı II II 140 
BREZİLYA Aracruz Kağıt Ürünleri II II 130 

TÜRKİYE Petkim Petrokimya Halka Arz 125 
MACARİSTAN Tungsram Elektrik Teçhizatı Blok Satış 110 
MEKSİKA Nikko Hotel Otelcilik II II 110 
MEKSİKA Tereftalos Mexicanos Kimya II II 106 

KOLOMBİYA Papelcol Kağıt Ürünleri " " 100 

Kaynak : PRIVATIZATION The Lessons of Experience, S.Kikeri-J.Nellis-M.Shirley,World Bank, Washington 
D.C. 1992. 

(1) Milyon Dolar 

Gelişmekte olan ülkeler arasında daha çok büyük ölçekli kuruluşların 
özelleştirildiği Latin Amerika ülkeleri önemli bir yer tutmaktadır. 1980 ile 1991 
yıllan arasında özelleştirme uygulamalarından, Meksika'da 8,4 milyar dolar, 
Şili'de 3,4 milyar dolar, Brezilya'da 3,1 milyar dolar, Venezuela'da 2,0 milyar 

12 a.g.e.. s.25 
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dolar ve Arjantin'de 1,5 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Ancak bu gelirler brüt 
olup, özelleştirme öncesi ve özelleştirme sırasında yapılan harcamalar 
düşülmemiştir. Net gelirlerin çok daha düşük miktarda olması mümkündür. 
Bununla birlikte sözkonusu KIT’lere devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı 
olarak sağlanan sübvansiyonların ortadan kaldırılması da başlı başına bir gelir 
niteliğindedir. Örneğin Meksika'da özelleştirme sonrasında KIT'lere yapılan 
transferler 1982-1988 döneminde yüzde 50 oranında azalmış ve böylece 4.0 
milyar dolar tasarruf edilmiştir. Şili'de elektrik dağıtım şirketi ENERSIS'in 
özelleştirilmesinden sonra devletin temettü yoluyla sağladığı gelir azalırken, 
şirketin karlılığının artmasından dolayı ödediği vergiler artmıştır. Arjantin'de 
özelleştirilen telekomünikasyon sektöründeki ENTEL şirketi, satıştan bir yıl 
soma 100 milyon dolar fazla vergi ödemiştir. Malezya'da ise özelleştirilen 
piyango idaresinden elde edilen gelir 3 kat artmıştır.13 

Özelleştirme uygulamalarından tüketiciler genellikle olumsuz 
etkilenmemekte, bazı durumlarda da kazançlı çıkmaktadırlar. İngiltere'de British 
Telecom'un özelleştirilmesinden soma uluslararası telefon görüşmelerinin kalite 
düzeyi yükselmiş, yerel hizmetlerde ise gerileme olmamıştır. Şili'de özelleştirme¬ 
den sonra elektrik dağıtımının hizmet kalitesi artmış, kaçak elektrik kullanımı 
önlenmiştir. Arjantin'de ise telekomünikasyon ve havayolu ulaştırma 
hizmetlerinin fiyatları özelleştirmeden soma artmış ve artan şikayetler üzerine 
devlet tarafından düzenleyici önlemler alınmıştır. Bununla birlikte hizmet 
kapasitesi ve kalitesi yükselmiştir. 

Dünyadaki özelleştirme uygulamalarında özellikle ülkelere fınansal ve 
teknik destek sağlamak açısından Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. 
Dünya Bankası'nın özelleştirme uygulamalarındaki asıl rolü, mülkiyet değişimine 
ve buna bağlı olarak etkinliğin artışına ve uzun dönemde refahın artmasına imkan 
verecek uygun ortamın oluşturulmasıdır. Banka'nın özelleştirmeye sağladığı 
finansal destek 1981 yılında başlamış ve 1992 yılının ilk yarısına kadar yarısı 
Orta Afrika ülkesi olmak üzere toplam 67 ülkede özelleştirme uygulamaları 
desteklenmiştir. 

Dünya Bankası tarafından özelleştirme uygulamalarının genel ekonomik 
kalkınma programının bir parçası olarak değerlendirilmesi nedeniyle, sağlanan 
destekler Yapısal Düzenleme (Structural Adjustment Loan-SAL) ve Sektörel 
Düzenleme Programlarının (Sectoral Adjustment Loan-SECAL) bir bölümü 

13 a.g.e., s.31. 
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şeklinde yer almıştır. 1981-1992 döneminde Yapısal Düzenleme Kredilerinin 
(SAL) yüzde 70'i, Sektörel Düzenleme Kredilerinin (SECAL) yüzde 40'ı çeşitli 
ülkelerin özelleştirme stratejilerinin geliştirilmesinde, satılacak kuruluşların, 
uygulama programının ve uygulama birimlerinin belirlemesinde kullandırılmıştır. 
Kullandırılan kredilerin yüzde 21'i özelleştirme öncesinde finansal ve yönetimsel 
yapılanma için, yüzde 13'ü ise özelleştirmenin finansmanı için tahsis edilmiştir.14 

Sözkonusu krediler 1984 yılından sonra artırılmıştır. 1984 yılının sonuna 
kadar 12 adet kredi paketi uygulamaya konulmuş iken, 1985-1992 döneminde 
170 adet kredi paketi uygulamaya konularak toplam sayı 182’ye ulaşmıştır. Bu 
kredilerin 95 adedi Orta Afrika ülkelerine, 40 adedi Latin Amerika ve Karayip 
ülkelerine kullandırılmıştır. 

Dünyada değişik gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerde farklı yöntem ve 
amaçlarla özelleştirme uygulamaları yapılmaktadır. Bu bölümde özelleştirme 
uygulamaları açısından önemli özellikler taşıyan bazı ülkelere ilişkin bilgiler 
verilmeye çalışılacaktır. 

B-İTALYA'DA KİT SİSTEMİ VE ÖZELLEŞTİRME 

İtalya gelişmiş ülkeler arasında ekonomide kamu kesiminin en önemli paya 
sahip olduğu ülkelerden biridir. Kamu kuruluşlarının elektrik, hava yolu 
taşımacılığı ve telekomünikasyon sektörlerindeki tekel konumlan yanında bir çok 
diğer sektörde büyük ağırlıklan bulunmaktadır. 

İtalya'da kamu kuruluşlarının oluşumu, 1929 Genel Ekonomik Krizi ile 
başlamıştır. Krizden dolayı ciddi bir şekilde sarsılan bankacılık kesimine devlet 
tarafından müdahale edilmesi ihtiyacı, 1933 yılında IRI (Institute per la 
Ricost'uzione Industrialej'nin kurulmasına yol açmıştır. Başlangıçta fmans 
kesimine ve bu kesimin sahibi olduğu kuruluşlara geçici bir destek sağlamak 
amacıyla kurulan IRI, destek sağladığı kuruluşlann özel kesime devrini 
gerçekleştiremediğinden 1937'de sürekli bir kurum haline gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan soma, devletin ekonomiye müdahalesi genişlemiş 
ve EFIM (Ente Autonomo di Gestione per il Finanziamento dell'Industria 
Meccanica) ve ENİ (Ente Nazionale Indrocarburi) adlarıyla iki yeni holding 
kurulmuştur. ENİ petrol üretimi ve ticareti alanında çalışmakta, EFIM ise 

14 a.g.e., s. 
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borçlarını ödeme de güçlüğe düşen özel kuruluşlara destek sağlamak suretiyle 
mülkiyetine ve yönetimine katılmaktadır. Ancak IRI diğer iki holdingle karşılaştı¬ 
rılmayacak ölçüde büyük bir kuruluştur. 

İtalya'da KİT sistemi ve çok geniş bir alana yayılan kamu iştiraklerinin 
yönetimi İRİ çatısı altında örgütlenmiştir. IRI 400 den fazla işletmeyi denetimi 
altında tutan bir kamu hukuku mali teşekkülüdür. 1988 sonu itibarı ile 420.000 
kişi istihdam eden IRI dünya çapında ikinci büyük işveren olduğu gibi, 41.2 
milyar ABD Dolarına ulaşan cirosuyla dünyada onbirinci büyük kuruluştur. 

Ancak IRl'nin tam anlamıyla devlete ait şirketler topluluğu olmadığını, 
hisselerinin bir kısmı özel sektöre, bir kısmı da kamu kesimine ait bir karma 
şirketler grubu olduğunu ifade etmek gerekir. 

Tablo - 2: İtalya'da KİT Sisteminin Sektörel Ağırlıkları 

SEKTÖR/KURULUŞ FAALİYET ALANI 
SEKTÖREL PAY 

(Yüzde) 
HİZMETLER 

ITALCABLE, SIP VE TELESPAZIO Telekomünikasyon 82 
ALITALIA Hava taşımacılığı 91 

ADRIATICA, LLYOD TRIESTIWO 
ITALIA VE TIRRENIA Deniz taşımacılığı 21 

SOCIETA AUTOSTRADE Karayolu sistemi 50 
IRI Bankaları Bankacılık 15 

İMALAT 
ILVA Çelik üretimi 55 
FINCANTIERI Gemi sanayii 70 
ANSALDO VE Bağlı Kuruluşları Elektrik üretimi 60 
E ARITALI A VE SELENIA Uçak sanayii 60 
ITALTEL Tlf. cihazları üretimi 50 
SGS Yan iletkenler üretimi 98 
SME Gıda sanayii 20 

TEKNİK HİZMETLER 
ANSALDO Enerji sektörü 62 
ITALIMPIANTI Müh. müşavirlik hiz. 25 
ITALSTAT Alt yapı ve çevre koruma 17 

Kaynak : IRI 

IRI bir anlamda holdinglerin bir üst kuruluşudur. Faaliyetlerini çeşitli 
sektörlerde kurulu bulunan sektör holdingleri yoluyla yürütmektedir ve temel 
görevi bu holdingler arasında koordinasyonu sağlamak olup, oldukça özerk bir 
yapıya sahiptir. Ayrıca IRI ve sektör holdingleri sınai-ticari faaliyette bulunma- 
maktalar ve bu tür faaliyetlerini kendilerine bağlı anonim şirketler tarafından 
yürütmektedirler. Bu çerçevede IRI ve bağlı şirketlerin özellikleri kısaca şöyle 
sıralanabilir: 
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a)IRI şirketleri serbest piyasalarda rekabet şartlarına göre çalışırlar. 

b)Tekel niteliği ağır basan IRI şirketleri dahi özel kesim hissedarlarının kar 
payı beklentilerini karşılamak ve bu amaçla karlılık ve etkinliklerine dikkat etmek 
zorundadırlar. 

c)IRI şirketlerinin sermaye yapısı kamu ve özel kesim arasında esnek bir 
yapı arzeder, değişkenlik gösterir. 

d)Bağlı şirketler üzerindeki denetim, sektör holdingleri tarafından sağlanır. 

1933'de kurulan IRI örgütü uzun yıllar boyunca İtalyan sanayiinin 
gelişmesine katkıda bulunarak varlığını devam ettirmiştir. Ancak 1974’de Birinci 
Petrol Şoku somasında dünya çapında yaşanan ekonomik buhran IRI sistemini de 
etkilemiştir. 1980'den sonra İtalya'daki sosyo-politik ortamın değişmesiyle IRI'nin 
etkinliğini artırma çabalan da ön plana çıkmıştır. IRI'yi yeniden yapılandırma 
hedefi dört temel stratejiye dayandırılmıştır. Bunlar ana başlıklar olarak, 

- Endüstriyel yeniden yapılanma, 
- Özelleştirme, 
- Uluslararası ortaklıklar kurma ve dışa açılma ve 
- Finansal yeniden yapılanmadır. 

Endüstriyel yeniden yapılanma stratejisi, üretim ve verimliliğin artınlması 
ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla büyük yatırım projelerinin uygulamaya 
konulmasını ve sendikalar ile sağlanan mutabakat çerçevesinde istihdamın 
azaltılmasını kapsamaktadır. Ayrıca 10.000 kişinin istihdam edildiği araştırma- 
geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu stratejinin uygulanması sonucunda 
1980’1 yılların başında zarar eden bir çok kuruluş kara geçmiştir. Bununla 
birlikte dünya ekonomik konjonktürünün etkisiyle demir-çelik, gemi inşa sanayii 
ve deniz taşımacılığı sektörlerinde kriz devam etmektedir. 

Finansal yeniden yapılanma stratejisi ile nakit ve sermaye durumu bozulan 
IRI sisteminin ihtiyaç duyduğu köklü, ciddi ve acil mali önlemler alınmıştır. Bu 
önlemler üç grupta toplanmaktadır. 

-Rekapitilizasyon ile kamu kaynaklarından sermaye transfer edilmiş, ancak 
bu transferlerin uygun bir geri ödeme planı çerçevesinde kamuya geri ödenmesi 
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planlanmıştır. Ayrıca bu transferlerin, kademeli bir biçimde azaltılması 
sağlanmıştır. 

-Borçlanma ve ödeme yeteneğinin artırılması amacıyla, kısa vadeli borçların 
vadeleri zaman içerisinde uzatılmış, dış borçlar iç borçlarla ikame edilmiştir. 

-Faaliyetlerde kullanılmayan atıl sabit kıymetlerin tasfiyesi yoluyla 
rasyonel aktif yönetimi esasları geliştirilmiş ve kuruluşlara taze para sağlanmıştır. 

Dışa açılma ve uluslararası ortaklıklar kurma yolundaki çalışmalar, IRI'nin 
uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmıştır. IRI ihracatının coğrafik 
dağılımı çok genişlemiş, Doğu Avrupa ülkelerinden Çin'e kadar yayılmıştır. Bu 
dönemde sağlanan bir diğer önemli gelişme ise ihracatın gelişmiş ülkelere doğru 
yönelmesidir. Uluslararası boyut, aynı zamanda IRI şirketlerinin dış ülkelerde 
ortaklık kurarak büyük yatırım projelerinin gerçekleştirilmesini de içermektedir. 

Özelleştirme stratejisi ise bir yandan kamu teşebbüslerinin ayrıcalıklarının 
kaldırılması yoluyla serbest piyasa şartlarında çalışmaya zorlayıcı önlemleri, 
diğer yandan hisselerin sermaye piyasalarında satılmasını sağlayarak, mülkiyetin 
tabana yayılmasını içermektedir. 

Bu amaçla IRI içerisinde bir Özelleştirme Komitesi oluşturulmuştur. Bu 
komitenin temel fonksiyonları; (i)satılması öngörülen varlıkların belirlenmesi için 
kriter geliştirmek, (ii)özelleştirme sürecindeki kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlamak ve (iii)potansiyel alıcıları bilgilendirmektir. 

Özelleştirme politikası çerçevesinde öncelikle, karlı olup olmadığına 
bakılmaksızın IRI'nin faaliyet alanı ve amaçları ile uyuşmayan kuruluşlar ile 
sürekli zarar eden kuruluşlara ağırlrk verilmiştir. Ayrıca piyasa şartlarına uyumlu 
ve özel kesimin ilgisini çeken şirketlerde kontrol için gerekli olan bir kısım 
hissenin dışındaki IRI hisselerinin de satışı yapılmıştır. 

Özelleştirme süreci, sektör holdingleri tarafından hazırlanan özelleştirme 
planlarının Özelleştirme Komitesi tarafından onaylanması ve planların sektör 
holdinglerince eylem planına dönüştürülerek komite ile görüş birliği 
sağlanmasıyla başlamaktadır. 
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Tablo - 3 : İtalya'da Özelleştirme Uygulamaları (1981-1986) 

KURULUŞ 
SEKTÖR 

HOLDİNGİ 
YIL ÇALIŞAN 

SAYISI 
PROMEDO SUD X-EG. 1981 63 
ALFACA VI SME 1981 1280 
NUI X-EG. 1981 180 
PROMEDO X-EG. 1981 103 
TERMOMECCANICA FMEC 1981 0 
FOND. MONTORSO FMEC 1981 75 

NAPOLGAS SME 1982 572 
UMBRA-CUSCINETTI FMEC 1982 160 

CBF FMEC 1982 65 
ITALSNACK SOFİN 1983 107 
SWEET MARK SOFİN 1984 30 
SAN GlORGI SOFİN 1984 772 
SAFOG SOFİN 1984 169 
DUCATI FMEC 1985 405 
ANSALDO MOTORİ FMEC 1985 784 
RIVOIRA X-EG. 1985 728 

SOFILE SME 1982 411 
ITR1GAS FINCANT 1985 
ALFA ROMEO FMEC 1986 32685 
IOR SOFİN 1986 494 
SAIMP STET 1986 401 

ACCIAIER1E DEL TIRRENO FSIDER 1986 181 

Kaynak : World Bank.Techniauss of Privatization of State Owned Enterprises. Volume n. Selected Country Case 
Studies. 

Özelleştirmeye karar verme yetki ve sorumluluğu tamamen sektör 
holdinglerine ait olmakla birlikte Özelleştirme Komitesi genel özelleştirme 
politikası ile uyumlaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu üstlenmektedir. 
Komitenin özelleştirme sürecinde formel bir yetkisi bulunmamakta ve 
özelleştirme uygulamalanna politik geçerlilik sağlamak amacıyla özellikle büyük 
kuruluşların özelleştirilmelerinde Hükümetten yetki ve onay istenmektedir. 
Yetki, kuruluşun ölçeğine bağlı olarak KİT Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu 
tarafından verilebilmektedir. 

IRI özelleştirme uygulamalarını bağlı şirketlerdeki hisselerinin tamamını 
veya bir bölümünü satmak şeklinde gerçekleştirmektedir. 

Finansal darboğaz içindeki kuruluşların IRI'nin portföyüne dahil 
edilmesinin yanısıra kamu kesiminin büyümesi ve bazı kuruluşlardaki IRI 
hisselerinin tamamen satışı 1950'lere dayanmaktadır. IRI 1950-1983 döneminde 
103 yeni şirkete sahip olurken, 71 şirketin de hisselerinin satışını 
gerçekleştirmiştir. Ancak Özelleştirme Komitesinin faaliyete geçmesiyle yeni 
şirket kurulmasına ve alımına son verilmiş olup, satışlar ağırlık kazanmıştır. 
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IRI'nin sahibi olduğu şirket hisselerinin satışında genellikle pazarlık 
yöntemi izlenmiştir. Rekabete dayalı bir satış yerine bu yöntemin izlenmesi 
temelde, bazı kuruluşların sektörel olarak aynı sektördeki diğer firmalar açısından 
daha çok ilgi çekici olması nedeniyle yerel tekellerin yaratılmasından kaçınılması 
ve sürekli zarar eden kuruluşların finansal düzenlemeler gerektirmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Tablo - 4 : İtalya'da Özelleştirme Uygulamalarından Elde Edilen Gelirler 
(Milyar Liret) 

KURULUŞ 1983 1984 1985 1986 1987 

IRI Kuruluşları 428 378 2.630 1.017 1.366 
ENİ Kuruluşları 648 55 297 267 395 

EFIM Kuruluşları 13 92 34 
KAMU BANKALARI 1.270 120 2.024 
TOPLAM 1.076 433 4.210 1.496 3.819 

Kaynak : World Bank,Techniques of Privatization of State Owned Enterprises, Volume ü. Selected Country Case 
Studies 

IRI’nin kısmi özelleştirme uygulamaları genellikle sermaye piyasasında 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler, satılacak hisselerin doğrudan borsaya kotasyonu 
veya halka arzı şeklinde yapılmıştır. Ancak hisselerin borsada satışı veya halka 
arzından önce, IRI tarafından, özelleştirilecek şirketlerin finansal durumunun 
düzeltilmesi amacıyla hisse senedine çevrilebilir tahviller veya garantili tahviller 
ihraç edilmiştir. Bu araçların kullanılmasının temel nedenleri, borçlanmayı 
kolaylaştırmak, düşük maliyetle borçlanmak ve büyük ölçekli hisse senedi 
ihraçlarının borsayı olumsuz etkilemesinden kaçınmaktır. Şirketlerin finansal 
açıdan güçlenmesi ve borsanın yeteri ölçüde gelişmesinden soma hisse senedi 
ihracına başlanmıştır. 

IRI'nin doğuş nedeni ve tarihi gelişimi çerçevesinde, İtalya'da, özelleştirme, 
kamu kesiminin ekonomideki payının azaltılmasından daha çok, kamunun 
yükünün hafifletilmesinin bir aracı olarak algılanmıştır. Bu çerçevede 
özelleştirmeye çalışanlardan, yöneticilerden ve Hükümetten gelen engellemeleri 
aşabilmek amacıyla esnek ve yaratıcı çözümler geliştirilmiştir. Özelleştirmeden 
öngörülen kısıtlı amaçlara karşılık, önemli ölçüde kamudan özel kesime mülkiyet 
transferi gerçekleştirilebilmiştir. 



C-ŞİLİ'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 

Gelişmekte olan ülkeler arasında, Şili'deki özelleştirme uygulamaları önemli 
bir yer tutmaktadır. Şili'deki özelleştirme uygulamalarının önemi, çok sayıda 
kuruluşu kapsaması yanında oldukça geriye dayanan tarihi gelişiminden de 
kaynaklanmaktadır. 

Şili'de kamu teşebbüslerinin sayısı 1970'li yılların başında millileştirme ve 
yeni KIT'lerin kurulmasıyla hızla artmıştır. 1973 sonu itibariyle yaklaşık 350 
tanesi millileştirilmiş kuruluş olmak üzere 600 adet özel kuruluş devlet 
denetimine girmiştir. 1973'te pazar mekanizmasına dayalı geniş kapsamlı bir 
liberalizasyon politikası uygulamaya konulmuştur. Bu politikanın temel unsurunu 
GSYİH'nm yüzde 25'ine ulaşan kamu açıklarının azaltılması ve bu amaçla KİT 
sisteminin (GSYİH'nin yüzde 40'ını yaratan) küçültülmesi oluşturmuştur. 
Dolayısıyla 1973'ten itibaren Şili'de özelleştirme uygulamalarına yoğun bir 
biçimde başlanılmıştır. 

Şili'nin özelleştirme deneyimi dört aşamada incelenebilir. Birinci aşamayı 
oluşturan 1974-75 döneminde, devlet iktisadi kamu kuruluşlarını özel kesime 
devretmek ve bütçe açıklarının azaltılması yoluyla aşırı enflasyonu kontrol altına 
almak amacıyla kitlesel bir özelleştirme hareketine yönelmiştir. Bu dönemde 
daha önce millileştirilmiş kuruluşlar eski sahiplerine, devlete bir yükümlülük 
getirmemek kaydıyla devredilmiştir. Ayrıca önceki yıllarda oluşturulan KIT'lerin 
büyük bir kısmı da bu dönemde özel kesime satılmıştır. 

İkinci aşamada (1975-83) bütçe açığını azaltmak üzere gelir artıcı 
politikalara yönelinmiştir. Bu amaçla satılacak KİT hisselerinin oranına ilişkin 
sınırlama getirilmemiş ve böylece yüksek gelir sağlayıcı tekliflerin önü açılmıştır. 
Bu aşamada, en sık uygulanan yöntem pazarlıkla birlikte teklif verme suretiyle 
satış olmuştur. Yeterlilik şartlarını yerine getiren teklif sahipleri ile ödeme süresi 
ve koşullarına ilişkin pazarlık yapılarak satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satışlar 
az sayıda yerli ve yabancı büyük firmalara peşin ödemeyle yapılanların dışmda, 
genellikle ipotek karşılığı uzun vadeli borçlanma imkanları sağlanarak 
yapılmıştır. Ancak bu satışlarda gerek alıcıların seçiminde yapılan hatalar, 
gerekse özelleştirme kapsamının genişliğine oranla yurtiçi mali piyasaların sınırlı¬ 
lığı nedeniyle özelleştirilen bir çok firma iflas noktasına gelmiştir. Sonuç olarak 
50'den fazla firma tekrar devlet mülkiyetine geçmiştir. 
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Üçüncü aşamada (1983-86) kamusal varlıkların geniş bir mülkiyet tabanına 
yayılması ve bu yolla ekonomik demokrasinin sağlamnası amacıyla, devlet 
mülkiyetine geçen bu firmaların yeniden özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. 
Ancak bu kez geçmişteki uygulamalardan ders alınarak geniş bir mülkiyet tabanı 
oluşturma hedefinin yanında fınansal açıdan güçlü ve büyük firmalar da 
özelleştirme sürecine dahil edilmiştir. 

Tablo - 5 : Şili'de Son Özelleştirme Uygulamaları (1983-1986) 

KURULUŞ FAALİYET 
ALANI 

SATILAN 
KAMU PAYI (1) 

YÖNTEMLER 

(2) (3) (4) (5) 
ECOM Bilgisayar Urt. 100 * 

TELEX CHILE Teleks 100 * 

EMEC Elektrik 100 * 

EMEL Elektrik 100 * 

PILMAIQUEN Elektrik 100 * 

ENAEX Patlayıcı Mad. Ürt. 100 * 

IANSA Şeker Ürt. 49 * * 

CTC Telefon 30 * * 

CAP Demir-çelik 100 * * 

CHILMETRO Elektrik 100 * * 

CHILQUNITA Elektrik 100 * * 

ENTEL T elekomünikasyon 33 * * 

SOQUMICH Petro-kimya 100 * * 

LABCHILE İlaç 49 * * 

ENDESA Elektrik 7 * * 

SCHWAGER 32 * * 

Kaynak : World Bank.Techniques of Privatization of State Owned Enterprises. Volume II. Selected Country Case 
Studies 
(1) Teklif Toplama Suretiyle Satış Yöntemi 
(2) Borsada Arz Yöntemi 
(3) Pazarlık Suretiyle Satış Yöntemi 
(4) Halka Arz Yöntemi 
(5) Çalışanlara Satış Yöntemi (ESOP) 

Halen devam etmekte olan dördüncü aşamada ise kamusal hizmetleri sunan 
kuruluşlar ile büyük kuruluşların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Şili’deki özelleştirme uygulamalarının temel aracı olan hisse satışları ve 
devri çeşitli şekillerde gerçekleştirilmiştir. 

i)lhale/Pazarlık: Daha çok ikinci aşamada izlenen bu satış şeklinde, 
öngörülen yeterlilik şartlarına uygun teklifler arasından en cazip olanı seçilerek 
doğrudan pazarlık yapılmıştır. 
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ii)Küçük Yatmmcılara Hisse Satışı: Mülkiyetin tabana yayılması amacı 
doğrultusunda, mülkiyetin sınırlı bir kesimde yoğunlaşmasını önlemek için 
ödeme kolaylıkları ve teşvikler sağlanarak çok sayıda bireysel yatırımcının KÎT 
hisselerini satın alması sağlanmıştır. Bu yöntem üçüncü aşamadan itibaren yoğun 
bir şekilde uygulanmıştır. 

iii)Çalışanlara Hisse Satışı: Belirli kotalar ve teşvikler yardımıyla kamu 
kuruluşlarında çalışanların hisse senedi satın alması sağlanmıştır. 

iv)Emeklilik Fonlarına Hisse Satışı: Üçüncü aşamadan itibaren emeklilik 
fonları özelleştirme uygulamalarında önemli bir kaynak olmuştur. Özellikle 
kamusal nitelikli mal ve hizmet üreten kuruluşların hisselerinin satışında 
emeklilik fonları etkin bir rol üstlemniştir. 

v)Büyük Yatırımcılara Hisse Satışı: Finansal açıdan güçlü yerli ve yabancı 
yatırımcı gruplarına satış yapılmıştır. Bu tür satışlarda potansiyel alıcıların 
finansal gücünün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine son derece önem 
verilmiştir. 

Tablo - 6 : Şili'de KİT'lerin Özelleştirilmesinden Elde Edilen Gelirler 
(Bin Polar) 

YILLAR ŞİRKET 
SATIŞLARI 

BANKA 

SATIŞLARI 
VARLIK 

SATIŞLARI 
TOPLAM 

1974 12839 12551 25390 
1975 57630 170746 10768 239144 
1976 91462 6474 16755 114691 
1977 102810 11026 113836 
1978 68900 40900 5000 114800 
1979 125000 28900 10700 164600 
1980 21500 41000 7100 69600 
1981 970000 15000 985000 
1982 15824 3838 19662 

1983 6857 3747 10604 
1984 6002 27502 33504 
1985 31487 2425 33912 

Kaynak : World Bank,Techniques of Privatization of State Owned Enterprises, Volume H Selected Country Case 
Studies. 

Şili'de özelleştirme uygulamalarını yürütmek üzere CORFO adı altında idari 
bir yapı oluşturulmuştur. Devlet tarafından belirlenen özelleştirme programı 
amaçları ve tespit edilen özelleştirilecek kuruluşlar çerçevesinde CORFO 
özelleştirmeye ilişkin bütün uygulamaları gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. 
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CORFO'da Kurul, Özelleştirme Komitesi ve Uygulama Birimi olmak üzere 
üç ayrı organ bulunmaktadır. 

Yönetim kuruluna benzer bir fonksiyon üstlenen Kurul Ekonomi Bakanının 
başkanlığında, Maliye ve Planlama Bakanlan ile Hükümet tarafından belirlenen 
sayıda üyeden oluşmaktadır. Kurul özelleştirme kararları ve stratejisine ilişkin 
bütün konularda tam yetkilidir. Ancak politik açıdan çok duyarlı özelleştirme 
konularında Hükümetin onayını alma gereği duyulmaktadır. 

Özelleştirme Komitesi; Planlama Bakanı, CORFO Genel Başkanı, 
Teşebbüslerin ve Uygulama Biriminin başkanlanndan oluşmaktadır. Komitenin 
sekreterya hizmetlerini Uygulama Birimi Başkan Yardımcısı yürütmektedir. 
Komite'nin asıl görevi, Uygulama Birimi ile siyasi bir organ olan Kurul 
arasındaki ilişkiyi sağlamak ve Kurul tarafından uygun görülen özelleştirme 
uygulamalarının yürütülmesini izlemektir. 

Uygulama Birimi CORFO'nun Başkan Yardımcılığı şeklinde örgütlenmiştir. 
Kurul tarafından belirlenen politikalann ve seçilen yöntemlerin uygulanması, 
özelleştirilecek kuruluşların yeniden yapılandırılması dahil bütün özelleştirme 
işlemlerinin yerine getirilmesi, yatırım bankalarının ve aracı kuramların seçimi, 
potansiyel alıcıların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli durumlarda 
pazarlık yapılması ve satış gelirlerinin toplanması Uygulama Biriminin 
görevleridir. 

D-İNGİLTERE'DE ÖZELLEŞTİRME 

İngiltere'de kamu kuruluşları esas itibariyle kamulaştırılmış endüstrilerden 
oluşmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı'nın ardından yoğun tahribata uğramış 
olan ekonomiyi yemden canlandırmak gibi yapısal zorlamalar yanında İşçi Partisi 
İktidarı (1945-1951) dönemindeki ideolojik yaklaşımlarla bazı endüstrilerin 
kamulaştırılması yoluna gidilmiştir. Daha sonraki yıllarda zor durumdaki 
şirketlerin sosyal amaçlarla kamu mülkiyetine geçmesi şeklinde kamulaştırma 
uygulamalarına devam edilmiştir. 

Kamulaştırılmış endüstrilerden ve doğrudan devlet tarafından kurulan 
girişimlerden oluşan İngiltere'deki KİT sistemi, gelirlerinin büyük kısmını öz 
faaliyetlerinden elde eden ve belirli fınansal kurallara ve denetim ilkelerine göre 
çalışan kamu işletmeleri (Public Corporations) ile daha çok kamusal nitelikli 
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faaliyette bulunan ve/veya gelirlerinin önemli bir kısmını kamu kaynaklarından 
karşılayan diğer kamu işletmelerinden oluşmaktadır. Bu işletmelerin her biri ayrı 
kanunlarla kurulmuş olup, özel hukuk hükümleri dışında tutulmuştur. Ayrıca 
hisselerinin bir bölümü veya tamamı devlete ait olan ve özel hukuk hükümlerine 
göre çalışan şirketler de (Companies Act Companies) KİT sistemi içinde yer 
almaktadır.15 

İngiltere'de KİT sistemi 1979 yılı itibariyle toplam GSYİH'mn yüzde 
12'sini, toplam istihdamın yüzde 8'ini ve toplam sabit sermaye yatırımlarının 
yüzde 16'smı gerçekleştirmiştir.16 

1970'li yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan Petrol Krizi İngiliz 
ekonomisini de sarsmış, kamu teşebbüslerinin ekonomi üzerindeki yükü artmıştır. 
Kamu teşebbüslerinin giderek bozulan performansı özelleştirme düşüncesinin 
gündeme gelmesine neden olmuştur. 

Muhafazakar Parti'nin 1979 yılında iktidara gelmesiyle kamu 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi yönündeki düşüncelerin harekete geçirilmesi için 
gerekli politik ortam oluşmuştur. Muhafazakar Parti'nin seçim bildirgesi 
özelleştirme ile ilgili olarak sınırlı hedefler öngörmüş olmakla birlikte, iktidar 
süreci içerisinde özelleştirme uygulamalarının kapsamı genişlemiş ve hız 
kazanmıştır. 

Muhafazakar iktidar özelleştirmeyi pazar güçlerinin harekete geçirilmesi ve 
kamu kesiminin küçültülmesini öngören genel programının bir parçası olarak 
değerlendirmiştir. Bu nedenle İngiltere'deki özelleştirme uygulamaları mülkiyet 
devrinden öte ekonomik liberalizasyon sürecinin bir aşaması olarak 
değerlendirilmiştir. 

İngiltere'de özelleştirme amaçları şu şekilde ortaya konulmaktadır. 

i)Etkinliğin Artırılması: Kamu girişimleri yapısal olarak piyasa şartları 
dışında, rekabetten ve risk faktörlerinden uzak bir şekilde çalışmaktadır. Bu 
nedenle özelleştirme ile piyasalarda rekabet artırılacak ve özel mülkiyetin kamu 
işletmelerine kısmen veya tamamen hakim olması ile pazar disiplini yerleşecek ve 
böylece kaynaklar daha etkin olarak kullanılabilecektir. 

15 HM Treasury PE2 Division, Privatization in United Kingdom. 1984, s.3. 
16 TÜSİAD. Özelleştirme KİTlerin Halka Satışında Basarı Koşulları. İstanbul 1986, s.29. 
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ii)Devletin Ekonomideki Rolünün Azaltılması: Devletin ekonomiye 
müdahalesinin bireysel özgürlüğü kısıtladığına inanılmaktadır. Kamu 
girişimlerinin imtiyazlı konumları piyasada bireyler (halk) aleyhine haksız 
rekabete neden olmakta seçim özgürlüğünü daraltmaktadır. 

iii) Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Azaltılması: Enflasyona neden olan 
para arzındaki artışın büyük kısmının kamu kesiminin finansman ihtiyacından 
kaynaklanıyor olması, kamu kesimi üzerindeki yükleri gittikçe artan kamu 
girişimlerinin özelleştirilmesinin önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. 
Özelleştirme ile doğrudan gelir elde edilmesinin yanında potansiyel gider 
kalemlerinin de küçültülmesi öngörülmüştür. 

Tablo - 7 : İngiltere'de Özelleştirme Uygulamaları 

KURULUŞ FAALİYET 
ALAN! 

ÖZELLEŞTİR. 
YILLARI 

SAT. 
KAMU 

PAYI 

GELİR 
MİLYON 

POUND 

YÖNTEMLER 

(D (2) (3) (4) 
British Petroleum Petrol 1978.81,83,87 100 1900 
British Aerospace Uçak Sanayii 1981,1985 100 389 ” 

Cable and Wireless T elekomünikasyon 1981,1983,1985 100 1045 * * 

Amersham Intemaional Kimya 1982 100 64 * 

National Freight Co. K.Yolu Taşımacılığı 1982 100 5 * 

Britoil Petrol 1982,1985 100 1052 * * 

Associated British Ports Liman İşi. 1983, 1984 100 97 * * 

International Aeoradio Haberleme 1983 100 60 * 

BR Hotels Otelcilik 1984 100 51 * 

Enterprise Oil Petrol 1984 100 380 * 

Jaguar Otomobil Ürt. 1984 100 297 * 

British Telecom Telekomünikasyon 1984 50 3916 * 

British Gas Onshore Oil Petrol 1984 100 82 * 

Sealink Deniz Taşımacılığı 1984 100 66 * 

Trustee Savings Bank Bankacılık 1986 
British Gas Petrol 1986 100 5196 

British Airways Hava Taşımacılığı 1987 100 815 

Rolls Royce Otomobil 1987 100 1055 
British Airports Authority Havaalanı İl. 1987 100 1275 

Kaynak : TÜSÎAD, Özelleştirme KIT'lerin Halka Satışında Basan Koşullan İstanbul 1986- George Yarrow, 
Privatization and Economic Performance in Britain 

(1) Sabit Fiyatla Hisse Senedi İhracı Yöntemi 
(2) Hisse Senetlerinin Fîyataınln Piyasada Belirlenmesi Yöntemi 
(3) İşçi-Yönetici Ortaklığına Satış Yöntemi (MBO-ESOP) 
(4) Blok Satış Yöntemi 

İngiltere'de uygulanan özelleştirme yöntemleri, özelleştirmeden beklenen 
amaçlar çerçevesinde farklılaşmaktadır. Liberalizasyon uygulamalarında, kamu 
girişimlerinin tekelci statüleri kaldırılarak faaliyet alanları rekabete açılmıştır. 
Diğer taraftan bazı kamu kuruluşlarındaki devlete ait hisselerin tamamı ya da bir 
kısmı özel kesime satılmıştır. Hisse satışlarında hedef alıcı gruplarını borsa 
yatırımcıları, çalışanlar ve yöneticiler; blok satışlarda özel şirketler 
oluşturmaktadır. Ancak duruma göre bu yöntemler birlikte kullanılabilmektedir. 
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Ayrıca öze! kesim firmaları ile ortak girişimler kurmak yoluyla da özelleştirme 
uygulamaları yapılmıştır. 

Kamu girişimlerinin satışında öncelikle, satışı sözkonusu olan kuruluşun, 
özelleştirilmesine ilişkin seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya 
konulması amacıyla bir yapılabilirlik raporu hazırlanmaktadır. Genellikle bu 
çalışma bir danışmanlık grubu veya yatırım bankası tarafından yapılmaktadır. Bu 
çalışmadan sonra özelleştirilmesine karar verilen kuruluşun, özel kesim 
işletmeleri ile aynı yasal çerçeveye ve şartlara çekilmesi amacıyla statüsünün 
değiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına başlanmaktadır. Bu aşama 
genellikle yasal düzenleme gerektirmektedir. Son aşama ise hisse senetlerinin 
belirlenen alıcı gruplarına satışıdır.17 

Özelleştirme sürecinde 1984 yılma kadar, genellikle rekabetçi piyasalarda 
çalışan ve nispeten küçük firmaların hisselerinin satıldığı görülmektedir. 1984 
yılından sonra ise önemli piyasa gücüne sahip British Telecom, British Gas ve 
British Airports gibi firmalar özelleştirme programına alınmıştır. Doğal olarak, 
özelleştirme kapsamındaki bu değişim bir takım ek yasal düzenlemeleri de 
beraberinde getirmiştir. Yasal düzenlemeler esas olarak tüketici haklarının 
korunması amacıyla fiyat kontrollerini içermektedir. 

İngiltere'deki özelleştirme sürecinin önemli bir özelliği de Altın Hisse 
uygulamasıdır. Kuruluşlardaki devlete ait hisselerin tamamen satılmış olması 
nedeniyle devlet kontrolünün belirli ölçüde devamına imkan vermek için, satılan 
şirketlerde devlete ait Altın Hisse bulunmaktadır. Altın Hisse ile devlet, şirket 
yönetimine ilişkin olarak sözleşmede öngörülen şartlar içerisinde yetki sahibi 
olmaktadır. 

Hisse senedi satışları genellikle sabit bir fiyat üzerinden yapılmış olmakla 
birlikte bazen fiyatın piyasada teşekkülüne imkan verecek yöntemler izlenmiş 
veya doğrudan belirli bir firmaya blok olarak satış da yapılmıştır. 

Uygulamada hisse senedi satışlarında değerlemeden kaynaklanan bazı 
sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı hisse fiyatlarının düşük 
değerlenmiş olması satıştan sonra borsada aşırı fiyat artışlarına, diğerlerinde ise 
fiyat düşüşlerine yol açmıştır. 

17 WADE-GREY Sir Robert. Özelleştirme yöntemleri ve Uygulama Sorunları. TABA ve YASED Ortak 
Panelindeki Konuşması, İstanbul 1989, s. 
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İngiltere’deki özelleştirme uygulamaları kamu işletmelerinin devlete ait 
hisselerinin satışı ile de sınırlı kalmamıştır. Elektrik ve telekomünikasyon 
sektörlerindeki gerek kamu gerekse özel tekeller tamamen veya büyük ölçüde 
kaldırılmış, kamu işletmelerinin faaliyet alanı ile doğrudan ilgisi olmayan 
iştirakleri satılmıştır. Ayrıca büyük ölçekli yatırımlarda özel kesimin finansman 
imkanlarından yararlanmak amacıyla kamu-özel sektör ortaklığı ve kamu 
kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerin özel sektöre devri şeklinde özelleştirme 
uygulamaları yapılmıştır. 

Tablo - 8 : İngiltere'de Özelleştirilen Bazı Büyük Kuruluşların Vergi Öncesi 
Karları 

 (Milyon Pound) 

KURULUŞ 
OZELLŞ. 

YILI 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
British Aerospace 1981 70,6 * 84,7 82,3 120,2 150,5 182,2 161 
Cable and Wireless 1981 64,1 89,2 * 156,7 190,1 245 295 340,5 356,1 
National Freight Co. 1982 4,3 10,1 11,8 16,9 27,2 37 47,4 
Jaguar 1984 -31,7 9,6 50 91,5 * 121,4 120,8 97 

British Telecom 1984 570 936 1031 990 1480 * 1810 2067 2292 
British Gas 1986 743 1106 1185 992 1100 1290 * 1255 

British Steel 1988 -1013 -492 -866 -253 -387 42 177 419 

Kaynak : YASED, Özelleştirme Yöntemleri ve Uygulama Sorunları, Robert WADE-GREY Özelleştirme Sonmlan: 
Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 

* özelleştirme yılını göstermektedir. 

Özelleştirme programının genel ekonomideki etkinliği ve verimliliği artırma 
yönündeki başarısının ölçülmesi oldukça zor ve uzun vadede yapılabilir bir 
nitelik göstermektedir. Ancak, genel olarak, özelleştirilen kuruluşların karlılık 
düzeylerinin arttığı ve sermaye tabanının yaygınlaştırılmasında belirgin bir aşama 
kaydedildiği de bir gerçektir.18 

E-GÜNEY KORE'DE ÖZELLEŞTİRME 

Bir çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi özel kesimin bilgi ve sermaye 
birikimi bakımından yetersiz oluşu nedeniyle Güney Kore'de de ekonomik 
gelişmenin bir aracı olarak kamu girişimleri kurulmuştur. Güney Kore'de kamu 
girişimleri çoğunlukla 1960'lı ve 1970'li yıllarda kurulmuştur. 

Güney Kore'de kamu iktisadi teşebbüsleri dört değişik biçimde 
örgütlenmiştir. 

18 TÜSİAD. Özelleştirme KİT'lerin Halka Satışında Basarı Koşulları. İstanbul 1986, s. 
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i)Kamu Kuruluşları (Government Enterprise-GE): Diğer devlet kuruluşları 
ile aynı bütçeleme, muhasebe ve personel kurallarına bağlı olarak 
çalışmaktadırlar. 

t 

ii)Kamu Ortaklıktan (Government Invested Enterprise-GIE): Sermayesinin 
yüzde 50'den fazlası devlete ait kuruluşlardır. Kamu ortaklıklanmn yönetimine 
geniş bir özerklik tanınmış olmakla birlikte, yönetimin faaliyetleri devlet 
tarafından denetlenmektedir. Bu kuruluşlann hepsi kanunla kurulmuştur. 

iii)Sermayesinin Yüzde 50'sinden Daha Azı Devlete Ait Kamu Ortaklıklan 
(Government Funded Enterprise-GFE): Bu kuruluşların her biri Özel kanunlarla 
kurulmuşlardır. Devlet bu kuruluşlarda sermaye payı oranında yönetime 
katılmaktadır. 

iv)Bağlı Ortaklıklar (Subsidaries): Doğrudan devlet denetimine bağlı 
olmayıp, ana kuruluşları tarafından denetlenen kuruluşlardır. 

Güney Kore'de kamu iktisadi kuruluşları ekonomik kalkınmada önemli bir 
rol oynamışlardır. Zaman içerisinde uygulanan liberalizasyon politikaları ile 
kamu kuruluşlarının ekonomideki nisbi payı küçülmüş, bu kuruluşların katma 
değerinin GSYİH içindeki payı 1980'li yılların başında yaklaşık yüzde 15 
düzeyinde iken 1990 yılında yüzde 9.4'e gerilemiştir. 

Kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar 1990 yılı itibariyle toplam 
istihdamın yüzde 1.9'unu oluşturmaktadır. Aynca kamu kuruluşlarının imalat 
sanayiindeki payının yüzde 23, ulaştırma-haberleşme ve enerji sektörlerindeki 
payının ise yüzde 55 olduğu gözönüne alındığında kamu kuruluşlarının Güney 
Kore ekonomisindeki önemi ortaya çıkmaktadır. 

Kamu kuruluşlarının sabit sermaye yatırımları içindeki payı 1963-1981 
döneminde ortalama yüzde 30 düzeyinde iken, 1990 yılında ise yüzde 8.9'a 
gerilemiştir. 

Güney Kore'de 1970 ve 1980'li yıllarda kamu kuruluşlarının özel sektöre 
oranla toplam ekonomide etkinliklerinin azaldığı görülmektedir. Uluslararası 
konjonktürel gelişmelerle birlikte, bürokratik yapının katılığı ve müdahaleci 
politikalar neticesinde kamu kuruluşlarının karlılıkları gerilemiştir. Diğer taraftan 
kamu kuruluşlarına finansman güçlerinin üstünde yüklenen yatırım görevleri, 
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aşın istihdam sorunlan ve yönetimin pazar şartlarına uyum sağlamada karşılaştığı 
güçlükler başansızlıklannın derecesini artırmıştır. 

Kamu kuruluşlarının ekonomiye yük olmaktan çıkanlması ve etkinliklerinin 
aıtınlması için devlet tarafından özelleştirme ve yönetime özerklik sağlanması 
yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 

Ancak özelleştirme uygulamalannm GüneyKore'de yeni olmadığını hemen 
ifade etmek gerekir. İlk olarak 1968-1973 yılları arasında dışa dönük sanayileşme 
stratejisinin benimsenmesinin sonucunda II. Dünya Savaşı soması millileştirilen 
(Japon sermayeli) bir çok kuruluş özel kesime satılmıştır. 

t 

Güney Kore'de ikinci özelleştirme programı, 1980'li yılların başında 
benimsenen genel ekonomik liberalizasyon politikasının bir parçası olarak 
yeniden uygulamaya konulmuştur. 

Öncelikle, Güney Kore'de mali sektörün reel sektöre oranla oldukça geri 
kaldığı gözönüne alınarak dört büyük kamu bankası özelleştirilmiştir. 

1990 yılından itibaren gelişen globalleşme ve liberalizasyon akimları 
çerçevesinde, Güney Kore, ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla serbest 
piyasa mekanizmasının ilkelerini ekonomiye hakim kılacak önlemler almaya 
başlamıştır. Bu çerçevede özelleştirme ve piyasada rekabetin tesisi yoluyla 
ekonomik etkinliğin artırılması amaçlanmıştır. Özelleştirme ile verimliliğin firma 
bazında artırılmasının kuruluşların finansal açıdan güçlenmesine yol açacağı 
varsayılmıştır. 

Özelleştirme uygulamalarında kuruluş seçimi genellikle üç kriter gözönünde 
tutularak yapılmıştır. Birincisi, özelleştirilmesi hedeflenen kuruluşların üretmiş 
oldukları mal ve hizmetlerin kamuoyu nezdindeki önemidir. Sözkonusu 
kuruluşların faaliyetlerinin geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendirmesi halinde 
özelleştirme kapsamı dışmda tutulması tercih edilmiştir. İkinci kriter kuruluşun 
büyüklüğüdür. Çok büyük ölçekli firmalar özelleştirilme kapsamı dışında 
tutulmuşlardır. Üçüncü kriter ise kuruluşların karlılığıdır. Karlı olmayan ve kısa 
vadede karlı olması mümkün görülmeyen firmalar özelleştirilme kapsamına 
alınmamıştır. 
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Özelleştirme uygulamaları genellikle kamu mülkiyetindeki hisselerin geniş 
halk kesimlerine satışı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin tercih 
edilmesinin nedenleri; uygulanan politikalar üzerinde ulusal uzlaşma sağlanması, 
ekonomik gelişmeye ücret fedakarlıkları yoluyla büyük katkısı olan düşük gelirli 
gruplara ekonomik faydalar sunmak suretiyle gelir dağılımının düzeltilmesi, 
temel endüstrilerin az sayıda büyük ve güçlü yatırımcıların kontrolüne 
geçmesinin önlenmesi ve hissedar sayısının artırılarak sermaye piyasasının 
geliştirilmesi olarak özetlenebilir. 

Bu çerçevede Güney Kore'de 11 kamu kuruluşu (GIE) ve ortaklığının (GFE) 
özelleştirilmesi planlanmıştır. Bu kuruluşlardan beşinin asıl görevlerini 
tamamlamış olması nedeniyle tamamen özelleştirilmesi, diğer altı kuruluşun ise 
ulusal ekonomi açısından önemi dikkate alınarak kısmen özelleştirilmesi 
tasarlanmıştır. 

Tablo - 9 : Güney Kore'de Özelleştirme Uygulamaları (1988-1992) 

KURULUŞ FAALİYET ALANI YÖNTEM 
SATILAN 

KAMU 
PAYI 

Korea Stock Exchange Borsa İlemleri Diğer Ortaklara Blok Satış 65,2 
National Textbook Co. Ltd. Okul Kitapları Basım ve Dağ. Halka Arz 50 
Foreign Exchange Bank Dı Ticaret Finansmanı Halka Arz 2,5 
Korea Appraisal Board Menkul ve G.Menkul Tie. Diğer Hissedarlara Satış 49,4 
Korea Technology Development Co. Yatırımlara Kredi Temini Diğer Hissedarlara Satış 20,8 
Korea Tobacco and Ginseng Co. Tütün ve Kore Çayı Üretimi Halka Arz 49 

Korea Electric Power Corporation Elektrik Üretimi Halka Arz 49 

Korea Telecommunication Authority Telekomünikasyon Hizmetleri Halka Arz 49 

Pohang Iron and Steel Co. Demir-çelik Üretimi Halka Arz 34,1 
Citizens National Bank Bankacılık Halka Arz 21,6 
Small and Medium Industry Bank İhtisas Bankacılığı Halka Arz 48,9 
Kaynak : Republic of Korea, Privatization and New Administration System of Public Enterprises in Korea. Aralık 
1992, ILO Alt Komisyon Çalışmalarına Sunulan Rapor. 

Özelleştirme dışında kamu kuruluşlarının etkinliğinin artırılmasına yönelik 
olarak geniş kapsamlı düzenlemeler de yapılmıştır. Bu kapsamda 1984 yılında, 
kamu iktisadi kuruluşlarına gerekli idari özerkliği tanımak, doğrudan 
müdahaleleri kısıtlamak ve bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak 
üzere yasal düzenleme yapılmıştır. 

Getirilen yasal düzenlemeyle kamu iktisadi kuruluşlarının yönetim 
yapısında gerçekleştirilen değişikliklerle karar ve yürütme organları birbirinden 
ayrılmıştır. Ekonomik Planlama Bakanlığı, kuruluşların ilgili Bakanlıklarının 
temsilcileri ve Hükümet dışından atanan temsilcilerle oluşturulan Ekonomik 
Planlama Kurulunda kuruluşlar için önceden performans kriterleri 
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belirlenmektedir. Kuruluşlar tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını 
değerlendirmek üzere oluşturulan Yönetim Değerlendirme Konseyi de Nihai 
Raporunu Başbakanlığa sunmaktadır. Performans değerlendirmesinin sonucuna 
göre kuruluş yönetimi ve çalışanlarına bir takım faydalar sağlanmakta veya 
müeyyideler uygulanmaktadır. 

F- ARJANTİN’DE ÖZELLEŞTİRME 

Arjantin özelleştirme uygulamalarında kısa zamanda çok mesafe kaydetmiş 
bir ülkedir. 1989 yılında geniş kapsamlı bir özelleştirme programı uygulamaya 
konulmuştur. Arjantin'de uygulanan özelleştirme programının temel hedefleri; 

a)Özelleştirilen kuruluşların verimlilik ve karlılıklarındaki artışların 
kamunun vergi gelirlerini artırması ve KIT'lere Hazine tarafından sağlanan mali 
desteğin, azaltılması ile Bütçe açığının küçültülmesi, 

b)Verimlilik ve karlılığın artırılması için yeni teknoloji ve yönetim 
tekniklerinin KIT'lerde kullanılması, 

c)Modem ve etkin işletmelerin yaratılması ve azalan reel yatırımların 
artırılması için yeni sermaye girişlerinin sağlanması, 

d)Borç-sermaye dönüşümü yoluyla iç ve dış borç stoklarının azaltılması, 
olarak belirlenmiştir. 

Etkin ve hızlı bir uygulama ile bu programın amaçlarına büyük ölçüde 
ulaşıldığı ifade edilmektedir. 

İlk aşamada, telekomünikasyon ve hava yolu taşımacılığı sektörlerindeki iki 
büyük KİT'in satışı gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlardaki kamu hisseleri, bir 
bölümü nakit ve önemli bir bölümü de dış borç silinmesi karşılığında satılmıştır. 
Bir kısım kamu hissesi de halka arzedilmek suretiyle satılmıştır. 

Ayrıca TV ve radyo istasyonları ile petro-kimya ve demir-çelik 
sektörlerinde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının hisseleri bu program 
kapsamında özel sektöre devredilmiştir. Bunların dışında otoyolların önemli bir 
bölümünün işletme hakkı özel kesime verilmiş ve devlet mülkiyetindeki büyük 
otellerin satışı gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo - 10 : Arjantin'de Belli Başlı Özelleştirme Uygulamaları (1989-1991) 

KURULUŞ FAALİYET ALANI SATIŞ YÖNTEMİ VE ŞARTLARI 

SATILAN 
KAMU 
PAYI 

(Yüzde) 

GELİR 

(Milyon Dolar) 
NAKİT BORÇ 

KARS. 
ENTEL T elefon Borç-Sermaye Dönüşümü 60 214 5000 

Halka Arz 30 2057 
AEROL1NEAS ARG. Havayolu Taşımacılığı Borç-Sermaye Dönüşümü 57 260 1610 

TV ve Radyo 1st. Haberleşme İşletme Hakkı Devri (15 Yıl) 14 
POLISUR Petrokimya Blok Satış/Borç-Sermaye Dönüşümü 30 14 41 
PETROPOL Petrokimya Blok Satış/Borç-Sermaye Dönüşümü. 30 5 13 
INDUCLOR Petrokimya Blok Satış/Borç-Sermaye Dönüşümü 30 18 51 
MONOMEROS Petrokimya Blok Satış/Borç-Sermaye Dönüşümü 30 9 27 
PETROQUUIMICA Petrokimya Blok Satış/Borç-Sermaye Dönüşümü 39 7 
YPF S.A. Ham Petrol İş Ortaklıkları Muh. 1387 
Petrol Müsteşarlığı Ham Petrol Aama İmtiyazları 458 
Karayolları Karayolları İşi. İşletme Hakkı Devri (15 Yıl) 100 
PUERTO POWER ST. Elektrik Üretimi Blok Satış 60 92 
COSTANERO POWER ST Elektrik Üretimi Blok Satış 60 90 
EDENOR Elektrik Dağıtımı Blok Satış 51 30 398 
EDESUR Elektrik Dağıtımı Blok Satış 51 30 481 
DOCK SUD POWER ST. Elektrik Üretimi Blok Satış 90 25 
PEDRO DE MENDOZA POWER ST. Elektrik Üretimi Blok Satış 90 9 
EDELAP Elektrik Dağıtımı Blok Satış 51 5 134 
ALTOVALLE POWER ST. Elektrik Üretimi Blok Satış 90 22 
GUCMES POWER ST. Elektrik Üretimi Blok Satış 60 10 76 
LLAO LLAO HOTEL Otelcilik Varlık Satışı 4 12 
GRAIN ELEVATOR AT PORT BUENOS AIRES Havaalanı Hiz. İşletme Hakkı Devri (15 Yıl) 1 

GRAIN ELEVATOR AT PORT QUEQUEE Havaalam Hiz. İşletme Hakkı Devri (15 Yıl) 3 
GRAIN ELEVATOR AT PORT DIAMANTA Havaalanı Hiz. Blok Satış 2 
MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS Gıda Ticareti İşletme Hakkı Devri (10 Yıl) 
HIPODROMO ARGENTINO At Yarışı Aam İşletme Hakkı Devri (25 Yıl) 62 

Kaynak : Undersecretariat of Privatization, Argentina. 



Petrol sektöründeki özelleştirme Arjantin'in özelleştirme programında ayrı 
bir yer tutmaktadır. Bu sektörde kamu tekeli ve denetimi kaldırılarak, üreticilerin 
fiyatlarını piyasa şartlarına göre belirlemeleri ve ham petrol üretimini serbestçe 
gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Petrol arama ve çıkarma işleri yapan ülkenin en 
büyük kuruluşu YPF (1991 yılında cirosu 4.0 milyar dolardır) 9 petrol sahasında 
iş ortaklıkları (joint venture) kurmak suretiyle 1.3 milyar dolar gelir elde etmiştir. 
Campo Duran rafinerisi ise 64 milyon dolar karşılığında satılmıştır. 

Petrol sektöründeki bu önemli özelleştirme uygulamalarının dışında, 
yaklaşık 80 adet küçük petrol arama sahasında işletme hakları özel kişi ve 
kuruluşlara verilerek toplam 458.3 milyon dolar gelir sağlanmıştır. 

Arjantin'de elektrik üretimi ve dağıtımında çok geniş kapsamlı 
özelleştirmeler yapılarak 313 milyon dolar nakit ve 1.1 milyar dolar borç 
silinmesi sağlanmıştır. 

1992 yılı içinde gaz ve su dağıtımı yapan iki kuruluşun özelleştirilme 
işlemlerine başlanmıştır. Bu çerçevede gaz şirketi Gas del Estada, ikisi taşıma, 
sekizi dağıtım şirketi olmak üzere on ayrı birime bölünerek satışa sunulmuştur. 
Su dağıtımı yapan kamu iktisadi kuruluşu ile bazı elektrik santrallerinin satış 
işlemleri 1992 yılının sonunda son aşamaya getirilmiştir. 

Arjantin'deki özelleştirme programının içinde ayrıca diğer elektrik 
santralleri, ulaştırma sektörü, otoyolları, havaalanı hizmetleri, posta hizmetleri, 
bankacılık ve sigorta sektörü ile YPF petrol şirketinin varlıkları yer almaktadır. 
Bu özelleştirmeler için gerekli hukuki düzenlemeler 1992 yılı içinde tamamlan¬ 
mıştır. 

Arjantin'de özelleştirme programının kapsamı savunma sanayii ve kamusal 
hizmetleri de içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. Uygulanan yöntemler de 
halka arz, işletme haklarının devri, borç-sermaye dönüşümü, kamusal tekellerin 
kaldırılması şeklinde farklılaşmaktadır. 1989-1991 yılları arasında 
gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları da programın etkinlikle yürütüldüğünü 
göstermektedir. Özelleştirme adına sağlanan bu başarıda siyasi iradenin kararlılığı 
ve toplumsal kabullenme önemli rol oynamıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KIT'LERİN YERİ VE 

MALİ YAPILARI 

A- TARİHSEL GELİŞİM 

Türkiye'de KIT'lerin kuruluş nedeni temelde, özel kesimin bilgi ve sermaye 
birikimi bakımından ekonomik kalkınmayı sağlamada yetersiz kalışıdır. Ulusal 
Kurtuluş Savaşının ardından I.İzmir İktisat Kongresi ile ekonomik gelişmenin 
temel unsurunun özel sektör olması benimsenmiş, bu amaçla teşvikler ve 
korumalardan oluşan bir ekonomik mevzuat geliştirilmiş olmasına karşın, özel 
kesim gerek nitelik ve gerekse nicelik açısından ümit edilen performansı 
gösterememiştir. Özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmamasının yanında 
teşebbüs bilgi ve yeteneğinden yoksun oluşu, ekonomik bağımsızlığın 
kazanılması ve ulusal sanayinin kurulması arzusu, zorunlu olarak, devletin önemli 
ölçüde katıldığı bir sanayileşme stratejisine yönelinmesine yol açmıştır. Nitekim, 
önceleri özel sektöre kredi vermek, özel sektör yatırımlarına iştirak etmek ve 
mülkiyetinde bulunan ya da kurmuş olduğu işletmeleri daha sonra özel sektöre 
devretmek üzere kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nm başarısızlığı 
kalıcı bir devletçilik politikasının benimsendiği Sümerbank’ın Kuruluşu (1933) ile 
sonuçlanmıştır.19 Sümerbank’ın kuruluşunu maden işletmeciliği ile enerji üretimi 
ve dağıtımı yapmakla görevlendirilen Etibank'ın kuruluşu takip etmiştir. 

1950 yılında çok partili demokratik sisteme geçilmesiyle birlikte devletin 
ekonomideki nisbi payının küçültülmesi yönündeki çabalar gündeme gelmiş, 
ancak uygulamada başarılı olunamamıştır.20 Kıt kaynakların ülke savunmasına 
tahsis edilmesiyle ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen ve uzun süreli bir 
durgunluğa yol açan II.Dünya Savaşı'nın ardından ekonomide genişletici para ve 
maliye politikalarına öncelik verilmiştir. Bunun yanısıra, Savaşın ardından 
özellikle 1950'li yıllarda, dış borçlanma ve yardımlarla para arzınm hızla artması 
iç talebin genişlemesine yol açmıştır.21 Dolayısıyla artan talebi karşılamak 

19Türkiye Sanayii ve Maadin Bankası daha sonra sırasıyla Türkiye Sanayii Kredi Bankası ve Devlet 
Sanayi Ofısi'ne dönüştürülerek Sümerbank'a devredilmiştir. 
20Bu dönemde (1950-1960) kumlan KİT’ler; EBK. TDÇİ, TPAO, SEKA, TCDD, PTT. DMO ve T.C. 
Turizm Bankası'sır. 
21Yakup KEPENEK, Türkiye Ekonomisi, Teori Yayınları, Ankara 1987, s.87. 
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ihtiyacı, özel sermaye birikiminin yetersizliği ve hızla şehirleşen nüfusun 
istihdamı gibi nedenlerle mevcut işletmeleri özel kesime devretmek bir yana, KİT 
sisteminin nitelik ve nicelik itibariyle genişletilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak 
genişleyen KİT sistemi, zaman içerisinde çarpık bir yapılaşmaya yol açmıştır. 

Planlı dönemin başlamasıyla KIT'lerin varlığım sürdürmelerine ilişkin 
tartışmalar bir yana bırakılarak, bunların yeniden düzenlenmeleri ve 
etkinliklerinin sağlanması plan disiplini ile ele alınmaya çalışılmışür.22 

I.Beş Yıllık Kalkınma Plamnda özetle, KİT'lerin, serbestiyet sınırları, 
politik müdahaleler, fiyat yapılarının bozukluğu, istihdam politikalarının 
tutarsızlığı, sermaye yetersizliği gibi sorunları vurgulanarak, kamusal nitelikli 
faaliyetlerin dışmda kalanların karşılık esasına ve ekonominin gereklerine göre 
kalkınma politikaları çerçevesinde çalışmaları öngörülmüştür. 

Daha sonra uygulanan Planlar KIT'lere ilişkin olarak, ağırlıklı bir biçimde 
yeniden düzenleme çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Ancak 1970’li yıllardaki Petrol Şokuyla ülkemizde de başlayan ekonomik 
kriz KİT sorunlarının artarak ön plana çıkmasına neden olmuştur. KİT'lerin ağır 
yatırım görevlerini sürdürmelerinin yanında finansman yetersizliği ve döviz 
darboğazı nedeniyle ithal girdi temininde güçlüklerle karşılaşması ve enerji 
sıkıntısı gibi unsurlar bunların yapısal sorunlarının ağırlaşmasına yol açmıştır. 
Genelde ekonomide göreli fiyat uyumunun sağlanamaması KİT fiyatlarına 
yapılan politik nitelikli müdahaleler ekonomide mal darlığına, sektörler arası fiyat 
dengesinin bozulmasına ve karaborsa fiyatlarının oluşmasına neden olmuştur. 

1980 yılında genel ekonomik sorunları aşabilmek için uygulanmakta olan 
ithal ikameci sanayileşme stratejisi yerini dışa yönelik sanayileşme stratejisine 
bırakmış ve serbest piyasa kurallarını ekonomiye hakim kılmak üzere önemli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu yeni yaklaşım kamu kesimi ve KİT ağırlıklı ekonomik yapının yeniden 
ele alınmasını gerektirmiştir. 24 Ocak 1980 Kararlarının önemli bir kısmı KİT'leri 
ilgilendirmektedir. Bu kararlarla KİT'ler yoluyla yapılan çarpık kaynak tahsisinin 
düzeltilmesi, KİT'lerin serbest rekabet koşullarında etkinlik esasına dayalı olarak 
çalışmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede temel mal ve hizmet 

22T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, I.BesYıllık Kalkınma Planı. Ankara 1963. 
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kapsamı daraltılarak fiyatların piyasa şartlarında oluşması amacıyla fiyat 
belirleme yetkisi aşamalı olarak kuruluşlara bırakılmıştır. 

1980'li yıllarda kamu kesiminin ekonomideki nisbi payının küçültülmesi ve 
bu doğrultuda KIT'lerin özelleştirilmesi gündemdeki yerini sürekli korumuştur. 
Ancak bu amaçların ifade edildiği ölçüde yerine getirilebildiğim söyleyebilmek 
güçtür. Özel kesimin ekonomik aktiviteyi belirleyici bir konuma gelmiş olmasına 
karşılık, KIT'lerin özelleştirilmelerinde tatmin edici bir mesafe alınamamıştır. 
Diğer taraftan KİT yatırımlarının yoğunlaştığı bazı sektörlere tanınan sektöıel 
öncelikler KIT'lerin global olarak yeterince küçülmesine engel olmuştur. 

B- KİT'LERİN HUKUKİ YAPISI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında her biri özel kanunla kurulmuş kamu iktisadi 
teşebbüsleri zaman içerisinde hızla gelişmiş ve sayıları ve faaliyet alanları 
genişlemiştir. Bu genişleme kamu iktisadi teşebbüslerinin içinde bulunduğu 
hukuki çerçevenin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu amaçla, 1938 yılında bugünkü anlamda bir çerçeve KIT yasası olan 
3460 sayılı "Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle 
Kurulan Kamu İktisadi Teşekküllerin Teşkilatiyle İdare ve Murakabeleri 
Hakkında Kanun" çıkarılmıştır. 3460 sayılı Kanun kamu iktisadi teşekküllerinin 
yönetim ve denetim organlarının oluşumunu, görev ve yetkilerini belirlemektedir. 
Daha soma ilki 1953 yılında 6212 sayılı Kanun ile, İkincisi ise 1960 yılında 23 
sayılı Kanun ile olmak üzere 3460 sayılı Kanunda önemli değişiklikler ve bu 
kanuna ilaveler yapılmıştır. 

Uzun bir süre, geçerliliğini koruyan 3460 sayılı Kanun 1964 yılında 440 
sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

1964 yılında çıkarılan 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Kanun ile getirilen en önemli yenilik daha 
önce yürütme organı temsilcilerinin oluşturduğu, nihai denetim ve ibra mercii 
görevi yapan en üst kurul olan Umumi Heyetin kaldırılarak, Kurulun görev ve 
yetkilerinin yasama organına (TBMM’ne) devredilmesidir. KIT’lerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından denetimi 1964 yılında çıkarılan 468 sayılı Kanun 
ile düzenlenmiş, 1983 yılında çıkarılan 3346 sayılı Kanun ile 468 sayılı Kanun 
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yürürlükten kaldırılarak KIT'lerin TBMM tarafından denetimi yeniden 
düzenlenmiştir. 

440 sayılı Kanun 1983 yılında 60 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış, 
daha sonra 60 sayılı KHK 2929 sayılı Kanuna dönüştürülmüştür. 

60 sayılı KHK ile ilk kez kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet 
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları olarak ikiye ayrılmışlardır. 440 sayılı 
Kanun sermayesinin yansından fazlası devlete ait olup iktisadi alanda ticari 
esaslara göre faaliyet gösteren tüm teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülü sınıfına 
dahil etmekte iken, 60 sayılı KHK’de sermayesinin tamamı devlete ait kuruluşlar 
kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmıştır. 60 sayılı KHK’ye göre iktisadi 
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi 
teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülü; tekel nitriğinde mallar ile temel mal ve 
hizmet üretmek üzere kurulan kamu hizmeti niteliği ağır basan teşebbüsler ise 
kamu iktisadi kuruluşu olarak tanımlanmıştır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin günün şartlanna uygun daha özerk bir yapıya 
kavuşturulmalannı teminen 1984 yılında 2929 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılarak 233 sayılı KHK ile KIT'ler yeniden düzenlenmiştir. Özellikle 
personele ilişkin konularda 233 sayılı KHK'de bazı değişiklikler yapılmış 
olmasına karşılık halen KIT'ler bu KHK hükümlerine tabi olarak faaliyetlerine 
devam etmektedirler. 

1- 233 Sayılı KHK Çerçevesinde KİT'lerin Hukuki Yapısı 

233 sayılı KHK'de de KIT'ler iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) ve kamu 
iktisadi kuruluşları olarak ikiye ayrılmışlardır. KHK'de ayrıca müessese, bağlı 
ortaklık, işletme ve iştirak tanımlarına da açıklık getirilmiştir. Buna göre 233 
sayılı KHK'de; 

Kamu iktisadi teşebbüsü (teşebbüs), iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu 
iktisadi kuruluşlarının ortak adı; 

İktisadi devlet teşekkülü (teşekkül) , sermayesinin tamamı devlete ait olan 
ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu 
iktisadi teşebbüsü; 
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Kamu iktisadi kuruluşu (kuruluş), sermayesinin tamamı devlete ait olan ve 
tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek üzere kurulan, kamu 
hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsü; 

Müessese, sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu 
iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğu; 

Bağlı ortaklık, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet 
teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler 
topluluğundan oluşan anonim şirketler; 

İştirak, iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya 
bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az yüzde onbeşine en çok yüzde ellisine 
sahip bulundukları anonim şirketler; 

İşletme, müssese ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer 
birimleri olarak tanımlanmıştır. 

233 sayılı KHK'de yer alan diğer önemli düzenlemeler ise şu şekildedir. 

a)Kuruluş: Teşebbüsler (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi 
kuruluşları) ve yeni kurulacak bağlı ortaklıklar Bakanlar Kurulu Kararı; 
müesseseler teşebbüslerin yönetim kurulu kararı ile kurulmaktadır. Müesseselerin 
bağlı ortaklık haline getirilmesi Koordinasyon Kurulu (Yüksek Planlama Kurulu) 
Kararı ile yapılmaktadır. 233 sayılı KHK'de tanımlanan işletme biriminin 
kuruluşuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak tüzel kişiliği olmayan bu 
birimin teşebbüs, müessese veya bağlı ortaklık yönetim kurulu karan ile 
kurulabilir olması gerekmektedir. 

Ayrıca bankacılık alanında faaliyette bulunmak üzere kurulan iktisadi devlet 
teşekkülleri sermayesinin en az yüzde 9 Tinin devlete ait olması halinde Türk 
Ticaret Kanunu (TTK)'nun 277'nci maddesinde sözü edilen 5 kurucu şartı 
aranmaksızın anonim şirket statüsünde kurulabilmektedir. Bu şekilde kurulan 
bankalann genel kurulu ve denetçileri bulunmamaktadır. 

Teşebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar Genel Muhasebe Kanunu, 
Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Sayıştay denetimi dışında tutularak 233 sayılı 
KHK hükümleri dışında özel hukuk hükümlerine tabi kılınmışlardır. 
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Teşebbüslerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı olup, sermayenin 
belirlenmesi yetkisi Yüksek Planlama Kuruluna ait bulunmaktadır. Teşebbüsler 
ve bağlı ortaklıkların ana statüleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
onaylanmaktadır. 

b)Yönetim, Karar ve Denetim Organları: Teşebbüslerde en üst seviyede 
yetkili ve sorumlu karar organı yönetim kurulu, müesseselerde yönetim komitesi, 
bağlı ortaklıklarda ise genel kuruldur. Ancak sermayesinin en az yüzde 9l'i kamu 
iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklarda genel kurul ve denetim kurulu 
bulunmamaktadır. 

Teşebbüslerin yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden, müesseselerin 
yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden, bağlı ortaklıkların yönetim kurulu 
ise başkan dahil beş kişiden oluşmaktadır. Teşebbüslerin, aynı zamanda yönetim 
kurulu başkanı olan genel müdürü ve ikisi genel müdür yardımcılarından olmak 
üzere yönetim kurulu üyeleri ortak karar ile atanmaktadır. Müesseselerin aynı 
zamanda müessese müdürü olan yönetim komitesi başkam ve yönetim komitesi 
üyeleri teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine teşebbüs yönetim kurulunca 
atanmaktadır. 

Bağlı ortaklıklarda genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olup 
ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. Yönetim kurulu 
üyelerinin en çok ikisi özel kesimi oluşturan ortakların hisselerinin her yüzde 
20'si için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip oldukları 
gözönünde tutularak genel kurulca seçilmekte, biri HDTM'nin bağlı olduğu 
bakan, diğerleri ise ilgili bakan tarafından atanmaktadır. 

Bağlı ortaklıklarda ayrıca üç üyeden oluşan bir denetim kurulu 
bulunmaktadır.23 Denetim kurulu üyelerinden biri HDTM'nin bağlı olduğu bakan, 
biri ilgili bakan, üçüncüsü ise özel kesim hisselerinin yüzde 20'yi geçmesi halinde 
özel kesim ortakları veya teşebbüs yönetim kurulu tarafından atanmaktadır. 

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda en üst seviyede yetkili ve sorumlu yürütme 
organı genel müdürlük, müesseselerde ise müessese müdürlüğüdür. 

23Ancak sermayesinin yüzde 90'mdan fazlası bir kamu iktisadi kuruluşuna ait olan bağlı ortaklıkların 
genel kurulu ve denetim kurulu bulunmamaktadır. 
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Teşebbüslerde genel müdürlük, genel müdür, Yüksek Planlama Kurulunca 
tespit edilecek sayıda genel müdür yardımcılarından ve bağlı alt birimlerden 
oluşur. Genel müdür yardımcılarından aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan 
ikisi ortak karar ile diğerleri genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca 
atanmaktadır. Yönetim kurulu genel müdürün teklifi üzerine daire başkanlan ve 
benzer görevlere atama yapmakla da görevlidir. 

233 sayılı KHK’de müessese müdürlüğünün ve bağlı ortaklık genel 
müdürlüğünün, müessese müdürü ve bağlı ortaklık genel müdürü dışındaki alt 
birimlerinin sayısına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlara ait 
hükümlerin müessese ve bağlı ortaklıkların ana statülerinde bulunması ile 
yetinildiği anlaşılmaktadır. Sadece bağlı ortaklık genel müdür yardımcılarının 
teşebbüs yönetim kurulunca atanacağı hükmü 233 sayılı KHK'de yer almıştır. 

233 sayılı KHK'de ayrıca teşebbüs müessese ve bağlı ortaklıkların yönetim 
ile yürütme kademelerine atamaları yapılacakların nitelikleri ve şartları yanında 
bu organların görev ve yetki sınırlarına ilişkin hükümler de bulunmaktadır. 

c)İştirakler: Teşebbüs veya bağlı ortaklıklar yüzde 15'ten az olmamak 
kaydıyla ve Yüksek Planlama Kurulu kararıyla faaliyeti ile ilgili alanlarda kurulu 
anonim şirketlere iştirak edebilmektedirler. Yurt dışında şirket kurulması veya 
kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi hususunda karar verme yetkisi ise Bakanlar 
Kurulu'na aittir. İştiraklerde teşebbüs veya bağlı ortaklığın her yüzde 15 hissesi 
için bir yönetim kurulu üyesi yer almaktadır. 

d)Mali Hükümler: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak 
Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman 
Programları takvim yılı başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu 
tarafmuan karara bağlanmakta, Bakanlar Kurulunca teşebbüslere kendi imkanları 
ile karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği takdirde, bu görevlere ilişkin 
özkaynak devlet bütçesinden sermaye olarak karşılanmaktadır. 

Banka ve sigorta şirketleri dışındaki teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemini uygulamak zorunda 
olup, bilanço ve netice hesaplarını ait oldukları yılı izleyen üçüncü aym sonuna 
kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna göndermekle yükümlüdürler. 
Bilanço ve netice hesaplan TBMM'nin denetlemesi ve onaylamasından soma 
Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. 

66 



Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların fiyat ve tarifeleri ilke olarak 
serbest bırakılmakla birlikte, gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tespit 
edilebilmekte, kamu iktisadi kuruluşlarına ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı 
artırmak amacı ile Yüksek Planlama Kurulunca müdahale imkanı bulunmaktadır. 
Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen fiyatlar maliyetlerin alünda bulunduğunda zarar 
ile birlikte mahrum kalman kar bütçe kaynaklarından görev zaran olarak 
karşılanmaktadır. Ayrıca teşebbüs müessese ve bağlı ortaklıklara konulan ile 
ilgili Bakanlar Kurulunca görev verilebilmekte, gerektiğinde bu görev için yapı¬ 
lacak ödeme miktarı tespit edilebilmekte ve bu görevden doğan zarar ile mahrum 
kalman kar Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

e)İstihdam: 233 sayılı KHK'nin ilk halinde KIT'lerde çalıştınlacak 
sözleşmeli personele ilişkin hükümler yer almış olmakla birlikte bu hükümler 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve 399 sayılı KHK ile yeniden 
düzenlenmiştir. 399 sayılı KHK'ye göre KIT’lerde çalışan personel, memurlar, 
sözleşmeli personel ve işçilerden oluşmaktadır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçesine dayanarak, memur sınıfına dahil edilmişler ve bu kapsamdaki 
personelin istemesi halinde kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri 
hükme bağlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu hükmü tekrar iptal etmesi 
üzerine 5.2.1992 tarih ve 3771 sayılı Kanun ile bu hüküm değiştirilerek, bu 
kadrolarda sözleşmeli personel istihdamına son verilmiştir. 

399 sayılı KHK'de KIT'lerin genel idare hizmetleri dışında yürütülen 
hizmetlerinin sözleşmeli personel tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

2-Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Hukuki Yapısı 

3291 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, 
kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, işletme birimlerinin doğrudan veya dolaylı 
olarak devlete ait hisselerin tamamı bedelsiz olarak Kamu Ortaklığı İdaresi'ne 
devredilmektedir. Bu kuruluşlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim şirket haline dönüştürülerek, 
bağlı bakanlıkla ilişkisi kesilmekte ve Başbakanlığa bağlanmaktadır. 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşların anonim şirket haline 
dönüştürülmesi ile kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi hale getirilmesi 

67 



amaçlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde karar ve yönetim 
organlarının ayrılığı ilkesini benimsemekte ve bu amaçla genel kurul tesisini 
zorunlu kılmaktadır. Sermayedarların hisseleri oranında temsil edildiği genel 
kurul işletmeye ilişkin stratejik kararların alınması, yönetim organının atanması 
ve şirket faaliyetlerinin denetlenmesi görevini yürütmektedir. Özelleştirme 
kapsamına alman kuruluşların anonim şirket haline dönüştürülmesinde, 
sermayenin bölünmesine ilişkin TTK hükmünün uygulanmaması bu kuruluşların 
anonim şirket ruhuna uygun bir tarzda örgütlenmelerini önlemektedir. Esasen bu 
istisnai hükümden kaçınmak ta mümkün olmadığı gibi bu hükmün geçiş ve 
hazırlık dönemi için gerekliliği de ifade edilmelidir. Bununla birlikte özelleştirme 
kapsamına alındığı anda sermayesinin tamamı kamuya ait olan bir kuruluşun, 
özelleştirme sürecinin hangi aşamasında TTK'nda belirtilen şartları yerine 
getireceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması sözkonusu yasanın önemli bir 
eksikliğidir. 233 sayılı KHK kapsamı dışına çıkarılan bu kuruluşların yönetim 
kademelerinin oluşturulmasında ortaya çıkan boşluk Başbakanlık onayı ile 
aşılmaktadır. Bu noktada ifade etmek gerekir ki, bu uygulamalar, kuruluşların 
özelleştirme kapsamında kalma sürelerininin uzunluğu da dikkate alındığında 
olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 

3291 sayılı Kanun ile özelleştirme kapsamına alman kuruluşlara ilişkin 
olarak 233 sayılı KHK'dekine benzer şekilde ayrıntılı düzenlemeler yapılmamış 
olmakla birlikte kuruluşların sermayesindeki kamu payı yüzde 50'nin üzerinde 
olduğu sürece kuruluşları, faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi ve sermaye 
miktarının tespiti konusunda YPK yetkili kılınmıştır. Ayrıca YPK özelleştirme 
kapsamındaki kuruluşların hesapları ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya ve 
iç ve dış borçlar için devlet garantisi vermeye de yetkilidir. 

Bu kanun ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda Emekli Sandığı'na tabi 
olarak çalışan personelin, kamu payı yüzde 50'nin altına düşünceye kadar, her 
türlü hak ve vecibelerinin devamı sağlanmıştır. 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşların 233 sayılı KHK hükümleri 
dışında tutulmasına karşılık, gerek TBMM denetimine ilişkin hükümler ve 
gerekse Yıllık Program Kararnameleri ile bu kuruluşlar diğer KÎT'lere benzer 
şekilde program ve denetim kapsamına alınmaktadır. 
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C- KIT'LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Kamu iktisadi teşebbüsleri, 1980'li yıllarda sıklıkla ifade edilen küçültme ve 
özelleştirme amaçlarına karşılık ekonomik sektörlerin tamamına yakınında 
faaliyet göstermeye devam etmektedirler. 

Tablo - 11 : İşletmeci KİT Sektörel Katma Değerleri 
 (Faktör Fiyatlarıyla, GSYİH İçindeki Paylar) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Tarım 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 
Madencilik 74,5 81,8 88,8 65,1 64,6 71,2 72,7 
imalat 16,5 16,7 16,4 17,7 16,3 15,4 16,9 
Enerji 46,5 31,7 40,1 35,6 37,1 39,0 34,5 
Ulaştırma -Haberleşme 27,0 24,9 27,5 36,1 38,6 35,6 33,9 
Ticaret ve Diğer Hizmetler L9 1,6 0,7 1,6 1.5 1,7 2.5 
TOPLAM 11,5 10,6 10,8 11,8 11,6 10,9 11.6 
Kaynak: DPT 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 

Demiryolu taşımacılığı, elektrik üretimi-dağıtımı ve posta-telefon hizmetleri 
gibi geleneksel tekellerin yanında KIT'lerin faaliyetleri, temel tüketim maddeleri 
üretiminden yatırım ve ara malı üretimine değin geniş bir alanı kapsamaktadır. 
KIT'lerin faaliyet alanlarının çeşitliliğinin yanında, bu alanlardaki piyasa 
belirleyicisi konumlan da dikkati çekmektedir. 

Toplam KİT katma değerinin GSYİH içindeki payı 1975-1980 döneminde 
ortalama yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1981-1984 döneminde nispeten 
artan KİT katma değerinin GSYİH içindeki payı 1985 yılından itibaren 233 sayılı 
KHK ile KİT kapsamınm genişlemesi sonucunda yüzde U'ler düzeyine 
yükselmiştir. 1985 yılından itibaren toplam KİT katma değerinin GSYlH içindeki 
payı önemli ölçüde değişmemiştir. 

Tablo - 12 : İşletmeci KİT Sabit Sermaye Yatırımlarının Toplam Sabit Sermaye 
Yatırımları İçindeki Payları (1) 

 (1988 Yılı Fiyatlarıyla, Yüzde) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Tanm 2,3 1,9 6,2 11,8 9,0 6,7 5,8 
Madencilik 85,7 82,8 65,8 65,5 52,2 50,8 46,7 
imalat 41,1 32,6 22,6 17,9 14,0 9,5 10,4 
Enerji 69,7 57,2 68,1 66,5 66,8 63,6 51,7 
Ulaştırma-Haberleşme 45,5 45,1 41,4 38,8 25,3 22,9 19,3 
Turizm 0,0 2,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Konut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eğitim 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Sağlık 2,3 1,3 2,0 1,3 0,6 0,7 0,4 
Diğer Hizmetler 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 
Toplam 36,3 29,9 25,1 22,1 18,3 14,9 12,4 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
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KİT sabit sermaye yatırımları reel olarak sürekli gerilemektedir. KİT 
yatırımlarındaki gerileme temelde finansman sorunları ve özellikle özel kesimin 
faaliyet alanlarında KİT payının küçültülmesi amacından kaynaklanmaktadır. 
Ancak KİT'lerin sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 
katma değerin GSYİH içindeki payından yüksek olmaya devam etmektedir. KİT 
sabit sermaye yatırımları 1985-1991 döneminde, tarım, imalat ve madencilik 
sektörlerinde reel olarak hızla gerilerken, enerji sektöründeki seviyesini korumuş 
ve ulaştınna-haberleşme sektöründe ise 1988 yılından itibaren gerilemeye 
başlamıştır. Ayrıca KİT sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki 
payı enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerde gerilemiştir. 

Tablo - 13 : İşletmeci KİT İstihdamının Türkiye İstihdamı İçindeki Sektörel 
Payları (1) 

 (Yüzde) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TARIM 0.1 o.ı 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 

SANAYİ 16.3 16.1 15.7 14.5 14.6 14,5 13,7 
Madencilik 45.6 45.5 46.1 45.7 53,9 49,2 55,1 
İmalat Sanayi 11.7 11.4 11.0 9.9 9,9 10,0 9,2 
Enerji 47.2 47.0 45,4 47,8 48.2 45,7 45,2 

HİZMETLER 3.4 3.5 3.3 3.3 3.2 3,2 3,2 
İnşaat 
Ticaret 1.4 1.4 1.2 1.2 1,2 1,1 1,1 
Ulaştırma.-Haberleşme 24.9 25.4 25.3 23.8 22,8 23,1 24,4 
Mali Kuramlar 
Diğer Hizmetler 0.1 0.2 0,2 0.2 0,0 0,1 0,1 

TOPLAM 3.7 3.7 3.6 3,7 3,6 3,5 3,4 
Kavnak : DPT-DIE 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 

KİT'lerde istihdam düzeyi önemli bir değişiklik göstermemektedir. Özellikle 
1989 yılından itibaren KİT işçilerine verilen reel ücret artışları işçilik maliyeti 
sorununun büyümesine neden olmuş, yatırım ve işletme finansmanını 
kısıtlamıştır. Dolayısıyla istihdam düzeyinin en azından artırılmamasına gayret 
edilmiştir. Nitekim 1985 yılında 633 bin olan istihdam düzeyi 1991 yılında 
ancak 630 bin civarına gerileyebilmiştir. KÎT istihdamı, toplam istihdam içinde 
oldukça küçük (yüzde 3.5-4.0) paya sahip olmasına karşılık sektörel ve bölgesel 
açıdan önem arz etmektedir. 

İstihdamın sektörel ve bölgesel dağılımı KİT'lerin Türkiye ekonomisi 
içindeki önemini ifade etmekten öte bir anlam taşımaktadır. Türkiye'de 1992 yılı 
itibariyle toplam sivil istihdamın yaklaşık yüzde 44'ü tarım, yüzde 12'si imalat 
sanayii, yüzde 4'ü ulaştırma-haberleşme ve yüzde 40'ı hizmetler sektöründe yer 
almaktadır. KİT istihdamının ise yaklaşık yüzde 35'i imalat sanayii, yüzde 3 l'i 
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ulaştırma-haberleşme, yüzde 16'sı madencilik ve yüzde 12'si enerji sektörlerinde 
yoğunlaşmaktadır. KÎT'lerin tarım sektöründeki istihdam payı ancak binde 1 
düzeyindedir.24 

Tablo -14 : İşletmeci KİT İstihdamının Bölgesel Dağılımı 
(Y üzde) 

BÖLGELER 1979 1983 1985 1989 
I.Böige (Ege-Marmara) 25,6 25,1 29,3 29,3 
II.Bölge (Akdeniz) 9,5 11,0 10,3 10,2 
III.Bölge (Iç Anadolu) 30,5 30,7 28,2 28,2 
IV.Bölge (Karadeniz) 23,0 20,7 19,3 18,4 
V.Bölge (Doğu ve Güneydoğu Anadolu) 11,3 12,5 12,9 13,9 
TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kaynak : Fikret Artan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde. İstihdamm Analizi. DPT Uzmanlık 
Tezi, Ankara 1991. 

KIT istihdamının imalat, ulaştırma-haberleşme ve madencilik gibi 
sektörlerde ve belirli bölgelerde yoğunlaşması KIT'lerin bir istihdam yeri olarak 
görülmesine ve genelde aşırı bir istihdam yükü altında faaliyet göstermelerini 
açıklamaktadır. 

D-KİT'LERİN FİNANSAL PERFORMANSI VE MALİ YAPISI 

1-Finansal Performans 

1980 yılından itibaren uygulanan ekonomik istikrar programlan ile KİT 
finansman politikalan önemli değişikliğe uğramıştır. Öncelikle temel mal ve 
hizmet kapsamı daraltılmış ve izlenen fiyat politikalan ile KIT'lerin kaynak 
yaratma yetenekleri artınlmıştır. Diğer taraftan istihdam maliyetlerinin kontrol 
altında tutulması, Türk Lirasınm yabancı paralar karşısında reel olarak değer 
kaybetmesi ve koruma oranlannın yüksekliği gibi nedenlerle KIT’lerin fınansal 
açıdan nisbi bir düzelme içinde olduğu görülmektedir. 

Nitekim 1985 yılında KİT sisteminin fınansal açıdan oldukça iyi bir 
konumda olduğu görülmektedir. KİT’lerin toplam dönem karlannm GSMH 
içindeki payı 1981-1984 döneminde yüzde 2.3 iken 1985 yılında yüzde 4.6’ya, 
sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payı ise 1981-1984 döneminde 
yüzde 5.3 iken 1985 yılında yüzde 6.1’e yükselmiş, Bütçe transferleri ve 
borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı da aynı dönemler itibariyle sırasıyla 
yüzde 2.4’ten yüzde 0,7'ye ve yüzde 3.5'den yüzde 3. l'e gerilemiştir. 

24Fikret ARTAN, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdamın Analizi. DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 
1991, s. 53. 
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Tablo-15: İşletmeci KİT'lere İlişkin Bazı Özet Göstergeler (1) 
(Yüzde) 

1975-80 1981-84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Borçlanma Gereği/GSMH 5.4 3.5 3.1 3.4 4.4 2,7 2,5 5,8 5,2 
Faktör Gelirleri/GSMH -0.8 1.9 4.6 5 4,5 5,1 4 1,9 -1,2 
S.Ser. Yatırımları/GSMH 5 5.3 6.1 6,1 5,7 5,3 4,2 3,5 3,2 
Bütçe Transferleri/GSMH 2.9 2.4 0.7 0,4 0.8 1.2 0.8 0.6 3 
İstihdam Giderleri/GSMH 5.9 4.3 3.5 3,3 3,5 3,3 4,7 5,6 2,3 
İstihdam Giderleri/Ür.Değ. 39.6 23.6 19.3 20.5 19.9 22,1 28,6 35.3 42 
KİT Borç. Ger./Kamu Borç. Ger. - 63.5 67.8 72.1 56.3 42,4 34,5 55,3 36.1 
KİT Katma Değ./GSYİH 8.2 9.5 11,5 10.6 10.8 10,5 10,6 10,1 9,6 
Dönem Kar/Zararı/GSMH 0.0 2.3 4.6 2,9 2.1 1.4 0,9 -0,5 -4,5 
Karlılık Oram (2) 7.1 8.7 15.7 15,5 13.5 16.4 9,1 6,1 2,3 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
(2) Karlılık oranı = İşletme Faaliyet Karı/Safı Satış Hasılatı 

Ancak 1986 yılından itibaren KIT'lerin, istihdam giderlerindeki artışlar ve 
Bütçe transferlerinin reel olarak azalmasının neden olduğu yabancı kaynak 
kullanımından dolayı faiz giderlerindeki artışlar nedeniyle, kademeli olarak, 
fmansal performanslarının bozulduğu görülmektedir. 

1986 yılında işletmeci KİT sisteminin toplam dönem kan 1985 yılma göre 
reel olarak gerilemiş ve GSMH içindeki payı yüzde 2.9 olmuştur. Sabit sermaye 
yatırımlarının reel olarak yaklaşık aynı düzeyde tutulabilmiş olmasına karşılık 
Bütçe transferlerinin GSMH içindeki payının yüzde 3.6'ya gerilemesi borçlanma 
gereğinin artışına (GSMH içindeki payı yüzde 3.4) neden olmuştur 

KÎT'lerin fmansal bozulma süreci 1987 yılından itibaren 
belirginleşmektedir. KÎT fiyatlarının baskı altında tutulması, yabancı kaynak 
kullanımı dolayısıyla finansman giderlerinin hızla artması (GSMH içindeki payı 
itibariyle 1985, 1986 ve 1987 yıllarında sırasıyla yüzde 1.0, 1.3 ve 1.9) sabit 
sermaye yatırımlarının reel olarak azalmasına ve Bütçe transferlerinin artmasına 
karşılık borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının yüzde 4.4'e yükselmesine 
yol açmıştır. 

1988 yılında dönem karlarındaki reel gerilemenin devamına karşılık Bütçe 
transferlerinin artırılması (GSMH içindeki payı yüzde 1.0) ve sabit sermaye 
yatırımlarının azaltılması ile (GSMH içindeki payı yüzde 5.1) KİT borçlanma 
gereğinin GSMH içindeki payının yüzde 2.7 oranına gerilemesi sağlanabilmiştir. 

KİT sistemi 1989 yılında yüksek oranlı maaş ve ücret artışlarının neden 
olduğu ağır bir maliyet yükü ile karşı karşıya kalmıştır. 1989 yılında KİT'lerin 
toplam istihdam giderleri yüzde 143.4 oranında artmıştır. Bu orandaki istihdam 
giderleri artışlarının fiyatlara gereği gibi yansıtılamaması dönem karlarının 
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olumsuz seyrini hızlandırmıştır. 1989 yılından önce daha çok finansman 
giderlerinden etkilenen dönem karlan, 1989 yılında ilk kez maliyet-hasılat 
farkının küçülmesinden etkilenmiştir. Nitekim 1988 yılında yüzde 15.4 olan 
satışların karlılık oram (işletme faaliyet kan/safi satış hasılatı) 1989 yılında yüzde 
8.5'e gerilemiştir. 1989 yılında borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının 
yüzde 2.5 düzeyinde tutulması büyük ölçüde sabit sermaye yatınmlarının reel 
olarak azalması ile sağlanabilmiştir. Sabit sermaye yatınmlarının GSMH içindeki 
payı 1988 yılında yüzde 5.3 iken 1989 yılında yüzde 4.2'ye gerilemiştir. 

İstihdam giderlerindeki artışlann 1990 yılında devam etmesi yanında, Türk 
Lirasının yabancı paralar karşısmda reel olarak değer kazanması, koruma 
oranlarındaki düşüşler ve Körfez Krizinin olumsuz etkileri KIT'lerin hasılat 

kaybma yol açmıştır. Maliyet-hasılat farkının hızla bozulması ile birlikte tarımsal 
destekleme görevi yapan kuruluşlann stok düzeylerindeki olağandışı artışların da 
Bütçe kaynakları ile finanse edilmemesi KİT borçlanma gereğinin GSMH 
içindeki payının yüzde 5.5'e yükselmesine neden olmuştur. 1990 yılında bu 
gelişmeler sonucunda toplam borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı yüzde 
5.8'e çıkmıştır. Sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payının da 1990 
yılında yüzde 3.5 düzeyinde olduğu dikkate alındığında KİT sistemindeki 
finansal bozulmanın boyutu daha açık bir biçimde görülmektedir. 

1991 yılında, Körfez Krizi nedeniyle sağlanan hibelerin büyük bir bölümü 
bütçe transferleri yoluyla KIT'lere aktarılmıştır. Ancak özellikle Toplu İş 
Sözleşmelerindeki yüksek oranlı artışların devam etmesi nedeniyle istihdam 
giderleri fiyat artışları ile kapatılamayacak ölçüde büyümüştür. Dolayısıyla 1990 
yılında yüzde 6.0 olarak gerçekleşen satışların karlılığı oranı 1991 yılında yüzde 
2.5'e düşmüştür. 

1991 yılında, işletmeci KIT’lerin toplam dönem zararları 17.624,5 milyar 
TL.'na ulaşmıştır. Her ne kadar bu zararın bir bölümü geçmiş yıl kur farkları 
karşılıklarının kar ve zarar hesaplarına intikal ettirilmesinden kaynaklansa da, 
faktör gelirleri bu yılda ilk defa negatife dönüşmüştür. Sonuç olarak 1991 yılında 
Bütçe ve fon transferlerinin GSMH içindeki payı yüzde 3.0, sabit sermaye 
yatırımlarının GSMH içindeki payı yüzde 3.3 olarak gerçekleşmiş, borçlanma 
gereğinin GSMH içindeki payı ise yüzde 5.2 olmuştur. 
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2- KIT Borçlanma Gereğinin Finansmanı 

KİT sisteminin borçlanma gereğinin finansmanı genel ekonomik yapı 
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

KİT borçlanma gereğinin finansmanında özellikle 1985-1988 yılları 
arasında dış borçlanma ağırlık kazanmıştır. Dış borçlanmanın KİT borçlanma 
gereğinin finansmanındaki payı 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıllarında sırasıyla 
yüzde 50, yüzde 66, yüzde 50 ve yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde ticari banka kaynaklarından finansman ise toplam KİT 
finansmanı içinde sırasıyla yüzde 59, yüzde 45, yüzde 29 ve yüzde 13 oranında 
yer tutmuştur. KİT'ler dış borçlanma ve ticari banka kredileri yoluyla sağladıkları 
kaynakları yatırımları ile mal ve hizmet alımlarının finansmanı yanında büyük 
ölçüde borç ödemesinde ve nakit durumlarını düzeltmede kullanmışlardır. 

Tablo - 16 : İşletmeci KİT Borçlanma Gereğinin Finansmanı (1) 
(Yüzde Dağılım) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
FİNANSMAN 100.0 100.0 100,0 100.0 100,9 100,9 100,0 

KASA-BANKA DEĞİŞİMİ (2) -20.0 -37,3 -10.4 -19.4 -35.0 -3,0 -8,2 

İÇ BORÇLANMA (NET) 69.9 71.4 60.7 64.3 111.0 88.8 109,3 

Kamu Kaynaklan -9.7 17.7 5.1 22.3 -17,3 30,1 37,7 
Ticari Bankalar 59.4 45.5 29.2 13,1 57.8 34,4 30,5 
Merkez Bankası 9.3 0.5 22.3 11.4 0,0 0,0 16,2 
Eximbank 2.2 4.2 5.6 3.4 -9,1 0,9 -0,0 
Özel Kesim 8.7 3.5 -1.4 14,1 79,5 23,4 24,9 

DIŞ BORÇLANMA (NET) 50.0 65.9 49.6 55.0 24.1 14,3 -1.0 

Borçlanma 89,5 100.9 74,7 107,0 100,3 43,5 31.4 
Borç Ödeme -39.4 -35.0 -25.1 -52.0 -76,3 -29,2 -32.4 

(1)1987 ı ılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir.. 
(2)Kasa-Banka Değişimi kaleminin eksi işaretli oluğu KIT’lerin borçlanma yoluyla veya başka şekillerde sağlamış 
oldukları kaynakların bir bölümünü likit varlıklarını artırmada kullandıklarını göstermektedir. 

KİT sabit sermaye yatırımlarının reel olarak hızlı bir biçimde gerilemeye 
başladığı 1989 yılından itibaren dış borçlanmanın, özellikle dış proje 
kredilerinden dolayı, KİT finansmanı içindeki ağırlığı azalarak yüzde 2l'e 
gerilemiştir. 1989 yılında KIT'lerin ticari banka kredisi kullanımı ile birlikte 
Hâzineye olan dış kaynaklı borçlarını ödememek suretiyle finansmana 
yöneldikleri görülmektedir. 1990 yılından itibaren ise özellikle tarım sektörü 
kuruluşlarının ürün bedellerini ödemeyi geciktirmesi ve diğer kamu kuruluşlarına 
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ödenmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suretiyle borçlanma 
gereğinin finanse edilmesine başlanmıştır. 

3- KIT'lerin Mali Yapısı 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılan, bu kuruluşlann geleneksel 
karakteristiklerini yansıtmaktadır. KİT varlıklarının ortalama yüzde 62'sini sabit 
varlıklar yüzde 38'ini dönen varlıklar oluşturmaktadır. Özel kesim firmalarındaki 
varlık dağılımının tersi yönündeki bu yapılaşma, kamu kuruluşlarının genellikle 
büyük ölçekli kuruluşlar olmalarından ve sermaye yoğun sektörlerde faaliyette 
bulunmalanndan kaynaklanmaktadır. 

Varlık dağılımının bu gelişimi, varlıkların finansmanı açısından büyüle 
önem taşımaktadır. İlke olarak sabit varlıkların özkaynaklaria finanse edilmesi 
tercih edilen bir durumdur. Ancak KIT'lerde sabit varlıklar büyük ölçüde işletme 
dışı kaynaklarla finanse edilmektedir. Sabit varlıklar/özsermaye oram 1985 
yılında 1.3'tür, dolayısıyla sabit varlıkların yüzde 30'u işletme dışı kaynaklarla 
finanse edilmiştir. 1988 yılma kadar 2’ye yükselen bu oran, 1989 yılında 
KIT'lerin kamu borçlarının tahkime tabi tutularak özsermayeye ilave edilmesi 
sonucunda 1.6'ya gerilemiş, 1990 yılından itibaren yeniden artmaya başlamıştır. 
Bu oluşum temelde KIT'lere verilen yatırım görevlerinin, finansmanının net bir 
şekilde tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. Özel kesim firmalarında bu 
oran 1 civarında seyretmektedir. 

Doğal olarak, işletme dışı kaynak kullanımının bu şekilde artışı kaynak 
yapısının da bozulmasına neden olmaktadır. KIT'lerde işletme dışı kaynakların 
toplam kaynaklar içindeki payı 1989 yılı hariç olmak üzere 1985 yılından beri 
artmaktadır. 1989 yılındaki gerileme yukarıda da izah edildiği gibi tahkim 
uygulamasından kaynaklanmaktadır. Nominal faizlerin vergi mevzuatı 
çerçevesinde vergi matrahım azaltıcı bir unsur olduğu ortamlarda tekelci 
piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların finansman maliyetlerini fiyatlara 
yansıtma imkanına sahip olmaları nedeniyle işletme dışı kaynak kullanımı tercih 
edilebilir. Ancak KİT fiyatlarına yapılan müdahalede bu imkanın ortadan 
kaldırıldığı gözönüne alınırsa işletme dışı kaynak kullanımı kaynak yapısının 
bozulmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Nitekim reel faiz uygulaması 
başladıktan sonra özel kesim firmaları işletme dışı kaynak kullanımını kısıtlama 
yoluna gitmişlerdir. 
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Tablo - 17 : İşletmeci KIT'lerin Mali Yapısına İlişkin Karşılaştırmak Oranlar (1) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

CARİ ORAN (2) 
Kamu 
Özel 

1,26 
1.37 

1.04 
1.33 

1.05 
1.43 

0,93 
1.45 

1.09 

1.57 
1,04 
1,60 

0,95 
1,48 

BORÇ / ÖZSERMAYE (3) 
Kamu 
Özel 

1.28 
1.17 

1.54 
1.94 

1.88 
1.66 

1.91 
1.51 

1,35 
1.24 

1,65 
1.26 

2,38 
1,48 

TOP. BORÇ / NET AKT. 
Kamu 
Özel 

0.56 
0.64 

0.61 
0.65 

0.65 
0.62 

0.66 
0.60 

0,57 
0,55 

0,62 
0.56 

0,70 
0,60 

K.V.BORÇ / NET AKTİFLER 
Kamu 
Özel 

0.29 
0.47 

0.32 
0.49 

0.33 
0.47 

0.31 
0.44 

0,29 
0.41 

0.33 
0.40 

0.40 
0.43 

ÖZSERMAYE / NET AKT. (4) 
Kamu 
Özel 

0.34 
0,27 

0.33 
0.25 

0.30 
0.24 

0.31 
0.27 

0.41 
0.31 

0,38 
0.31 

0,30 
0,31 

SAB.VAR.(NET) / ÖZSERMAYE (3) 
Kamu 
Özel 

1.31 

1.02 
1.53 

1.07 

1.74 

1.09 
1.95 

1.06 
1.56 
0,93 

1.67 
0,89 

1,96 
1.06 

SAB.VAR.(NET) / TOP.VAR. 
Kamu 
Özel 

57.6 60.2 
35,1 

60.5 
33.7 

67.2 
36.4 

66.4 
36,6 

62,9 
36.8 

58.1 
36,7 

(1) Özel Kesime ilişkin oranlar ÎSO-500 Büyük Sanayi Kuruluşu Hakkında Yapılan Değerlendirmeler Yayınından 
alınmıştır. 
(2) Cari Oraıı = Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 
(3) Özsermayeye dönem karları dahildir. 
(4) özsermayeye dönem karları dahil değildir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kısa dönem riskleri de artış göstermektedir. 
Ancak hemen belirtmek gerekir ki KİT'lerin Bütçe kaynaklarından finansman 
imkanları (esnek bütçe sınırları) nedeniyle gerçek anlamda bir risk sözkonusu 
değildir. Bununla birlikte kısa vadeli borçların toplam kaynaklar içindeki payının 
artışının yanında cari oranın (Döner Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) gerilemesi 
KİT'lerin piyasa ortamının gerisinde kaldığına işaret etmektedir. 

Nakit darlığı (çalışma sermayesi-döner sermaye kısıtlılığı) kısa vadeli borç 
(özellikle ticari bankalardan) kullanımını artırmaktadır. Genellikle yüksek 
maliyetli kısa vadeli borçlar mali yapının bozulmasında önemli rol oynamaktadır. 

4-Beşyüz Büyük Firma İçindeki Kamu Kuruluşları 

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl ülkenin beşyüz büyük firmasına 
ilişkin önemli büyüklükler ve oranlar yayımlanmaktadır. Toplam imalat sanayii 
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katma değerinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan bu kuruluşlar içerisinde kamu 
kuruluşları önemli yer tutmaktadır. ISO çalışması içinde yer alan kamu 
kuruluşları ile bu çalışmadaki kamu iktisadi teşebbüsleri kapsamı aynı olmamakla 
birlikte, beşyüz büyük firma içerisinde yer alan kamu kuruluşlarının kısa bir 
değerlendirmesinin yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Tablo - 18 : Beşyüz Büyük Firma İçinde Kamu Kuruluşlarının Yeri 
(Yüzde) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Üretimden Satışlar (1) 49,8 45,9 43,6 43,5 41,8 40,6 40,4 
Satış Hasılatı (1) 53,7 48,3 45,2 46,3 44,3 43 42,2 
İhracat (TL.) 30,3 20,5 24,3 29,1 22,4 22 17,2 
İhracat (Dolar) 28,6 20,6 24,2 28,4 22,2 21,5 17 
Bilanço Karı 64,7 53,1 41,1 45,4 41,9 34,5 32,7 
Bilanço Zaran 36,1 41,5 64 74,1 80,7 76,2 87,1 
Net Bilanço Karı 67,4 54,5 39,3 39,2 30,8 8,7 -222,7 
Borçlar 61,8 58 58,7 60,3 58,8 57,8 58,7 
Kısa Vadeli 55,4 49,4 50,3 51,6 51 52,8 54,3 
Uzun Vadeli 72,6 72,2 72,3 73,3 71,2 66,4 66,8 

Öz Sermaye 72,1 68,3 65,5 64,1 63,1 60 50,2 
Net Aktifler 65,2 60,9 58,3 60 58,7 55,2 54,6 
İstihdam Adedi 58 57 54,9 55,5 54,5 53,4 54,5 
İstihdam Giderleri 54,8 53,5 52,7 49,7 54,5 52,8 56,1 
Net Katma Değer 53,6 45,8 44,8 47 45,8 41,6 35,4 
Brüt Katma Değer 48,3 52,9 50 51,7 51,9 47,7 44,7 
Kaynak: ISO 
(1) KDV Dahil. 

Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yaklaşık 85-90 adet KİT beşyüz büyük 
firma (BBF) içinde yer almaktadır. Kamu kuruluşlarının adet olarak nisbi azlığına 
rağmen, göstergelerin çoğunda nisbi payı, sayısı ile karşılaştırılmayacak ölçüde 
büyüktür. Örneğin kamu kuruluşlarının net aktifleri BBF'nın net aktifleri 
toplamının yaklaşık yüzde 55-65'ini öz sermayeleri ise BBF'nm özsermayeleri 
toplamının yaklaşık yüzde 50-72'sini oluşturmaktadır. Ancak kamu kuruluşlarının 
mali yapıya ilişkin bu ağırlıkları performansla ilgili göstergelerde 
görülmemektedir. Kamu kuruluşlarının, BBF'nm toplam satış hasılatı içindeki 
payı sürekli olarak gerilemekte, buna karşılık istihdam giderlerine ilişkin oran 
aynı düzeyini korumakta ve zararları artmaktadır. 

Kamu kuruluşlarına ilişkin bir diğer önemli gösterge ise ihracat 
performansıdır. Kamu kuruluşlarının BBF’nın satış hasılatı içindeki payı yüzde 
54 ile yüzde 42 arasında değişirken, ihracat tutarı içindeki payı yüzde 30 ile 
yüzde 17 arasındadır. Aslında bu görünüm KIT'lerin ithal ikamesine dönük 
sektörlerde faaliyet göstermekte olmalarının yanısıra, uluslararası piyasalarda 
rekabet yeteneklerinin kısıtlılığına da işaret etmektedir. 
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Tablo - 19 : Beşyiiz Biiyiik Firmanın Katma Değerinin Üretim Faktörleri İtibariyle Dağılımı 

Katma Değer Unsurları 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

0 K O K O K O K O K O K O K 

Maaş vc Ücretler 39.4 41,3 32,6 44,3 29,5 40,5 31,8 35,4 39.1 55,5 48,5 76,0 55,8 130,4 
Ödenen Faizler 36.2 14.6 45.1 29.4 35.1 41.9 38,4 50.1 .30,4 40.4 24,8 38,4 30,7 68,4 
Ödenen Kiralar 0.7 0.2 0,7 0,2 0.5 0.2 0,5 0,2 0,5 0.2 0,5 0,3 1,0 0,4 
Kar 23.7 43.9 21.6 26.1 34.9 17.4 29,3 14.3 30,0 3,9 26,2 -14,7 12,5 -99.2 

Net Katma Değer 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 
Kaynak: ISO 

Tablo - 20 : Beşyüz Biiyiik Firma İçinde Yer Alan Özel ve Kamu Firmalarına İlişkin Karşılaştırmalı Göstergele r 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ORANLAR Ö K Ö K O K Ö K O K O K O K 

Satış Hşs./Döner Ser. (Yüzde) 2.2 2,2 2,2 2.1 2,3 2,3 2,5 2.4 2,4 2,2 2,4 2,4 
Satış Has./Toplam Aktif. (Yüzde ) 1,4 0.9 1.4 0.8 1.5 0,8 1.6 0,9 1.5 0,9 1.5 0,9 
Bilanço Karı/Satış Has. (Yüzde ) 6,1 7.8 9.1 7,1 8,5 6.3 7.8 4,4 7,5 0,9 4,8 -12,0 
Bilanço Karı/Toplam Aktif (Yüzde) 8.8 6,7 13,0 5.9 12,3 5.3 12.2 3,8 11,5 0,8 7,5 -11,3 
Borçlar /Satış Has. (Yüzde) 45,3 66.8 43,8 74.5 41,5 73,0 35,2 63,3 36,2 66,0 38,5 75,0 
B.Katma Değer/Satış Has. (Yüzde) 24,0 28.9 25,8 31,2 26,4 32,7 25,0 34,0 25,8 31,3 26,5 29,4 
B.Katma Değer/Top. Aktif. (Yüzde) 34,6 24,9 37.1 25.8 38,3 27.3 39.3 29,8 39,7 27,9 41,1 27,7 
B.Katma Değer/Ucr. Çalışanlar (Milyon TL.) 9,2 7,8 15.0 12,4 24,9 21.4 41.3 37.3 70,6 56,2 129,3 87,5 

Kaynak: ISO 



Kamu kuruluşlarında işletme sermayesi devir hızı (Satış Hasılatı/Döner 
Sermaye) özel firmalarla yaklaşık aynı düzeyde iken, aktiflerin devir hızı 
(Satışlar/Toplam Aktifler) kamu kuruluşların nispeten yüksek atıl kapasiteleri 
nedeniyle, özel kuruluşların gerisindedir. Benzer şekilde toplam aktiflere oranla 
yaratılan katma değer de 1985 yılında kamu kuruluşlarında yüzde 24.9, özel 
kuruluşlarda yüzde 34.6 iken, 1991 yılında kamu kuruluşlarında yüzde 27.7, özel 
kuruluşlarda yüzde 41.1 olmuştur. Kişi başına yaratılan katma değerin kamu 
kuruluşlarında geleneksel olarak düşüklüğü yanında, özel sektör kuruluşlarına 
oranı da hızla gerilemektedir. 1985 yılında kamu kuruluşlarında yaratılan kişi 
başına katma değer özel kuruluşlardakinin yüzde 85'i iken 1991 yılında yüzde 
68'ine gerilemiştir. 

Katma değerin üretim faktörleri itibariyle dağılımı da ilginç bir gelişmeyi 
göstermektedir. Kamu kuruluşlarının katma değeri içindeki istihdam giderleri ve 
faiz ödemeleri 1985 yılından beri hızla artarken, karlar gerilemektedir. Ancak 
özel kuruluşlarda katma değerin içindeki istihdam giderlerinin artışı faiz 
ödemeleri ile dengelenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte 1991 yılında özel 
kuruluşlarda istihdam giderlerindeki artış kann katma değer içindeki payının 
azalmasına neden olmuştur. 

E- KIT'LERİN PİYASA ORTAMI 

Özel kesimin ekonomide artan nisbi ağırlığına karşın KIT'ler bir çok 
sektörde etkinliklerini korumanın yanında özel kesimin ekonomik faaliyetleri 
üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedirler. KIT'ler kuruluşlarını gerektiren 
nedenlerin sonucu olarak büyük ölçekli ve tekelci bir yapıda faaliyet gösterme 
eğilimindedir. KIT'lerin bu yapısı kapalı ekonomi şartlarında etkin olmayan bir 
çalışma biçimine yol açmıştır. 1980'li yıllarda ekonominin dışa açılmasıyla 
KİT'lerin etkinsizlikleri açıkça belirmiş olmakla birlikte, bu yapılarının 
sürdürülmesi, serbest piyasa sisteminin işleyişini bozmaya devam etmektedir. 

1980 öncesi dönemde sürdürülen dış ticaret korumalarının yanında iç ticaret 
sınırlamaları, KİT'lerin fiyat, yatırım, istihdam, finansman ve yönetim kararlan 
üzerindeki devlet müdahalesi ve denetimi, 1980'li yıllarda aşamalı olarak 
azaltılmıştır. 

1980 yılından başlayarak, Türk Lirasının reel olarak değer kaybetmesi, dış 
ticaret rejiminde miktar kısıtlamalanndan vazgeçilmesine rağmen koruma 
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oranlarının yüksek tutularak KİT fiyatlarının artırılmasına imkan verilmesi, 
fiyatların aşamalı olarak serbest bırakılması ve emek piyasasında ücretlerin 
kontrol edilmesi KİT sisteminin finansal yapısının nispeten düzelmesine yol 
açmıştır. 

Ancak bu dönemde, artan özelleştirme eğilimlerinin etkisiyle yapısal 
düzenleme politikaları izlemek bir yana KİT sisteminin ekonomideki payının 
küçültülmesi için altyapı yatırımları dışındaki yatırımlarının önemli ölçüde 
azaltıldığı görülmektedir. Diğer taraftan yönetim etkinliğini artırmak için yapılan 
yasal düzenlemeler de, KIT'lerin kendi bünyesinden ve sistemin yapısından 
kaynaklanan sorunlardan dolayı yetersiz kalmıştır. 

Nitekim 1988 yılından itibaren Türk Lirasının reel olarak değer kazanma 
eğilimine girmesi, koruma oranlarının düşürülmesi, 1989 yılından itibaren 
ücretlerde ve tarımsal ürün fiyatlarında yüksek oranlı reel artışlar olması 
kendisini yapısal olarak yenilemeyen KİT sisteminin ekonomi üzerindeki yükünü 
yeniden belirgin hale getirmiştir. 

Halen bir çok sektörde faaliyet gösteren KİT sisteminin yapısal özelliklerini 
şu şekilde sıralamak mümkündür. 

a)Faaliyette bulundukları sektörde tekel ya da piyasa belirleyicisi 
konumdadırlar. 

b)Ekonomi dışı görevler yüklenmişlerdir. 

c)Çarpık bir sübvansiyon mekanizması yürütmektedirler. 

d)Aşırı istihdam ve eski teknoloji kullanımından kaynaklanan aşın 
maliyetler sözkonusudur. 

e)KİT ürünlerinin fiyatlarına müdahaleler devam etmektedir. 

f)Özkaynak yaratma yetenekleri büyük ölçüde yok olmuş ve rasyonel 
olmayan bir şekilde bütçe kaynaklarından finansman ağırlaşarak kronik hale 
gelmiştir. 
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g)Özeî hukuk hükümleri dışında tutulmuşlardır. 

h)Özerk bir yönetim yapısı oluşturulamamıştır. 

Dolayısıyla KIT sistemi bir yandan katlandığı ve neden olduğu yüksek 
maliyetlerin bir sonucu olarak reel ekonominin dengesini bozarken, diğer yandan 
finansman gereğinin karşılanma biçimiyle de mali sektördeki dengelerin 
bozulmasına yol açmaktadır. 

KIT’lerin istihdam harcamaları maliyetlerin ötesinde genel istihdam hacmini 
de olumsuz etkilemektedir. KIT'lerde çalışan başına yaratılan katma değer özel 
firmaların yansı düzeyindedir. Dolayısıyla aşırı istihdama yapılan harcamaların 
verimli yatırım alanlannda kullanılması toplam istihdam hacmini daraltmaksızın 
katma değer artışı sağlayıcı nitelikte görülmektedir. Diğer taraftan istihdam 
harcamalarından kaynaklanan yüksek maliyetlerin neden olduğu enflasyonist 
baskımn hafifletilmesi sözkonusudur. 

8Dökümantasyon ve Kûîöphans Şlh 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 

A-ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİNDE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Özelleştirme uygulamalarının belirli bir plan dahilinde yapılması amacıyla 
gerekli hazırlıkları yürütmek görevi 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na 
verilmiştir. 

Bu doğrultuda Devlet Planlama Teşkilatı, amaçların, önceliklerin, kapsamın 
ve termin planının belirlendiği bir stratejinin oluşturulması gereğinden hareketle 
bir çalışma başlatmıştır. Açılan uluslararası ihale sonucunda, Morgan Guaranty 
Trust Company of New York firması Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Sınai 
Yatırım ve Kredi Bankası, Yatırım Finansman A.Ş. ve Plice Waterhouse/Muhaş 
A.Ş. ile birlikte Özelleştirme Ana Planı hazırlamakla görevlendirilmişlerdir. 

Çalışma kapsamında, öncelikle Türkiye şartlarında özelleştirmenin 
amaçlarının ne olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan 
anket sonucunda özelleştirmenin amaçları öncelik sırasına göre şu şekilde 
belirlenmiştir; 

1-Pazar güçlerinin ekonomiyi harekete geçilmesine imkan verilmesi, 
2-Verimliliğin ve randımanın artırılması, 
3-Malların ve hizmetlerin kalite, miktar ve çeşitliliğinin artırılması, 
4-Halka açık şirketlerin teşvik edilmesi, 
5-Sermaye piyasalarının geliştirilmesinin hızlandırılması, 
6-Hazinenin KİT’lere sağladığı mali desteğin asgariye indirilmesi, 
7-KİT’ler tarafından uygulanan tekelci fiyatlandırma ve dolaylı 

vergilendirmenin azaltılması, 
8-Kamu görevlilerinin politika ve yönetmelik konularında çalışmalarına izin 

verilmesi, 

9-Modem teknoloji ve yönetim tekniklerinin cezbediimesi, 
10-Çalışanlara hisse senedi vermek suretiyle iş verimliliğinin artırılması, 
11-Kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki dengenin değiştirilmesi, 
12-Yabancı yatırımlarla uluslararası ekonomik ve politik bağların 

kuvvetlendirilmesi, 
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13-Mevcut sermaye yatırımlarındaki iç karlılığın artırılması ve 
14-Devlete gelir sağlanması. 

Belirlenen amaçların çeşitliliğine karşın, çoğunun bir diğerini kapsadığı 
görülmektedir. Birinci bölümde de açıklandığı üzere amaçlar ülke şartlarına göre 
değiştiği gibi, önceliklerin belirlenmesi açısından da kritik bir faktördür. Bu 
nedenle amaçların nisbi önem derecesine göre sıralanması önem arzetmektedir. 
Bu amaç dizininde de gerçekçi bir yaklaşımla, ekonomik etkinliğin artırılması 
amacının ön sıralarda, bütçeye gelir sağlanması amacının ise son sırada yer aldığı 
görülmektedir. 

Özelleştirme Ana Plam'nda özelleştirme uygulamasının başarısı için 
yapılması önerilen düzenlemeler Genel Eylem Planı ana başlığı altında yasal, 
sosyal ve muhasebe sistemine ilişkin olarak sınıflandırılmış ve incelenmiştir. 

Planda, özelleştirmeye ilişkin önemli bir yasal engel bulunmadığı, ancak 
233 sayılı KHK’nin bazı bölümlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. 

Önerilen yasal düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. 

-KIT'ler özel hukuk hükümlerine tabi birer anonim şirket haline 
getirilmelidir. Böylece genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, 
kuruluşların yönetiminden sorumlu olmalıdır. 

-KÎT genel müdürleri yönetim kurulu tarafından atanmalı ve yönetim 
kuruluna karşı sorumlu olmalıdır. 

-KIT'ler bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından denetlenmelidir. Bu 
kuruluşlar tarafından hazırlanan fınansal denetim raporları yönetim kurulunun 
onaymdan sonra genel kurula sunulmalıdır. Finansal denetim görevi Yüksek 
Denetleme Kurulu'nun görev alanını genişletmek ve yeniden tanımlamak veya bir 
dış denetim kuruluşunu görevlendirmek suretiyle yerine getirilebilir. 

-KIT'lerin yıllık bütçe ve yatırım programları, Yüksek Planlama Kurulu, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yerine yönetim 
kurulu kararı ve genel kurul onayı ile yapılmalıdır. 
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Bu değişikliklerle, yönetim sorumluluğunun ve kuruluş amaçlarının açıklığa 
kavuşturulması, kamu kurumlan ile KİTler arasındaki yetki karmaşasının ortadan 
kaldırılması, yönetimin özerk bir tarzda hareket edebilmesi ve hissedarların 
kuruluş faaliyetlerini izleyerek denetleyebilmesine imkan sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Ayrıca Planda, KİT'lerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin 
maaşlarının teşvik unsurlanyla ilişkilendirilmesi ve bu personelin devlet memuru 
niteliğinden çıkarılarak özel fırmalardakine benzer bir personel rejiminin 
ol uşturulması önerilmektedir. 

Planın yasal düzenlemelere ilişkin diğer önerileri ise şu şekildedir; 

-233 Sayılı KHK'nin 2'nci maddesinin 5'inci fıkrası değiştirilerek, bağlı 
ortaklık mülkiyetinin sadece KIT'lere ait olabileceği hükmü kaldırılmalıdır. 

-233 Sayılı KHK'nin 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen bağlı 
ortaklıkların genel kurulu ve denetim kurulu olmayacağına ilişkin hüküm TTK 
hükümlerine uygun hale getirilmelidir. 

-Fiyat kontrollerine ilişkin hükümler kaldırılmalıdır. 

-KİT borçları üzerindeki devlet garantileri alacaklılarla yapılacak anlaşmalar 
çerçevesinde kaldırılmalı, garantilerin devam etmesi halinde bu garantilere 
karşılık Hazine tarafından bir komisyon alınmalıdır. 

Planda kısa vadede, hızla özelleştirilebilecek KIT'lerin herhangi bir sosyal 
soruna yol açmayacağı, uzun vadede özelleştirilebilecek olan ya da kamu 
mülkiyetinde kalacak KİT'lerin özelleştirilmesinde bir takım sosyal sorunların 
ortaya çıkabileceği ifade edilmektedir. 

Bu sorunlar temelde devletin, sosyal amaçları ile KİT'lerin ticari 
faaliyetlerini bütünleştirmesi sonucu ortaya çıkan istihdam ve kuruluş yeri seçimi 
politikalarından kaynaklanmaktadır. Bireysel ve toplumsal bazda ortaya çıkan bu 
sorunların aşılabilmesi için erken emekliliğin teşvik edilmesi, işgücü eğitiminin 
geliştirilmesi, bölgesel ve sosyal öncelikler nedeniyle kamu mülkiyetinde, zararlı 
olarak sürdürülmesi tercih edilen faaliyetlerin KÎT bünyesinden ayrılarak devlet 
tarafından desteklenmesi, KİT faaliyetlerinin sübvanse edilmesi yerine nihai 
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tüketicilerin sübvanse edilmesi ve bölgesel kalkınma programlarının uygulanması 
önerilmektedir. 

Planda, özelleştirilecek KIT'lere talip olanların, kreditörlerin ve diğer ilgili 
kişi veya kuramların açık, tekdüzen, uyumlu ve karşılaştırılabilir nitelikte bir 
muhasebe sistemine ihtiyaç duyacağı ifade edilerek, muhasebenin genel kabul 
görmüş ilkelerini, Muhasebe Standartlan Kurumu'nu ve profosyonel 
denetimcileri içeren bir muhasebe sisteminin özelleştirme uygulamalan için 
olduğu kadar ülke için de vazgeçilmez bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadır. 

Özelleştirme uygulamalarının sağlıklı bir baza oturtulması amacıyla, 
uluslararası denetim firmalan tarafından KİT hesaplannm denetlenmesi, tekdüzen 
muhasebe sisteminin enflasyon muhasebesi ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi 
ve KIT’lerin kamu mülkiyetinde kaldığı sürece, devletin ihtiyaç duyacağı 
muhasebe bilgilerinin sağlığı açısından, KİT muhasebecileri ve Yüksek 
Denetleme Kurulunun elemanlarının eğitilmesi Özelleştirme Ana Plam'mn 
önerileri arasında yer almaktadır. 

Özelleştirme Ana Planında 32 KİT ekonomik yaşayabilirlik ve yatırım 
ihtiyaçları kriterleri dikkate alınarak özelleştirme önceliklerine göre 
sınıflandırılmış ve 3 ana kategori ile 8 alt kategori belirlenmiştir, 

BİRİNCİ ÖNCELİK 

I. Tamamen Satılabilecek KİT'ler 

1. TURBAN 

2. THY 

3. US AŞ 
4. Seçilmiş iştirakler 

II. Çoğunluk Payı Satılabilecek KİT'ler 

1. YEMSAN 

2. ÇİTOSAN 
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III. Büyük Kısmı Satılabilecek KIT'ler 

1. TİGEM 
2. TPAO 

3. ETİBANK 

İKİNCİ ÖNCELİK 

I.Bazı Bölümleri Satılabilecek Geri Kalan Kısımları ise Rehabilitasyona 
Tabi Tutulacak KİT'ler. 

1. SÜMERBANK 
2. TSEK 

II.Tedricen Özelleştirilecek KİT'ler 

1. PTT 

2. TEK 

III.Özelleştirilmesi Muhtemel KİT'ler 

1. EBK 

2. TKİ 
3. MKEK 

4. T.GEMİ SAN. A.Ş. 
5. ORL'JS 

IV. Devlet Desteği İle Özelleştirilebilecek KİT'ler 

ÇAYKUR 
T.ŞEKER FAB. A.Ş. 
SEKA 
PETKİM 
TÜGSAŞ 
TDÇİ 
ASOK 

TTK 

86 



ÜÇÜNCÜ ÖNCELİK 

I.Kamu Hizmeti Yapan KIT'ler 

1. DMO 

2. T.DENİZCİLİK İŞL. 
3. TCDD 
4. DHMİ 
5. TMO 

6. TZDK 

7. TUSAŞ 

Bu kategorilerde yer alan her bir kuruluş için önerilen özelleştirme 
yöntemleri Tablo - 2 l'de gösterilmiştir. 

Tablo - 21 : Özelleştirme Yöntemleri (1) 

Kategori 

Mülkiyet Devri 
Bütün Şirketin Satışı 
Varlıkların Büyük Bir Kısmının Satışı 
Tesis ve Varlıklann Satışı 
Bazı Varlıkların Satışı 
İştirak Hisselerinin Satışı 

Diğer Özelleştirme Alternatifleri 
Gelir Ortaklığı Senetleri 
Kiralama 

Yönetim Sözleşmeleri 
Hizmet Sözleşmeleri 
Özel Kesimin Teşvik Edilmesi 
Avantajların ve Kısıtlamaların Kaldırılması 

Master Planda, ayrıca, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde, mali 
sektörün genişletilmesini, ekonomide rekabeti önleyici kısıtlamaların 
kaldırılmasını, kamu mülkiyetinde kalacak ya da kısa vadede özelleştirilmeleri 
mümkün olmayan KIT'lerin bir reform programı içinde yeniden 
yapılandırılmasını kapsayan öneriler de yer almaktadır. 
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B-YASAL ÇERÇEVE 

Ülkemizde kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmelerine ilişkin ilk yasal 
düzenleme 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunda yer almıştır. Kanunun temel 
amacı kamu yatırımlarının finansmanında özel tasarrufların harekete geçirilmesi 
olarak özetlenebilir. Kanun, bu amaçla üç temel araç ve düzenleme 
öngörmektedir. 

i)Gelir Ortaklığı Senedi: Kamu kurum ve kuruluşlarına (KIT'ler dahil) ait alt 
yapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını sağlamak için 
çıkarılan senetleri ifade etmektedir. Altyapı tesisleri de Kanunda, köprü, baraj, 
elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil 
kullanıma yönelik deniz ve hava limanları v.b. şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu yönüyle, doğal tekel niteliğindeki kamu faaliyetlerinden elde edilecek 
gelirlere özel kesimin ortak olmasını sağlamak suretiyle kamu yatırımları için ek 
finansman temini amaçlanmaktadır. Diğer taraftan sözkonusu bu faaliyetlerin, 
Gelir Ortaklığı Senetlerinin özel tasarrufçular açısından çekici olması için, piyasa 
şartlarında fıyatlandınlması ve etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Gelir Ortaklığı Senedi bir mülkiyet devrini öngörmemekte, sadece ait 
olduğu tesisin gelirlerine ortak olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla kendileri için 
Gelir Ortaklığı Senedi çıkarılan tesislerin, bu senetlerin piyasa şartlarında makul 
bir getiri sağlamasını güvence altına almak için, karlı ve verimli çalışmaya özen 
göstermelerinin temini amaçlanmaktadır. 

iijİşletme Hakkı Devri: Kamu iktisadi teşebbüslerinin müessese, işletme, 
bağlı ortaklıklarına ve benzerlerine ait tesislerinin belirli süre ve şartlar dahilinde 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmesi ve varsa mamullerinin pazarlama ve 
dağıtımının yapılması hakkının devrini ifade etmektedir. 

Finansal kiralama yöntemine benzeyen bu uygulama biçimi, genellikle 
özelleştirmenin bir ön aşaması olarak değerlendirilmektedir. Mülkiyet devri 
sözkonusu olmamakla birlikte işletme ve yönetim hakları çoğunlukla doğrudan 
bir bedel karşılığı devredilmektedir. 
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iii)Hisse Senedi: (3182 sayılı Kanunla değiştirilen şekli) Kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bunlara ait tesislere gerçek ve tüzel kişilerin ortaklığını sağlamak 
üzere çıkarılan senetlerdir. 

Burada gerçek anlamda bir mülkiyet devri sözkonusudur. Kamu hisselerinin 
özel kesime devri ya da artırılan sermayenin özel kesimin katılımına sunulması 
şeklinde uygulanabilmektedir. 

2983 sayılı Kanunla, gelir ortaklığı ve hisse senetleri ile işletme haklarından 
elde edilecek gelirlerin toplanması için Kamu Ortaklığı Fonu kurulması hükme 
bağlanmıştır. Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu oluşturulmuş ve 
2983 sayılı Kanunun uygulama esaslarının tespiti ve karar yetkisi bu Kurul'a 
verilmiştir. 

Daha sonra bu Kurul'un yetkileri, sırasıyla, 28.12.1987 tarih ve 304 sayılı 
KHK ile Yüksek Planlama Kurulu’na, 9.4.1990 tarih ve 414 sayılı KHK ile 
Kamu Ortaklığı İdaresi'ne, 6.3.1991 tarih ve 3701 sayılı Kanun ile yeniden 
Yüksek Planlama Kurulu'na ve son olarak da 20.12.1991 tarih ve 473 sayılı KHK 
ile Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu oluşturularak, bu Kurula verilmiştir. 

Özelleştirme ile ilgili diğer bir yasal düzenleme 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı 
KHK'nin 38'inci maddesi ile yapılmıştır. Sözkonusu madde ile, 233 sayılı KHK 
kapsamındaki KİT, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin ve 
iştiraklerinin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının devri kararı Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu'na (304 sayılı KHK ile YPK olarak değiştirilmiştir) 
bırakılmış; işlemlerin yürütülmesi görevi 2983 sayılı Kanunun öngördüğü esaslar 
çerçevesinde Kamu Ortaklığı Kurulu'na verilmiştir. 

2983 sayılı Kanun ve 233 sayılı KHK'nin 38'inci maddesinin yasal 
çerçeveyi düzenlemesine karşılık, özelleştirme uygulamalarına istenilen şekilde 
başlanılamamıştır. Özelleştirme uygulamaları esasen daha sonra çıkarılan 
28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

3291 sayılı Kanun, KIT'lerin özelleştirilmesine Bakanlar Kurulu'nca; 
müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunca karar verileceğini hükme bağlamıştır. 
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Ancak, yine Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ibaresi; 304 sayılı 
KHK ile Yüksek Planlama Kurulu, 414 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı İdaresi 
olarak değiştirilmiştir. 6.3.1991 tarih 3701 sayılı Kanun ile yeniden Yüksek 
Planlama Kurulu'na verilen müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme 
birimlerinin özelleştirilmesine karar verme yetkisi, 17.7.1991 tarih ve 437 sayılı 
KHK ile 3701 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, devam 
etmektedir. 

3291 sayılı Kanun, en son haliyle Yüksek Planlama Kunılu'nu, teşekkül, 
kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinden hangilerinin, 
mevcut ve çıkarılacak hisse senetlerinin, varlıklarının tamamının veya bir 
kısmının satılmasına, kiralanmasına, işletme hakkının verilmesine, 
devredilmesine veya tasfiyesine karar vermeye ve bu konularda her türlü 
düzenleme yapmaya yetkili kılmıştır. 

3291 sayılı Kanun, bir çerçeve düzenleme niteliğinde olup, özelleştirme 
sürecine ilişkin esasları belirlemektedir. Halen özelleştirme uygulamaları bu 
esaslara göre yapılmaktadır. Kanun'a göre özelleştirilmesine karar verilen 
kuruluşlar doğrudan Başbakanlığa bağlanarak, doğrudan ya da dolaylı olarak 
devlete ait hisseler Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmektedir. Özelleştirme 
uygulamalarının bütün aşamaları ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 
sermayelerindeki kamu payı yüzde 50'nin altına düşünceye kadar olan 
faaliyetleri, organları, denetimi, sermaye miktarlarının tespiti ve bu işlemleri 
kolaylaştırıcı tedbirler alınması yetkisi Yüksek Planlama Kurulu'na verilmiştir. 
Ayrıca özelleştirme gelirlerinin ilgili kuruluşlar arasında hangi oranlarda 
paylaşılacağına da Yüksek Planlama Kurulu karar vermektedir. 

Bunun yanında, 2983 sayılı Kanunun mülga 6'ncı maddesini düzenleyen 
20.12.1991 tarih ve 473 sayılı KHK ile Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu 
oluşturularak mülga 6'ncı madde ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'na 
verilen görevler Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu adına yeniden ihdas edilmiş ve 
kamu iktisadi teşebbüslerinden özelleştirilmesi gerekli görülenlerin hakkında 
karar verme yetkisi Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu’na devredilmiştir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, 3291 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesine Bakanlar Kurulunca, alt 
birimlerinin özelleştirilmesine Yüksek Planlama Kurulunca karar verileceğini 
hükme bağlamış olup, bu usûl halen yürürlüktedir. Dolayısıyla, özelleştirme 
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kararının hangi Kurul'a ait olacağı konusunda açıklık bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, halen KIT’lerin bağlı birimlerinin özelleştirme kapsamına alınma karan 
YPK tarafından, özelleştirme işleminin yürütülmesine ilişkin kararlar da KOYK 
tarafından verilmektedir. 

Yürürlükteki özelleştirme mevzuatı, yetki belirsizliği yanında çok aşamalı 
bir uygulama sürecini gerektirmesi nedeniyle yeterince açık ve özelleştirme 
açısından başanlı bulunmamaktadır. Yasal çerçeve, KIT'lere ilişkin her türlü 
özelleştirme uygulamasına imkan vermekle birlikte yetkilerin ve yetkili kurul ve 
kuramların açık bir şekilde tammlanmamasmın olumsuzluklarını taşımaktadır. 
Özelleştirme uygulamalarının karar aşamasından nihai satış işlemine değin 
gerektirdiği hız ve esneklik sınırlan içerisinde yapılması uygulamanın etkinliği 
açısından son derece önemlidir. 

B-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 

Türkiye'de özelleştirme uygulamalan çok aşamalı bir süreç 
gerektirmektedir. Özelleştirilmek istenen kuruluşlar için öncelikle kuruluşun 
niteliğine bağlı olarak özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin bir üst kural 
(Bakanlar Kurulu, YPK, KOYK gibi) kararı alınması gerekmektedir. 
Özelleştirme kapsamına alınan kuraluşlann özelleştirilmesi ile ilgili her türlü 
hazırlık işlemleri Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (KOİB) tarafından 
yürütülmektedir. Ancak, bazı durumlarda (Sümerbank örneğinde olduğu gibi) 
özelleştirme işlemlerine ilişkin yetkiler kuruluşun yönetim kuruluna 
bırakılmaktadır. KOİB tarafından işlemleri tamamlanan kuraluşlann satış 
şartlanna ve yöntemine ilişkin nihai kararlar tekrar YPK'nda (daha soma bu yetki 
KOYK'na devredilmiştir) alınmaktadır. Ancak bu sürecin her zaman 
işletilmediğini genellikle, önemli ve politik açıdan duyarlı özelleştirme 
uygulamalarında (PETKİM gibi) bu tür kararlara ihtiyaç duyulduğunu ifade 
etmek gerekir. Aynca, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirmeye 
hazırlanmasında (statü değişiklikleri, sermaye düzenlemeleri v.b.) tekrar YPK 
karan gerekmektedir. 

Son olarak sözkonusu kararlar ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (KOİB) 
tarafından tamamlanan işlemler neticesinde, satış kararının onayı için YPK'nın 
(daha soma bu yetki Kamu Ortaklığı Yüksek Kuralu'na devredilmiştir) onayına 
başvurulmaktadır. 
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l-Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar 

1984 yılında çıkarılan 2983 sayılı Kanun ve 233 sayılı KHK'nin 38'inci 
maddesi KHK kapsamındaki teşebbüs, bağlı ortaklık müessese, işletme ve işletme 
birimleri ile iştiraklerin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilmesi 
kararının Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu (EİYKK) tarafından 
alınacağını ve bu işlemlerin 2983 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kumlu (TKKOK) tarafından yürütüleceğim 
hükme bağlamıştır. 

Bu süreç içerisinde EİYKK tarafından 1985 yılında bir kısmı yarım kalmış 
tesisler olmak üzere KİT'lere ait 12 adet iştirak, işletme ve tesisin 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. EİYKK tarafından son olarak 1986 yılında 10 
adet iştirak, işletme ve tesis ile 2 adet bağlı ortaklığın özelleştirilmesine karar 
verilmiştir. 

3.6.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun yürürlüğe giımesi ile bağlı ortaklık, 
müessese, iştirak, tesis, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine karar 
verme yetkisi TKKOK’na bırakılmıştır. Bu doğrultuda, 1986 yılının ikinci 
yarısından itibaren TKKOK tarafından 3 iştirak ile 8 işletme ve tesis özelleştirme 
kapsamına alınmıştır. 

1987 yılında TKKOK'nun 30.4.1987 tarih ve K-54 sayılı Kararı ile THY 
A.O.’nm bağlı ortaklıkları Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) ve Boğaziçi Hava 
Taşımacılığı (BHT), ÇİTOSAN’ın bağlı ortaklıkları Afyon, Ankara, Balıkesir, 
Pmarhisar ve Söke Çimento Fabrikaları, T.C. Turizm Bankası’na bağlı işletmeler 
(TURBAN) ile KİT ve bağlı ortaklıklarına ait 33 adet iştirakteki hisse senetleri 
özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bunların dışında, 1987 yılında, TKKOK'nun 
K-66, K-71. K-75 ve K-76 sayılı kararlarıyla KİT'lere ait 7 yarım kalmış tesis 
özelleştirilmek üzere TKKOÎ'ne devredilmiştir. Ayrıca, 1987 yılında Bakanlar 
Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 87/12184 sayılı Kararı ile KİT sisteminin iki dev 
kuruluşu Sümerbank ve Petkim özelleştirme kapsamına alınmıştır. Özelleştirme 
politikasındaki kararlılığı göstermek açısından bu kuruluşların özelleştirme 
kapsamına alınması son derece önemlidir. 

28.12.1987 tarih ve 304 sayılı KHK ile TKKOK ve EİYKK'na ait olan 
görev ve yetkiler YPK'nun devredilmiş ve bundan böyle özelleştirme kararları 
YPK tarafından alınmaya başlanmıştır. Ancak 1988 yılında, sadece YPK'nun 
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28.10.1988 tarih ve 88/12 sayılı Karan ile K.Maraş Süt Mamulleri Tesisinin 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

1989 yılında YPK'nun Özelleştirme-89/4 sayılı Karan ile ASOK'un bağlı 
ortaklıklarından TEST AŞ, ÇİTOSAN'ın bağlı ortaklıklan Adana Kağıt Torba 
A.Ş. ve Niğde Çimento A.Ş.; Özelleştirme-89/5-2 sayılı Karan ile Toros Zirai 
İlaç Pazarlama A.Ş.'ne ait yüzde 25 oranındaki kamu hissesi, Özelleştirme-89/14, 
89/15, 89/16 ve 89/17 sayılı Kararları ile sırasıyla TÖBANK, Denizcilik Bankası 
T.A.Ş., ÇAYBANK'taki kamu hisseleri ve Etibank'ın bankacılık kesimi; 
Özelleştirme-89/41 sayılı Karan ile Yozgat Bira Fabrikası Tesisi özelleştirilmek 
üzere TKKOİ'ne devredilmiştir. Bu kuruluşlardan TÖBANK Bakanlar 
Kurulu'nun 21.5.1992 tarih ve 92/3067 sayılı Karan ile T.Halk Bankası T.A.Ş. 
ile birleştirilmiş, Etibank'ın bankacılık kesimi ise Etibank bünyesinde fiilen 
aynlamamış ve özelleştirme karan askıda kalmıştır. Denizcilik Bankası T.A.Ş. de 
Bakanlar Kurulu'nun 17.11.1992 tarih ve 92/3744 sayılı Karan ile Türkiye Emlak 
Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir. 

1990 yılında özelleştirme karanna ve yetkisine ilişkin mevzuatta yapılan 
önemli değişiklikler çerçevesinde daha önce YPK'na ait olan bağlı ortaklık, 
müessese, işletme ve işletme birimleriyle iştiraklerinin özelleştirilmesine karar 
verme yetkisi 414 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı (KOİB)'na verilmiştir. 

KOİB bu yetkiye dayanarak 10.7.1990 tarih ve 90/3 sayılı Kararı ile 
TÜPRAŞ ve POAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına karar vermiştir. THY 
A.O.'nm da Bakanlar Kurulu tarafından 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı Karar ile 
özelleştirme kapsamına alınması sonucunda KİT sisteminin üç önemli kuruluşu 
daha özelleştirme sürecine dahil edilmiştir. 

1990 yılından itibaren KİT, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin özelleştirme 
kapsamına alınma sürecinde bir hızlanma ve genişleme görülmektedir. 20.3.1990 
tarih ve Özelleştirme-90/6 sayılı YPK Karan ile 19 adet iştirakteki muhtelif 
oranlardaki kamuya ait hisseler ve YPK'nun 4.4.1990 tarih ve 90/10 sayılı Kararı 
ile PETLAS özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

1991 yılında YPK'nun Özelleştirme-91/34 sayılı Kararı ile ÇİTOSAN'ın 11 
adet bağlı ortaklığı daha özelleştirme kapsamına alınmıştır. Aynca yine YPK'nın 
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Özelleştirme-91/24 ve 91/37 sayılı Kararları ile KIT'lerin 11 adet iştirakteki 
hisseleri özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredilmiştir. 

1992 yılı içinde Bakanlar Kunılu'nun 20.5.1992 tarih ve 92/3088 sayılı 
Karan ile KİT statüsündeki, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık 
Kurumu, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Yem Sanayii T.A.Ş. ve Denizcilik 
Bankası T.A.Ş; YPK'nun 20.5.1992 tarih ve Özelleştirme-92/2 sayılı Karan ile 
Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. özelleştirme kapsamına alınmıştır. 1992 yılı sonuna kadar 
özelleştirme kapsamına alman 142 adet kuruluş kronolojik sırayla ekte 17 no.lu 
tabloda sunulmaktadır. 

Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınma sürecinde somut bir ölçütün 
dikkate alındığını, ya da bir strateji izlendiğini söyleyebilmek son derece güçtür. 
Özelleştirme uygulamalarına ilişkin Morgan Guaranty Trust Company tarafından 
hazırlanan Özelleştirme Ana Planı bazı yönleriyle eleştirilmiş olmasına karşılık, 
büsbütün dikkate alınmayacak nitelikte görülmemektedir. Bununla birlikte, gerek 
özelleştirme kapsamına alman kuruluşların seçiminde, gerekse uygulama 
aşamalannda planın eksikliklerini gidererek faydalanmak yerine gözardı edildiği 
ifade edilebilir. 

Özelleştirme kapsamına alman kuruluşların seçiminde bir ölçüde iddialı ve 
stratejik düşünüldüğü ancak bunun uygulamalara yansımadığı görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle, öncelikle kolay özelleştirilebilir ve özelleştirilmesi gerekli 
KİT ve iştirakleri özelleştirme kapsamına alınmış, ancak uygulamalar, takibeden 
bölümlerde de görüleceği üzere kolay özelleştirilebilir iştiraklerle sınırlı kalmıştır. 

2- Özelleştirme Uygulaması 

Özelleştirme mevzuatının 17.3.1984 tarihinde ilk yürürlüğe girişinden bu 
yana özelleştirme uygulamalarına ilişkin geniş bir hareket alanı belirlenmiştir. 
Daha açık bir ifadeyle, özelleştirmeye ilişkin bütün yöntemlerin uygulanması 
mümkündür. Mevzuatta yapılan değişiklikler tamamen yetkili kurullara ilişkindir. 
Dolayısıyla Türkiye'de işletme hakkı devri, blok satış, halka ve borsaya arz gibi 
çok farklı özelleştirme yöntemleri ayrı ayn veya birlikte uygulanabilmektedir. 
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2.1. İşletme Hakkı Devri Uygulaması 

Türkiye’de ilk ve tek işletme hakkı devri uygulaması Kars Süt Mamülleri 
Müessesesinin EİYKK'nun 14.8.1985 tarih ve 85/21 sayılı Kararı ile 
gerçekleşmiştir. Bu tesis sözkonusu Karar ile 1986'dan itibaren ilk üç yıl için 
sırasıyla 20 milyon TL., 40 milyon TL. ve 100 milyon TL., takibeden 6 yıl için 
Toptan Eşya Fiyat Endeksinin yüzde 75'i oranında artırılacak tutar üzerinden 9 
yıl süreyle özel bir firmaya kiralanmıştır. Ancak özel firmanın sözleşmede 
belirlenen şartlara uymaması nedeniyle KOYK'nun 1.4.1992 tarih ve 
Özelleştirme-92/9 sayılı Karan ile sözkonusu müessese geıi alınarak Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu'na (TSEK) devredilmiştir. 

2.2. Yarım Kalmış Tesis ve İşletme Satışları 

Özelleştirme uyguîamalan içinde KIT'lere ait yarun kalmış tesis veya 
işletmelerin bir bölümünün satışı, bir bölümünün de defter değeri üzerinden ilgili 
kuramlara devri yapılmıştır. 1985-1991 yıllan arasında bu satış ve devirlerden 
KOİ'nin elde ettiği gelir yaklaşık 26 milyon dolardır. 

Tablo - 22 : Yarım Kalmış Tesis Satışları ve Devirleri 

KURULUŞUN ADI SATIN ALAN KlŞl / 
KURULUŞ 

SATIŞ 
TARİHÎ 

SATIŞ BEDELİ 
Milyon Bin US$ 
TL. (1) 

SATIŞLAR 
EBK Kemah Et Kombinası Kemah Gıda A.Ş. 09.09.1987 275,0 305,6 
Sümerbank Dumlu İplik Tes. Eryün A.Ş. 09.09.1987 1500,0 1666,7 
Sümerbank İğdır Pamuk Dok. Tes. Aras Tekstil A.Ş. 03.01.1985 3000,0 6703,2 
Sümerbank İspir Ayakkabı Fab. Altay Koli. Şti. 02.07.1986 750,0 1118,5 
Sümebank Tortum Yünlü Sanayii Mües. Oskar A.Ş. 30.05.1986 3000,0 4424,5 
Tekel Pasinler Sigara Fabrikası Ervizyon 25.07.1987 8500,0 9733,8 
TSEK K.Maraş Süt Mamülleri İşletmesi Yaşar Dondurma 09.10.1989 1600,0 708,8 
TÎGEM Günaş Zeytinyağı Fabrikası Kilis Belediyesi 11.12.1990 900,0 319,0 

Toplam 19525,0 24979,8 

DEF. DEĞ. ÜZERİNDEN DEVREDİLENLER 
MKEK Keskin Kalıp Fabrikası KÖYTEKS 08.07.1988 370,0 264,7 
TSEK Siirt Peynir Fabrikası KÖYTEKS 08.07.1988 90,0 64,4 
Sümerbank G.Antep Tekstil Mak. Fab. G.Antep Belediyesi 02.07.1986 152,3 227,1 
Sümerbank Yalvaç Hazır Giyim Tes. Yalvaç Belediyesi 21.11.1986 13,0 17,4 
Taksan Yerköy Tesisinin Bir Bölümü KÖYTEKS 08.07.1988 36,6 26,2 
Sümerbank Kelkit Ayakkabı Fab. Tekel Genel Müdürlüğü 02.08.1989 156,1 72,7 
TÜGSAŞ Sorgun Amonyak Gübre Fab. T.Şeker Fab. Gen. Müd. 07.06.1990 110,6 42,4 
Sümerbank Gerçüş Ayakkabı Tesisi Jan.Gen.Kom.-Em.Gen.Müd. 10.09.1991 381,7 82,8 
TEKEL Diyarbakır Sigara Fabrikası Tekel Genel Müdürlüğü 10.09.1991 

Toplam 1310,3 797,8 
Genel Toplam 20835,3 25777,6 

Kaynak : KOt 
(1) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden hesaplanmıştır. 
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2.3. Blok Satış Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar 

Yem Sanayii T.A.Ş.'nin iştiraki iken, özelleştirme kapsamına alman bazı 
yem fabrikaları başta olmak üzere 1986 yılından itibaren blok olarak kamu 
hisselerinin satışı yapılmaya başlanmıştır. Ancak 1989 yılına kadar yapılan blok 
satış uygulamaları, borçlan dolayısıyla T.C. Ziraat Bankası'na intikal eden ve 
daha sonra TKKOİ tarafından hisseleri blok olarak satılan ANSAN T.A.Ş. 
dışında genellikle küçük iştirak paylarından ibaret kalmıştır. 

Tablo - 23 : Blok Satış Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar (1) 

DEVRED. SATIŞ 
KAMU TARİHİ SATIŞ BEDELİ 

KURULUŞUN ADI PAYI SATIN ALAN KİŞİ / SATIŞ Milyon TL. Bin US$ 
(Yüzde) KURULUŞ TARİHİ (2) 

Manisa Yem 15,00 Halil Yurtseven 23.07.1986 50,0 74,6 
İsparta Yem 15,00 Dr.Turhan Özgül 23.07.1986 65,0 97,0 
Biga Yem 40,00 Silivri Yem 21.11.1986 112,0 149,7 
Ordu Soya (3) 100,00 Tanm Kredi Koop. 02.07.1986 
Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. 52,00 Bursa Belediyesi 21.11.1986 80,1 107,1 
Samaş 36,29 Tokat İl Özel İdaresi 23.01.1987 98,0 131,3 
Binaş 47,50 T.Kalkınma Vakfı 02.07.1986 479,5 715,1 
Yemta 20,00 Tariş Genel Miid. 21.11.1986 60,0 80,2 
Ansan-Meda 88,33 Atlantic İnd. Ltd. 28.10.1988 22850,0 13588,2 
Aksaray Yem 40,00 H. Özot-M. Demiray 01.05.1989 950,0 457,9 
Çonım Yem 30,00 Pankobirlik 01.05.1989 250,0 120,5 
Eskipehir Yem Fab. 45,00 Zeytiııoğlu Holding 01.05.1989 2250,0 1084,4 
Kayseri Yem Fab 13,33 Kayseri Yem Fab. Ortaklan 01.05.1989 175,0 84,3 
Adana Kağıt Torba A.Ş. 60,00 Çilosaıı Memur Yardım. Der. 15.03.1991 1400,0 402,1 
Türk Kablo 38,00 Nokia Int.-Finnish Fund Ltd. 26.04.1991 44605,0 11000,0 
Günep Sigorta 30,00 Gan International 10.06.1991 81937,4 18900,0 
Çaybank 49,00 Dervıp Temel 20.01.1992 13500,0 2496,7 
İpragaz 49,33 Primagaz A.G. 21.01.1992 350000,0 65017,0 
Tat Konserve 17,27 Koç Holding 21.01.1992 41439,7 7698,0 
Çamsan 26,83 Gökhan poyraz 07.02.1992 8000,0 1452,7 
Ray Sigorta 49,65 Doğan Şirketler Gnıbu 04.05.1992 69000,0 10431,2 
Polinas 30,00 Ülker Gıda 04.05.1992 45000,0 6803,0 
Şeker Sigorta 13,37 Sert Holding 15.06.1992 6500,0 945,8 
Meysu 96,15 Ünal Doğan Grubu 07.07.1992 8500,0 1230,1 
Ankara Halk Ekmek Fab. 3,79 Ank. Btiyükpehir Belediyesi 04.08.1992 600,0 85,0 
Türk Traktör 33,73 Koç Holding 22.09.1992 56750,0 7845,4 
Trakmak 45,00 Koç Holding 22.09.1992 29250,0 4043,7 
Gaziantep Çimento 99,73 Rumeli Holding 16.11.1992 434266,9 52695,9 
İskenderun Ç ımento 100,00 OYAK-SABANCI 16.11.1992 509035,5 61500,0 
Trabzon Çimento 100,00 Rumeli Holding 16.11.1992 268252,8 32551,0 
Çorum Çimento 100,00 Yibitaş Holding 25.12.1992 296730,0 35000,0 
Sivas Çimento 100,00 Yibitaş Holding 25.12.1992 249253,2 29400,0 
TOPLAM 2541440,1 366187,8 
Kaynak : KOt 
(1) Bu kuruluşlardaki kamu paylarının tamamı satılmıştır. 
(2) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değen satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden hesaplanmıştır. 
(3) 10 yıl süre ile net karın yüzde 10'u karşılığında satılmıştır. 
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Blok satış uygulamalarında 1989 yılından itibaren bir yöntem değişikliğine 
gidilerek, gecikmeli halka arz olarak da nitelendirilebilecek, "halka arz kaydıyla 
blok satış" yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu yöntemle 1989 yılında, TKKOK'nun 30.4.1987 tarih ve K-54 sayılı 
Karan ile TKKOİ'ne devredilen USAŞ ile ÇİTOSAN'ın bağlı ortaklıkları Afyon, 
Ankara, Balıkesir, Pınarhisar ve Söke Çimento Fabrikaları yabancı yatırımcılara 
satılmıştır. 

Tablo - 24 : Halka Arzı İçeren Blok Satış Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar 

KURULUŞUN ADI 

DEVRED. 
KAMU 

PAYI 
(Yüzde) 

SATILAN 
KAMU 

PAYI 
(Yüzde) 

SATIN ALAN KİŞİ/ 
KURULUŞ 

SATIŞ 
TARİHİ 

SATIŞ BEDELİ 
Milyon TL. Bin US $ 

(D 
USAŞ (2) 100,00 70,00 SAS 09.02.1989 32014,8 14450,0 
Afyon Çimento Fab. 99,59 51,00 SCF 09.05.1989 30371,4 13000,0 
Ankara Çimento Fab. 99,30 99,30 SCF 09.05.1989 77097,0 33000,0 
Balıkesir Çimento Fab. 98,30 98,30 SCF 09.05.1989 53733,7 23000,0 
Pınarhisar Çimento Fab. 99,90 99,90 SCF 09.05.1989 58406,8 25000,0 
Söke Çimento Fab. 99,60 99,60 SCF 09.05.1989 25699,3 11000,0 
Tofas Oto Ticaret 39,00 16,00 FIAT AUTO S.p.A. 22.02.1991 42204,8 13070,0 
Niğde Çimento Fab. 99,83 87,10 OYAK-SABANCI 13.03.1992 139328,5 22500,0 
Denizli Çimento Fab. 100,00 100,00 Modem Çimento 16.11.1992 579376,5 70100,0 
Toplam 1038232,8 225120,0 
Kaynak: KOt 
(1) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 
alış kum üzerinden hesaplanmıştır. 
(2) Peşin tahsil edilen 14 450 Bin Dolar dışında 10 yıl süre ile vergi sonrası karın yüzde 21*i tahsil edilecektir. 

Bu uygulama ile özelleştirme politikasındaki amaç ve yöntem değişikliği 
dikkati çekicidir. Geçici bir süre ile halka arz uygulamasından vazgeçilmiş ve 
özelleştirmenin sermayenin tabana yayılması hedefinden uzaklaşılmış, 
özelleştirmenin diğer bir amacını oluşturan devlete gelir sağlanması hedefine 
yönelinmiştir. Nitekim K-54 sayılı Kararın, sözkonusu kuruluşların öncelikle 
çalışanlarına, yöre halkına, küçük tasarruf sahiplerine, yurtdışındaki işçilere ve 
halka satılmasına ilişkin bir hükmü bulunmasına karşın, blok olarak satış işlemi 
uygulamadaki amaç ve yöntem değişikliğim ortaya koymaktadır. 

USAŞ ve çimento fabrikalarının blok olarak satışı, temelde K-54 sayılı 
Karardaki önceliklere uyulmamış olması nedeniyle, hukuki sorunlara yol açmış 
ve Ankara I.Bölge İdare Mahkemesi tarafından satış kararı iptal edilmiş, ancak 
YPK'nun sırasıyla Özelleştirme-90/8 ve 90/1 sayılı Kararı ile geriye ve ileriye 
dönük işlem tesisine imkan bulunmadığı gerekçesiyle sözkonusu satış işleminin 
geçerliliği sürdürülmüştür. 
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1989 yılında ayrıca, TKKOK'nun K-54 sayılı Kararı ile özelleştirilmek 
üzere TKKOİ’ne devredilen Yem Sanayii T.A.Ş.'nin iştirakleri durumundaki 
Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Kayseri Yem Fabrikaları da yerli kişi ve 
kuruluşlara blok olarak satılmıştır. 

1989 yılındaki USAŞ ve çimento fabrikaları deneyiminden sonra blok satış 
uygulamalarına uzunca bir süre ara verilmiştir. 1991 yılında gerçekleştirilen blok 
satış uygulamaları ise Adana Kağıt Torba Fabrikası A.Ş. dışında genellikle küçük 
iştirak paylarının satışından ibarettir. 

Blok satış uygulamaları 1992 yılında hızlanmıştır. Halka arzı içeren blok 
satış uygulamaları dahil, blok satışlardan elde edilen toplam gelirlerin dolar 
bazında yüzde 66'sı 1992 yılı içinde gerçekleşmiştir. Blok satış uygulamasının bir 
diğer özelliği de tam anlamıyla mülkiyet devrinin büyük ölçüde bu yöntemle 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

2.4. Halka Arz Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar 

Özelleştirmede halka arz uygulamasına 1988 yılında başlanmıştır. 
Uygulamanın ölçeği ve niteliği nedeniyle TELETAŞ'daki kamu hisselerinin halka 
arzedilmesi özelleştirme uygulamalarını da önemli bir aşama oluşturmuştur. 

TKKOK'nun 28.10.1986 tarih ve K-36 sayılı Kararı ile özelleştirilmek üzere 
TKKOÎ'ne devredilmiş olan TELETAŞ'ın yüzde 40 oranındaki hissesinden yüzde 
22'lik bölümü 1988 yılında halka ve çalışanlara arz edilmek suretiyle satılmıştır. 

Genellikle ülkemizdeki özelleştirme uygulamalarının gerçek anlamda 
başlangıç noktası olarak nitelendirilen bu uygulama, ilk olması ve boyutu 
nedeniyle ilgi çekicidir. 

TELETAŞ’ın PTT'den KOİ'ye devredilen yüzde 40 oranındaki iştirak 
payından yüzde 22 oranına tekabül eden kısmı Şubat 1988'de halka arzedilmiştir. 
Şirket hisselerinin halka arzından önce toplanan olağanüstü genel kurulda şirketin 
ana sözleşmesinde bazı değişiklikler yapılarak, şirket hisseleri A, B, C ve D 
olmak üzere dört gruba bölünmüştür. A grubu hisseler yüzde 39 oranındaki 
yabancı ortak payını, B grubu hisseler KOİ dahil yerli ortakların payını, C grubu 
hisseler de halka arzedilmesi öngörülen yüzde 22'lik payı temsil etmektedir. D 
grubu hisse senedi, sermayede temsil edilmeyen, ancak KOİ'ye şirket üzerinde bir 
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takım imtiyazlar sağlayan Altın Hisse'dir. Böylece Türkiye'de ilk kez Altın Hisse 
uygulaması başlatılmıştır. 

Tablo - 25 : Halka Arz Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar (1988-1991) 
KOfye HALKA 

DEVRED. ARZED. BEHER 
KAMU KAMU HİSSE HALKA SAHŞ BEDELİ 

KURULUŞUN ADI PAYI PAYI BEDELİ ARZ Milyon TL. Bin US $ BAŞVURU 
(Yüzde) O) (2) TARİHİ (3) SAYISI 

Teletaş 40,00 22,00 5000 29.02.1988 15400,0 13090,2 41695 
Erdemir 51,53 2,93 11750 09.04.1990 132392,5 53105,7 33953 

Kepez Elektrik 43,68 8,14 14400 16.04.1990 23457,0 9390,4 8320 

Çukurova Elektrik 25,45 5,45 23750 16.04.1990 96995,5 38829,4 22184 
Arçelik 15,00 5,83 21500 30.04.1990 50162,1 19890,2 12618 
Bolu Çimento 35,33 10,38 12750 30.04.1990 20851,9 8268,2 8157 
Çelik Halat 29,28 13,25 13750 30.04.1990 19545,6 7750,2 6517 
Petkim 99,97 7,83 2500 18.06.1990 384462,8 145795,5 76119 

Konya Çimento 39,87 31,13 25000 24.10.1990 48619,8 17664,0 6396 

Ünye Çimento 49,21 2,86 10000 01.11.1990 2570,5 927,2 281 

Mardin Çimento 46,23 25,46 50000 22.11.1990 25463,8 9161,5 1280 
THY 100,00 1,55 3000 29.11.1990 13925,3 4976,2 2488 

Adana Çimento (A) 23,86 17,16 270000 18.02.1991 79128,9 25162,6 3355 
Adana Çimento (C) 23,42 17,16 30000 18.02.1991 8792,1 2795,8 3355 
Migros 42,22 36,40 8000 25.02.1991 18199,2 5609,2 3951 
Afyon Çimento 99,59 39,87 30000 25.03.1991 29899,7 8422,7 12591 
Ditaş 14,77 2,51 7000 06.05.1991 864,5 219,4 1263 

Niğde Çimento 99,83 12,72 165000 13.05.1991 10494,0 2647,3 1125 

TÜPRAŞ 100,00 1,64 2000 27.05.1991 23920,4 5947,5 15456 

POAŞ 100,00 4,02 4000 27.05.1991 55032,0 13682,9 17206 
Gima 49,86 4,15 4000 03.06.1991 1660,9 406,9 283 
Tofaş Türk 23,13 0,85 19000 13.06.1991 25809,6 6119,6 3147 
Tofaş Oto 39,00 1,36 15000 13.06.1991 4075,2 966,2 3147 
Toplam 1091723,0 400828,8 281532 
Kaynak: KOÎ 
(1) Halka arzedilen kamu payı şirketlerin toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır. 
(2) Beher hisse satış fiyatları, 1000 TL. nominal değerdeki hisse senedi fiyatlarını göstermektedir. 
(3) TL. cinsinden satış tutarlarının döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden hesaplanmıştır. 

Altın Hisse imtiyazı ile KOİ'ye; şirketin, ana statüsünde belirlenen amaçlara 
uygun olarak yönetilmesini ve küçük hissedarların haklarının korunabilmesini 
sağlamak, A ve B grubu hisselerin, Hükümetin stratejik politikalarının olumsuz 
yönde etkileyecek biçimde devrini önlemek ve KOİ'nin payı yüzde 3'ün altına 
düşünceye kadar bu konularda veto hakkını kullanmak yetkisi verilmiştir. 

TELETAŞ hisselerinin satışında küçük tasarruf sahiplerine öncelik 
verilmesi amacıyla bazı önlemler ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kapsamda 
çalışanların hisse senedi alımında taksit ve borçlanma imkanları getirilmiş ve 
satışlar önemli sayıda banka şubesi ve aracı kurum vasıtasıyla yurtiçi ve 
yurtdışmda yapılmıştır. Taleplerin karşılanmasında öncelik 20’lik ve 50'lik hisse 
senedi gruplarına verilerek toplam 41.695 kişinin hisse senedi alması 
sağlanmıştır. TELETAŞ hisselerine gösterilen ilgi kuruluşun karlılığı ile birlikte 
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potansiyel hisse senedi talebinin yoğunluğuna işaret etmektedir. Hisselerin 
İMKB'nin ikinci pazarındaki işlem performansı da beklentileri tatmin edecek 
düzeyde gelişmiştir. 

TELETAŞ'daki başarılı uygulamaya karşılık halka arz yoluyla özelleştirme 
uygulamalarına uzun bir süre ara verildiği görülmektedir. TELETAŞ 
uygulamasının ardından halka arz uygulamaları beklendiği ölçüde hız 
kazanamamıştır. Temelde Borsanın yeterince gelişmemesinden kaynaklanan bu 
gecikme 1990 yılma kadar devam etmiştir. 

1990 yılında kamu iştiraklerindeki kamu paylarının bir bölümünün halka arz 
edilmek suretiyle satışı yanında PETKİM ve THY A.O.'nın da sırasıyla yüzde 
7.83 ve yüzde 1.55 oranındaki hisseleri de halka arz edilerek satılmıştır. PETKİM 
hisselerinin halka satışında rekor düzeyde (76.119 kişi) bir taleple karşılaşılmış 
olmasına rağmen, hisselerin ikincil piyasalarda başarılı bir performans 
göstermemiş olması, THY A O. hisselerine olan talebi olumsuz etkilemiştir. 
Ancak diğer iştirak paylarında, özellikle de çimento fabrikalarının hisselerinin 
satışında talep yönünden herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Çoğunlukla kamu iştiraklerindeki devlete ait payların bir bölümünün satışı 
şeklinde gerçekleşen halka arz uygulamalarına 1991 yılında ağırlık verilmiştir. 
Adana, Afyon ve Niğde Çimento Fabrikalarındaki kamuya ait hisselerin bir 
bölümü ile TÜPRAŞ ve POAŞ gibi KİT sisteminin önemli kuruluşlarının 
hisselerinin 1991 yılında halka arzı gerçekleştirilmiştir. 

Ancak mülkiyeti tamamen devlete ait bu kuruluşların halka arzedilen 
hisseleri çok küçük orandadır. Dolayısıyla, bu satışlar gerçek anlamda bir 
özelleştirmeyi ifade etmek yerine Borsanın ve halkın özelleştirmeye hazırlanması 
anlamı taşımaktadır. 

3.Özelleştirme Uygulamalarının Değerlendirmesi 

3.1.Uygulanan Yöntemler 

1985 yılından 1992 yılının sonuna kadar özelleştirme kapsamına alınan 142 
adet kuruluştan 79 adedinde özelleştirme tanımına girebilecek işlem yapılmıştır. 
Özelleştirme işlemi tanımına her boyuttaki kuruluş ve tüm hisse senedi satışları 
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da dahil edilmektedir. Ayrıca bu adede yalnızca bir kez yapılan işletme hakkı 
devri uygulaması da dahildir. 

Özelleştirme uygulamalarında en fazla kullanılan yöntem blok satış yöntemi 
olmuştur. Halka arzı içeren blok satışlar da dahil edildiğinde özelleştirme 
işlemlerinin yarısı blok satışla gerçekleştirilmiştir. Blok satış yöntemi büyük 
ölçüde 1989 yılında başlatılmıştır Ancak 1989 yılındaki uygulamaların bir 
bölümünün yargıya intikal ettirilmesi bu yöntemden bir süre uzaklaşılmasına yol 
açmıştır. 1991 yılında yeniden başlayan blok satışlar 1992 yılında eh fazla 
kullanılan yöntem olmuştur. Blok satış yönteminin bu denli sıklıkla kullanılması 
temelde yöntemin nispeten kolay uygulanabilir olması ve kısa sürede gelir 
sağlama amacının ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca özelleştirme 
öncelikleri karşısında,, Borsa'mn yeterince gelişmemiş olması da blok satışa 
yönelimnesine yol açmaktadır. 

Tablo •• 26 : Yıllar İtibariyle Uygulanan özelleştirme Yöntemleri (1) 
YÖNTEMLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Toplam 
Blok Saüş 7 1 1 4 3 16 ■ 32- 

Gecikmeli Halka Arz (2) 6 1 7 
Halka Arz 1 11 8 ’ 20 
İMKB'de Saüş (3) 1 1 ;. ■ 2 
Tesis Satışı/Devri 1 4 3 3 2 2 2 17 
İşletme Hakkı Devri 1 1 

Toplam 2 11 4 6 12 13 14 17 79 

(1) Özelleştirme işlemine başlanan yöntemler itibariyledir. Özelletirme işlemlerinde bir kaç yöntemin birlikte 
kullanıldığı da sıklıkla görülmektedir. Önce halka arzedilen daha sonra da İMKB'de hisselerinin satışı yapılan 
şirket sayısı 17'dir. Yine halka arzı içeren blok satış veya sadece blok satış yoluyla hisseleri satılan şirketlerden 
ikisinin hisselerinden bir bölümü daha sonra İMKB’de satılmıştır. 
(2) Halka arzı içeren blok satış yoluyla 1991 yılında yüzde 16,0 oranındaki hissesi satılan Tofaş Oto Ticaret 
A.Ş.’nin aynı yıl yüzde 1,36 oranındaki hissesi de doğrudan halka arzedilmiştir. Benzer şekilde 1991 yılında önce 
yüzde 12,72 oranındaki hissesi doğrudan halka arzedilen Niğde Çimento Sanayii A.Ş.'deki kamuya ait diğer yüzde 
87,12 oranındaki hisse de halka ara içeren blok satış yöntemiyle satılmıştır. Afyon Çimento Sanayii A.Ş.'deki 
hisselerin yüzde 5 l’lik kısmı halka arzı içeren blok satış yöntemiyle özelleştirilmiş kamuya ait yüzde 39,87lik hisse 
de 1991 yılında halka arzedilmiştir. 
(3) Doğrudan ÎMKB'de satış yapılarak özelleştirilen iştirak sayısını ifade etmekledir. 

1985-1992 döneminde özelleştirme işlemlerinde halka arz yöntemi 20 şirket 
için kullanılmıştır. Bilindiği üzere halka arz yöntemi ilk kez 1988 yılında 
TELETAŞ'da uygulanmıştır. TELETAŞ hisselerinin satışında çok yoğun bir 
taleple karşılaşılmış ve günün şartlarına göre oldukça başarılı bir satış 
gerçekleştirilmiştir. 

Ancak, 1989 yılında, özelleştirmede gelir sağlama amacının ön plana 
çıkması ile halka arz uygulamalarından bir süre vazgeçilmiştir. Bu noktada tekrar 
belirtmek gerekir ki, halen gelişme sürecinde olan borsamn yoğun bir şekilde 
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kamu hisseleri arzıyla genişletilmesinin getireceği sorunlardan sakınılması da bu 
yöntem değişikliğinde etkili olmuştur. Bununla birlikte, 1990 yılında lıalka arz 
yöntemine geri dönülerek KİT statüsündeki önemli kuruluşlardan PETKİM ve 
THY A.O.'nm bir kısım hisseleri de dahil olmak üzere çok sayıda iştirak hissesi 
halka arz edilmek suretiyle satılmıştır. Özellikle PETKİM hisselerinin satışında, 
daha önce KOİ tarafından arzedilen hisselerin genellikle olumlu sonuçlanılın 
etkisiyle rekor düzeyde bir taleple (76.119 kişi) karşılaşılmıştır. Bu talep 
karşısında PETKİM'in yüzde 7.83 oranındaki hisse senedinin satışı 
gerçekleştirilmiş, ancak şirket hisselerinin beklenen getiriyi sağlamak bir yana 
hızla değer kaybetmesi sonucunda bir kısmının (yüzde 3.75) KOİ tarafından 
borsada geri alımı yapılmıştır. 

KOİ tarafından hisseleri halka arz edilen şirketlerin biri dışında, diğerlerinin 
tamamının kamuya ait hisselerinin bir bölümü ayrıca borsada satılmıştır. Halka 
arz ve borsada satış dışında, hisseleri halka arz edilen şirketlerden ikisinin de 
kamuya ait diğer hisseleri blok olarak satılmıştır. Dolayısıyla, KOİ'nin halka 
arzedilen hisseler üzerinde geniş bir hareket serbestisi bulunmaktadır. Bu 
serbestlik borsadaki ani iniş ve çıkışlara müdahale anlamında olumlu olarak 
değerlendirilebileceği gibi, borsaya devlet müdahalesi açısından özelleştirmenin 
temel hedefleri ile taban tabana zıt bir uygulama olarak da değerlendirilebilir. 

1985 yılından itibaren 17 adet yarım kalmış tesis veya işletme tasfiye 
edilmiştir. Bu tesis ve işletmelerden 8'i satılmış, diğerleri ise defter değeri 
üzerinden belediyelere ve diğer kamu kurumlanna devredilmiştir. Toplam 25.8 
milyon dolar gelir getiren bu işlemler, toplam özelleştirme gelirleri içinde küçük 
bir yer tutmaktadır. 

Sözkonusu dönemde gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinden ikisinde ise 
şirket hisseleri doğrudan Borsada satılmıştır. 

3.2. Özelleştirme Gelirleri 

Özelleştirme işlemlerinden 1985-1992 döneminde elde edilen gelirler 
toplamı 5.6 trilyon TL. karşılığı 1.3 milyar dolardır. Bu gelirlere yarım kalmış 
tesis ve işletme satışlarından elde edilen gelirler dahil, fakat net karın (vergi 
sonrası kar) bir bölümü (USAŞ'ta 10 yıl süreyle yüzde 2 l’i, Ordu Soya 
Fabrikasında 10 yıl süre ile yüzde 80'i) şeklinde elde edilen gelirler hariçtir. 
Ayrıca tek işletme hakkı devri uygulamasından elde edilen gelirler de dahil 
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edilmemiştir. Zaten bu uygulama gelirin düzenli tahsil edilememesi nedeniyle 
iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin büyük kısmı (yaklaşık yüzde 86'sı) 
son üç yılda gerçekleşmiştir. Yasal çerçevede ciddi bir darboğaz olmamasına 
karşılık özelleştirmeden 1989 yılma kadar önemli bir gelir elde edilememesi 
özelleştirme işlemlerini yürütecek kurumsal yapının oluşturulmasıyla igilidir. 

1989 yılında halka arzı içeren blok satış yoluyla US AŞ ve bazı çimento 
fabrikalarının yabancılara satışından, daha önceki yıllarda elde edilen gelirlerin 
çok üstünde bir gelir sağlanmıştır. 

Tablo - 27 : Özelleştirme Gelirleri (1985-1992) 
(Milyon TL.) 

YÖNTEMLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Toplam 
Blok Satış 847 98 22850 3625 127942 2386078 2541440 
Gecikmeli Halka Arz 277323 42205 718705 1038233 
Halka Arz 15400 818447 257876 1091723 

IMKB'de Saüş 224 585 19530 399618 366452 73232 859640 

Tesis Satışı/Devri 3000 3915 10275 497 1756 1011 382 20835 

TOPLAM 3000 4762 10597 39331 302235 1219075 794857 3178015 5551871 

Tablo - 28 : Özelleştirme Gelirleri (1985-1992) 
(Bin Dolar) 

YÖNTEMLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Toplam 
Blok Saüş 1224 131 13588 1747 30302 319196 366188 

Gecikmeli Halka Arz 119450 13070 92600 225120 
Halka Arz 13090 315758 71980 400829 

IMKB'de Satış 261 411 9209 165071 106933 12617 294502 

Tesis Saüşı/Devri 6703 5788 11706 355 782 361 83 25778 

TOPLAM 6703 7011 12099 27445 131188 481191 222368 424412 1312416 

Tablo - 29 : Özelleştirme Gelirleri (1985-1992) 
(Yüzde Dağılım, Dolar Bazında) 

YÖNTEMLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Toplam 
Blok Saüş 17,5 1,1 49,5 1,3 13,6 75,2 27,9 
Gecikmeli Halka Arz 91,1 5,9 21,8 17,2 
Halka Arz 47,7 65,6 32,4 30,5 
IMKB'de Saüş 2,2 1,5 7,0 34,3 48,1 3,0 22,4 
Tesis Satışı/Devri 100,0 82.5 96,8 1.3 0,6 0.1 0,0 2,0 
TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
TOPLAM 0,5 0,5 0,9 2,1 10,9 36,7 16,9 32,3 100,0 

Toplam özelleştirme gelirlerinin dolar bazında yüzde 4’ü 1985-1988 
yıllarında elde edilmişken, yüzde ll'i 1989 yılında elde edilmiştir. Özelleştirme 
uygulamalarından dolar bazında en fazla gelir 1990 yılında (yüzde 36.7) 
sağlanmıştır. Ayrıca, bu yılda elde edilen gelirlerin hemen hemen tamamının 
halka arz ve borsada satış işlemlerinden sağlanmış olması, özelleştirme sürecinde 
önemli bir uygulama gelişmesini gösteımektedir. 
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1991 yılında özelleştirmeden elde edilen gelir reel olarak gerilemiş olmakla 
birlikte, bu yılda elde edilen gelirlerin yüzde 83'ünün halka arz ve borsada 
yapılan satışlardan oluşması, 1990 yılında sağlanan yöntem etkinliğinin devamı 
anlamına gelmektedir. 

1992 yılında özelleştirme gelirleri bir önceki yıla göre büyük ölçüde artmış 
ve gelirlerin önemli bir bölümü blok satışlardan sağlanmıştır. Toplam 
özelleştirme gelirlerinin yüzde 32,3'ü 1992'de elde edilmiş ve bu gelirlerin yüzde 
98'i blok satış ve halka arzı içeren blok satış uygulamalarından sağlanmıştır. 

KİT sisteminin büyüklüğü ile karşılaştırıldığında, özelleştirme işlemlerinden 
sağlanan gelirlerin, oldukça önemsiz düzeyde kaldıkları görülmektedir. 1985- 
1992 döneminde özelleştirmeden sağlanan gelirler toplamı, KİT varlıklarının 
ortalama binde 4'ü, özsermayelerinin ise yüzde 1.2'si düzeyindedir. Sözkonusu 
dönemde, KİT toplam katma değerinin GSYİH içindeki payının değişmediği 
dikkate alındığında, özelleştirmede hedeflenen düzeye gelinemediği söylenebilir. 
Ancak, bu dönemde önemli bir deneyim birikimi sağlanmıştır. 

3.3. Özelleştirme Giderleri 

Özelleştirmeye hazırlık ve özelleştirme işlemleri KOİ tarafından bir takım 
harcamaların yapılmasını gerektirmektedir. 

Özelleştirme öncesinde, özelleştirilecek kuruluşların bağımsız dış denetim 
firmalarınca denetimi ve danışmanlık hizmetleri için 1986-1992 döneminde KOİ 
tarafından 49.7 milyar TL. ödeme yapılmıştır. Özelleştirme işlemi sırasında aracı 
kurumlara ödenen hizmet karşılıkları ile ilan ve reklam giderleri toplamı ise 1992 
yılı sonu itibariyle 245 milyar TL.'na ulaşmıştır. 

Ayrıca, KOİ tarafından, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların sermaye 
artırımlarına iştirak edilmektedir. Rüçhan hakkı kullanmak suretiyle yapılan bu 
iştiraklerin toplam değeri 1992 yılı sonu itibariyle 4.478,8 milyar TL.'na 
ulaşmıştır. Ancak bu miktarın büyük kısmı, henüz özelleştirilmemiş veya kamuya 
ait sermayesinin çok küçük bir bölümü satılmış KİT ve bağlı ortaklıklarının 
sermaye artırımlarında kullanılmıştır. Bu nedenle sermaye artırımlarına iştirak 
şeklinde ödenen tutarın, özelleştirme dolayısıyla yapılan harcamalarla doğrudan 
bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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Kamu Ortaklığı İdaresi'nce, daha önce halka arzedilen ve borsada satılan 
hisse senetlerinin alım-satımı yapılmaktadır. Çoğunlukla spekülatif davranışları 
önlemeye yönelik bu işlemler sonucunda, 1992 yılı sonu itibariyle 307 milyar 
TL. tutarında hisse senedi borsadan satın alınmıştır. 

3.4, Özelleştirme Uygulamasının Özellikleri 

Türkiye'de özelleştirme uygulamaları genellikle iştirak paylarının satışı ile 
bazı büyük KIT'lerin çok küçük sermaye paylarının satışından ibarettir. 
Yönetimin de özel kesime devri anlamına gelen ve yüzde 50'den fazla kamuya ait 
hissenin satışı şeklinde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları ise sınırlı 
sayıdadır. 

Tablo - 30 : Yüzde 50'den Fazla Kamu Payı Satılarak Özelleştirilen Kuruluşlar 
(1986-1992) 

KURULUSUN ADI 

SATILAN 
KAMU 

PAYI 

(Yüzde) 
SATIŞ 
YILI 

SATIŞ BEDELİ (Bin Dolar) 
HALKA BLOK IMKB'de 

ARZ SATIŞ(l) SATIS TOPLAM 
l.Ordu Soya Fab. A.Ş. (2) 100,00 1986 ... ... ... ... 

2.USAŞ 70,00 1989 ... 14450 — 14450 

3.Afyon Çimento San. A.Ş. 95,48 1989 8423 13000 866 22289 

4.Bahkesir Çimento San. A.Ş. 98,30 1989 ... 23000 — 23000 

5.Pınarhisar Çimento San. A.Ş. 99,90 1989 ... 25000 ... 25000 

6.Ankara Çimento San. A.Ş. 99,30 1989 — 33000 — 33000 

7.Söke Çimento San. A Ş. 99,60 1989 ... 11000 ... 11000 

8.Niğde Çimento San. A.Ş. 99,82 1991,1992 2647 22500 — 25147 

9.Adana Kağıt Torba San. A.Ş. 60,00 1991 ... 402 — 402 
lO.Denizli Çimento San. A.Ş. 100,00 1992 ... 70100 — 70100 

11.Gaziantep Çimento San. A.Ş. 99,73 1992 — 52695 ... 52695 

12.İskenderun Çimento San. A.Ş. 100,00 1992 — 61500 — 61500 

13.Trabzon Çimento San. A.Ş. 100,00 1992 — 32551 ... 32551 
14.Çorum Çimento San. A.Ş. 100,00 1992 ... 35000 ... 35000 
15.Sivas Çimento San. A.Ş. 100,00 1992 ... 29400 — 29400 

Toplam 11070 423598 866 435534 

Kaynak: KOİ 
(1) Blok satış gelirlerine halka arzı içeren blok satış uygulamalarından elde edilen gelirler dahildir. 
(2) 10 yıl süre ile net karın yüzde 80'i kanlığında satılmıştır. 

Hisselerinin yüzde 50'sinden fazlası özelleştirilen kuruluş sayısı 15'tir. Bu 
tür satışlardan elde edilen toplam gelir ise 435.5 milyon dolar düzeyinde olup, 
toplam özelleştirme gelirleri içindeki payı yüzde 37 oranındadır. Bu tür 
özelleştirmelerin bir diğer özelliği ise, Ordu Soya Fabrikası A.Ş. ve US AŞ 
dışında özelleştirilen kuruluşların hepsinin çimento fabrikaları olmalarıdır. 
Çimento fabrikalarının özelleştirilmesinden elde edilen gelirler, yüzde 50'den 
fazla kamu payının devri suretiyle elde edilen özelleştirme gelirlerinin yüzde 
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97'sini oluşturmaktadır. Ayrıca, bu kuruluşlardan USAŞ, Afyon Çimento San. 
A.Ş. ve Niğde Çimento San. A.Ş.'deki sırasıyla yüzde 30, yüzde 4.12 ve yüzde 
0.02 oranlanndaki kamu hisseleri dışında kalan kamuya ait hisselerin tamamı 
satılmıştır. Bu anlamda sözkonusu satışlar gerçek bir özelleştirme niteliği 
taşımaktadır. 

Türkiye'deki özelleştirme uygulamalarında çimento sektörü önemli bir yer 
tutmaktadır. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. (ÇlTOSAN)'nin 13 bağlı 
ortaklığı (Adana Kağıt Torba Sanayi A.Ş. dahil) ve 5 iştirakteki hisseleri 
özelleştirilmiştir. Çimento fabrikalarının özelleştirilmesinden elde edilen gelirler 
534.6 milyon dolar düzeyinde olup, toplam özelleştirme geliri içindeki payı 
yüzde 42 oranındadır. 

Tablo - 31 : Çimento Fabrikalarında Özelleştirme Uygulamaları 

KURULUŞUN ADI 

SATILAN 
KAMU 

PAYI 
(Yüzde) 

SATIŞ 
YILI 

SATIŞ BEDELİ (Bin Dolar) 
BLOK 

HALKA SATIŞ İMKB'DE 
ARZ (1) SATIŞ TOPLAM 

I.BAGL1 ORTAKLIKLAR 

1.Afyon Çimento San. A.Ş. 95.50 1989 8423 13000 866 22289 

2.Balıkesir Çimento San. A.Ş. 98.30 1989 — 23000 — 23000 

3.Pmarhisar Çimento San. A.Ş. 99.30 1989 — 25000 — 25000 

4. Ankara Çimento San. A.Ş. 99.30 1989 — 33000 — 33000 
5.Söke Çimento San. A.Ş. 99.60 1989 — 11000 — 11000 

6.Niğde Çimento San. A.Ş. 99.80 1991.1992 2647 22500 — 25147 
7.Denizli Çimento San. A.Ş. 100.00 1992 — 70100 — 70100 
8.Gaziantep Çimento San. A.Ş. 99.70 1992 — 52695 — 52695 

9.İskenderun Çimento San. A.Ş. 100.00 1992 — 61500 — 61500 

10.Trabzon Çimento San. A.Ş. 100.00 1992 — 32551 — 32551 
i 1.Çorum Çimento San. A.Ş. 100.00 1992 — 35000 — 35000 

12.Sivas Çimento San. A.Ş. 100.00 1992 — 29400 — 29400 

Bağlı Ortaklıklar Toplamı 11070 408746 866 420682 

II.İŞTİRAKLER 

1 Bolu Çimento San. A.Ş. 18.48 1990 8268 — 8248 16516 

2.Konya Çimento San. A.Ş. 39.86 1990 17664 — 9516 27180 

3.Ünye Çimento San. A.Ş. 13.04 1990 927 — 4723 5650 
4.Mardin Çimento San. A.Ş. 46,21 1990 9161 — 10361 19522 

5. Adana Çimento San. A.Ş. 47,30. 1990,1991 27958 — 17124 45082 

İştirakler Toplamı 63978 _ 49972 113950 

Toplam 75048 408746 50838 534632 
Ka\Tiak : Kül 
C1) Blok satış gelirlerine halka ara içeren blok satış uygulamalarından elde edilen gelirler dahildir. 
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Çimento sektöründe özelleştirmenin yoğun olarak gerçekleştirilmesinin 
nedeni, bu sektörde büyük ölçüde özel kesimin belirleyici olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ÇİTOSAN'ın örgütlenme yapısı dolayısıyla (anonim 
şirket statüsünde kurulmuş olan) fabrikalarının ayrı ayrı özelleştirmeye elverişli 
olması, sektördeki özelleştirme uygulamalarım kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan, 
genellikle karlı ve kuruluş yeri açısından avantajlı durumdaki çimento 
fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmış olması da özel yatırımcılar 
açısından cazip bulunmuştur. İlaveten çimento fabrikalarının satış değerleri özel 
yatırımcıların sermaye birikimi açısından ulaşılabilir büyüklükte olmuştur. 

Nitekim, sermayesinin tamamına yakın kısmı ÇİTOSAN'a ait bağlı 
ortaklıkların kamuya ait hisseleri, blok satış ve/veya halka arzı içeren blok satış 
yoluyla özelleştirilmiştir. İştirak statüsündeki çimento fabrikalarının kamuya ait 
hisseleri ise halka ve borsaya arz edilerek satılmıştır. 

Özelleştirme uygulamaları sonucunda Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii 
T.A.Ş.'nin (ÇİTOSAN) bünyesinde bağlı ortaklıkları olarak 6 çimento fabrikası, 2 
tuğla fabrikası, 1 seramik fabrikası ve 1 porselen fabrikası kalmıştır. ÇİTOSAN 
bünyesindeki çimento fabrikalarının tamamı, geri kalmış yörelerde 
bulunmaktadır. Bunlar Elazığ, Ergani, Gümüşhane, Kars, Kurtalan ve Van 
Çimento fabrikalarıdır. Sözkonusu fabrikaların zarar eden kuruluşlar olması, 
ÇİTOSAN'ın finansman durumunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum, 
bundan sonra diğer sektörlerde yürütülecek özelleştirme uygulamalarında dikkate 
alınmalıdır. 

Yüksek nüfiıs artışı ve kentleşme nedenleriyle ülkemizdeki çimento talebi 
artışının devam etme beklentisi, ulaştırma-yükleme-boşaltma maliyeti nedeniyle 
dış ticaretinin nisbi azlığı, gelişmiş ülkelerde talebin doyuma ulaşması ve çevre 
kirliliğini önleyici tedbirlerin ilave maliyet oluşturması nedeniyle, bu konudaki 
gelişmiş ülke sermayelerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmeleri ve kurulu 
tesislerle birlikte tüm dağıtım sistemine de sahip olunması çimento sektöründeki 
özelleştirmeye olan ilginin nedenleri arasında sayılabilir. 

4. Özelleştirme Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Ülkemizde özelleştirme uygulamaları büyük umutlarla başlatılmıştır. Ancak, 
zaman içerisinde elde edilen sonuçlar öngörülen amaçlarla karşılaştırılamayacak 
ölçüde yetersiz kalmıştır. KİT sisteminin genel ekonomi içerisindeki payında 
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önemli bir değişiklik olmadığı gibi, KIT'lerin bütçe ve genel ekonomiye yükü 
devam etmiştir. Sonuçların hedef alınan düzeyin çok gerisinde kalması, sosyo- 
politik ve teknik bir takım sorunlardan kaynaklanmaktadır. 

4.1. Sosyo-Politik Sorunlar 

KİT sistemi, satış, tedarik ve istihdam (özellikle bölgesel istihdam) 
politikalan çerçevesinde çok geniş bir halk kitlesini doğrudan ilgilendirmektedir. 
Bir çok mal piyasasındaki (başta tarım ürünleri olmak üzere) piyasa belirleyici 
konumları KIT'lerin önemli birer müdahale aracı olmasına yol açmaktadır. 
KIT'lerde istihdam politikalarının doğrudan siyasi etkiye açık olması da bu 
kuruluşların çoğu zaman bir işsizlik sigortası kurumu gibi çalışmasına neden 
olmaktadır. Dolayısıyla, bu nedenler, KIT'lere devletçe sahip olmanın siyasal 
açıdan cazibesini artırmaktadır. 

KIT’lerde aşırı istihdamın yanında, genelde ücret düzeyinin özel kesim 
çalışanlarına göre yüksek ve çalışanların genellikle örgütlü olması ve dolayısıyla 
özelleştirmenin doğrudan etkileyeceği bu kesimin rahatsızlığı, karar almada ve 
uygulamada gecikmelere neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, başta tarım kesimi olmak üzere, KÎT'lere girdi sağlayan 
üreticilerin özelleştirme sonucunda gelişen rekabet ortamından zarar görme 
endişeleri de özelleştirmeye karşı bir tepkinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Özetle özelleştirmeye, toplumun örgütlü kesimlerinden değişik ölçülerde, 
gelen bir direniş sözkonusudur. 

4.2. Öncelik ve Amaçların Açıkça Belirlenmemiş Olması 

Özelleştirmeden beklenen genel amaçlar süreç içerisinde değişkenlik 
göstermektedir. Başlangıçta, ekonomik etkinliğin artırılması ve sermayenin 
tabana yayılması olarak belirlenen amaçlar daha sonra kamu açıklarının 
finansmanı için kısa sürede gelir sağlama yönünde gelişmiştir. 

Amaç değişikliği, özelleştirilecek KIT'lerin seçimini, hedef alıcıların ve 
özelleştirme yönteminin belirlenmesini doğrudan etkilemektedir. Kısa sürede en 
fazla gelir sağlayıcı özelleştirme uygulamaları önem kazanmaktadır. 
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Ekonomik etkinliğin artırılması, serbest piyasa mekanizmasının işleyişinin 
geliştirilmesi ve sermaye mülkiyetinin tabana yayılması amaçları çerçevesinde 
öncelikle özelleştirilmesi gereken KİT'ler, yerlerini özel yatırımcılar açısından ilk 
bakışta cazip görülen kuruluşlara bırakmaktadırlar. 

Ayrıca, halka ve çalışanlara öncelik tanıyan satış yöntemlerinin terkedilerek 
özel kişi ve kuruluşlara satış yapılmasının tercih edilmesi de alıcı önceliklerinin 
değiştirilmesini ifade etmektedir. Kuşkusuz, tek bir yöntem ve hedef alıcı grubu 
belirlenmesi şeklinde bir özelleştirme politikasının benimsenmesi sözkonusu 
değildir. Ancak, planlı bir özelleştirme sürecinde kuruluşların yapısına ve 
amaçlara uygun bir yöntemin veya yöntemler paketinin belirlenerek belli bir 
süre ve program dahilinde uygulanmasında faydalar vardır. 

4.3. Hukuki Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Özelleştirmenin yasal çerçevesi oldukça geniş tanımlanmıştır. Daha açık bir 
ifadeyle yasal çerçeve bürokratik mekanizmanın işleyişine uygun aynntı ve 
nitelikte değildir. Bu nedenle özelleştirme süreci çok aşamalı bir karar 
mekanizmasının çalıştırılmasını gerektirmektedir. Aşın merkeziyetçi yönetim ve 
örgüt yapısı özelleştirme gibi sorumluluk düzeyi yüksek bir sürecin etkin 
çalıştmlmasına engel teşkil etmektedir. 

KÎT sisteminin, özel hukuk hükümlerinin dışında oluşturulan hukuki yapısı 
ise özelleştirme sürecinin, KIT'lerin özelleştirilmeye hazırlanması aşamasını 
yavaşlatmakta veya engellemektedir. Başka bir ifadeyle, genel olarak kamu 
kurumu niteliğinde yapılandınlmış bir KÎT'in özel hukuk hükümlerine tabi hale 
getirilmesi uzun ve çoğu zaman karmaşık işlemlerin yapılmasını gerektirmektedir. 

4.4. Kurumsal Yapının Yetersizliği 

Özelleştirme işlemlerini yürütmekle görevli kurumsal yapı, özelleştirmenin 
gerektirdiği özerk statüden uzak ve daha çok klasik devlet kurumu tarzında 
oluşturulmuştur. Özelleştirme dışında, başta önemli altyapı yatıranlarının 
finansmanı olmak üzere bu kuruma yüklenen görevler, özelleştirmede 
uzmanlaşmayı önlemekte, dikkatin ve ilginin dağılmasına neden olmaktadır. 
Özelleştirilmesine karar verilen ancak özelleştirilme işlemi geciken kuruluşların 
giderek artan sorunları, kurumun HDTM ve DPT'ye benzer bir rol üstlenmesine 
de yol açmaktadır. 
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4.5. KIT'lerin Yapısındaki Aksaklıklar 

KIT'ler yukarıdaki bölümlerde ifade edildiği gibi dışa kapalı bir ekonomik 
yapının ve ithal ikameci bir sanayileşme stratejisinin ürünü olarak tekel ya da 
tekelci konumda kurulmuşlardır. Bu özellikleri, KÎT'lerin faaliyetlerini piyasa 
şartlarının gerektirdiği ve özel firmaların içinde bulunduğu bir çerçeve dışında 
sürdürmelerine neden olmuştur. KIT'lerde yönetim ve karar organları içiçe girmiş 
ve aşırı merkeziyetçi bir yapı oluşmuştur. KIT'ler üzerinde kamunun diğer 
birimlerine benzer sıkı bir denetim ağı bulunmakta, istihdam politikasından, 
yatırımlara, sermayenin belirlenmesine, tedarik ve fiyat politikalarına ilişkin 
müdahale imkanları bulunmaktadır. 

KIT'lerin bu yapısı özelleştirmeye hazırlanmalarında kısıtlayıcı olmaktadır. 
Dolayısıyla bu tür işlemler çoğu zaman uzun bir süreç gerektirmektedir. 

4.6. İstihdam Sorunları 

KIT'lerdeki kronik aşırı istihdam sorunu özelleştirme sürecinde, boyutları 
genişleyerek daha da önem kazanmaktadır. Açıktır ki, bir çok özelleştirme 
uygulamaları, öncesinde veya sonrasında, genellikle, kuruluş bazında istihdam 
düzeyinin azaltılmasını gerektirecektir. Ancak KIT'lerde çalışan işçilerin ve 
Anayasal açıdan sürekli kamu görevi niteliği taşıyan görevleri yürüten KİT 
çalışanlarının (memur ve sözleşmeli personel) durumu özelleştirmenin belki de en 
duyarlı toplumsal sorunlarından birini oluşturmaktadır. 

4.7. Koordinasyon ve İşbirliği Yetersizliği 

Özelleştirme işlemleri KİT yöneticileri ve çalışanlarının bilgisi dışında 
yapılmaktadır. Dolayısıyla kendilerini dışlayan, ancak, çok fazla ve doğrudan 
etkilendikleri bir programın başarısına katkıda bulunmak, çalışanlar ve yöneticiler 
yönünden pek anlamlı görülmemektedir. 

5. Özelleştirme Sorunlarının Niteliklerinin Tartışılması 

Türkiye'de özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunlar büyük ölçüde 
KİT sisteminin kuruluş ve çalışma koşullarına ilişkin geleneksel yapısından 
kaynaklanmaktadır. 
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Bilindiği üzere KIT'lerin kuruluşunda ekonomik gerekçeler yanında sosyal 
amaçlar da önemli bir pay sahibidir. Dolayısıyla, KIT'ler, istihdamın artırılması, 
bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, düşük gelir gruplarının 
desteklenmesi ve stratejik yatırımların yapılması gibi ekonomi ile doğrudan ilgili 
olmayan kuruluş nedenleri ve çalışma koşullan çerçevesinde gayri ticari bir 
nitelik göstermektedir. Ekonomik ve sosyal yapının gelişme sürecinde KIT'lerin 
bu özellikleri gittikçe önemli bir sorun kümesi haline dönüşmekte, özelleştirme 
gerekliliği karşısında ise engelleyici olmaktadır. 

KIT'lerin emek yoğun sektörlerde ve az gelişmiş bölgelerde yoğunlaşması, 
gelişmekte olan ülkelerde görülen temel özelliklerden biridir. Özelleştirme 
sürecinde, özel kesimin öncelikli amacının kar maksimizasyonu olduğu gözönüne 
alındığında bu tür kuruluşların özelleştirilmeleri son derece güçtür. Bu nedenle 
KİT faaliyetlerinde hedeflenen amaçların gerçekleştirilme ölçüsüne bağlı olarak, 
kuruluşların faaliyetlerine devamı veya tasfiyesi seçenekleri üzerinde durmak 
gereği ortaya çıkmaktadır. 

KIT'lerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin bir diğer geleneksel özellikleri ise 
tekel veya tekelci konumlandır. Ekonomik yapmın devlete yüklediği bu görev, 
KIT'lerin piyasa şartlan dışında faaliyet göstermelerine neden olmaktadır. 
Dolayısıyla karlılık ve verimlilik kriterlerinden uzak bir faaliyet alışkanlığı 
yerleşmektedir. Serbest piyasa mekanizmasının yerleştirilmesi çabaları 
çerçevesinde tekellerin kaldınlması veya yeniden düzenlenmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle tekelci uygulamalara yönelik özerkleştirme, tekellerin 
düzenlenmesi ve özelleştirmeyi kapsayan geniş anlamda bir özelleştirme stratejisi 
yürütmek gerekli olmaktadır. 

6. Çözüm Önerileri 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik 
çözüm önerileri ile yetinmek esasen özelleştirme gerekçesinin gözardı edilmesine 
yol açabilecektir. Özelleştirmenin temel gerekçelerinden en önemlisi KİT 
sisteminin ekonomiye yük olmaktan ve serbest piyasa mekanizmasının işleyişini 
sınırlamaktan çıkarılmasıdır. Böylece ekonomik etkinliğin sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede KİT mülkiyetinin özel kesime devri anlamında dar bir 
özelleştirme politikası tek başına önemli sorunların aşılmasına katkıda 
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bulunamayacaktır. Kaldı ki sadece mülkiyet devrinin gerçek anlamda ve geniş 
ölçüde yapılabilirliğini sınırlayan önemli engeller de bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, özelleştirmeyi KÎT sisteminin sorunlarının aşılmasında 
yardımcı bir araç olarak algılamak zorunluluğu vardır. Diğer taraftan, KİT 
sisteminin ekonomiye yükünün azaltılması veya ortadan kaldırılması, dolayısıyla 
kamunun ekonominin işleyişine doğrudan müdahalesinin sınırlandırılması genel 
ekonomik reform programının bir parçası olmalıdır. Daha açık bir ifadeyle, 
serbest piyasa mekanizmasına dayalı bir ekonomik sistemin tesisine dönük 
çabalar içerisinde, KİT sistemi, ekonominin gerekleri ile devletin ihtiyaç ve 
önceliklerine göre dengelenmek suretiyle yeniden yapılandırılmalıdır. Bu 
çerçevede, KİT sisteminde, fınansal önlemlerle sağlanacak düzelmelerin geçici ve 
nisbi oluşunu da dikkate alarak, özelleştirmeyi de kapsayacak geniş kapsamlı bir 
reform programının uygulamaya konulması gereklidir. 

Reform programı, özelleştirme yanında özelleştirilmesi çeşitli nedenlerle 
güçlük arzeden kuruluşların piyasa kurallarına göre çalışmasını sağlayıcı 
önlemleri, istihdam ve tarımsal destekleme politikaları ile bölgesel kalkınma 
stratejilerini bir bütün halinde değerlendirecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Dolayısıyla öngörülen KİT reformu şu unsurları içermelidir. 

-Özelleştirme, 
-Kamu mülkiyetinde kalacak KIT’lerin yeniden yapılandırılması 

(Özerkleştirme), 
-KİT istihdamının yeniden yapılandırılması, 
-Tarımsal destekleme politikası ve 
-Bölgesel kalkınma hedefleri. 

6.1. Özelleştirme 

KİT sisteminde uygulanacak reform programının başarısının en önemli 
unsurlarından biri KİT'lerin ve ülkenin içinde bulunduğu şartların etkinlikle 
değerlendirildiği bir stratejinin oluşturulmasıdır. KİT sisteminin bütünüyle 
mülkiyetinin özel kesime devri anlamında bir özelleştirme politikasının gerçekçi 
olmadığı açıktır. 
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Dolayısıyla öncelikle devletin sosyal ve ekonomik hedefleri çerçevesinde 
serbest piyasa şartlarında özel kesim tarafından yürütülebilecek KİT faaliyetleri 
ile kamu mülkiyetinde sürdürülmesinde yarar görülmeyen KİT faaliyetleri 
özelleştirme kapsamında ele alınmalıdır. 

İkinci aşamada kuruluşların özelleştirilme yetenekleri ön plana çıkmaktadır. 
Özelleştirmede KİT'lerin özel mülkiyet şartlarında ekonomik açıdan 
faaliyetlerine devam edebilme potansiyelleri ile özel kesimin ilgisi ve satın alma 
gücü, yabancı sermaye imkanları gibi kriterler çerçevesinde bir eylem planı 
uygulamaya konulmalıdır. 

Eylem planı, faaliyetlerine devam etmesinde yarar görülmeyen ancak 
özelleştirilmeleri de mümkün olmayan KİT'lerin tasfiyesini, özelleştirilecek 
KIT'lerin özelleştirme yöntemlerini, hedef alıcı gruplarını ve uygulama dönemini 
kapsayacak genişlikte olmalıdır. 

Kuşkusuz özelleştirme kapsamına alman bazı kuruluşların özel mülkiyet 
açısından cazip olmaması gibi ekonomik yaşama yeteneklerini de kaybetmiş 
olması da mümkündür. Bu nitelikteki kuruluşların varlıklarının satışı suretiyle 
tasfiyesi tercih edilmelidir. 

Diğer taraftan özelleştirme kapsamındaki kuruluşların hepsinin gerçek 
anlamda bütünüyle özel mülkiyete devri de mümkün değildir. KİT ölçeklerine 
oranla özel sermaye birikiminin ve yabancı sermaye kullanım imkanlarının 
sınırlılığı özelleştirme yöntemlerinde etkili olmaktadır. Bu tür durumlarda 
KİT'lerin faaliyet alanlarının anlamlı bölümlere ayrılması, fınansal kiralama ve 
yönetim sözleşmeleri uygulamalarına imkan verilmesi ve gerekli yatırımların özel 
kesim katılımıyla gerçekleştirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi gerekir. 

Kuruluşların özel kesime satış işleminde yine bir takım alternatifler 
sözkonusudur. Serbest piyasa şartlarında rekabet sorunu olmayan kuruluşların 
hisselerinin doğrudan seımaye piyasasına arzı mümkündür. Ancak sermaye 
piyasalarının kısıtlılığı veya kuruluşların kamu mülkiyetindeki performansları 
dikkate alındığında bu tür satışların anlamlı olmadığı durumlarda blok satış 
yönteminin tercih edilmesi gerekir. 

Özelleştirme ve tasfiye süreci içerisinde en önemli sorunu istihdamın yapısı 
oluşturmaktadır. Bu konuya aşağıda ayrıca değinilecektir. İstihdam sorunu 
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dışında bu işlemlerin yürütülmesi açısından ciddi bir engel bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte sözkonusu işlemleri yürütmekle görevli ayrı bir kurumun 
oluşturulması gerekecektir. 

Sözkonusu bağımsız örgüt, siyasi güç ile KIT'ler arasındaki ilişkiyi 
kurmakla görevli olmalı ve faaliyetlerini özerk bir yapı içerisinde sürdürmelidir. 
Dolayısıyla, kurumsal yapısı, toplumun örgütlü kesimlerinin temsilcilerinin 
katılımının sağlanması ile oluşturulabilir. Kurumun yönetiminde özerkliği 
sağlayıcı bir atama veya seçim süreci son derece önemli görülmektedir. 

Aynca Türkiye'de bugüne kadar yaşanan özelleştirme deneyiminden 
faydalanarak etkin bir uygulama ortamının ve imkanlarının sağlanmasına yönelik 
bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Bağımsız bir örgüt yapısının oluşturulması yanında, bu düzenlemeler açık 
bir şekilde tanımlanmış uygulama esaslarını da kapsamalıdır. Diğer taraftan, 
kuruluş bazında KlT yönetici ve çalışanlarının bu sürece etkin katılımını sağlayıcı 
bir teşvik mekanizmasının geliştirilmesi de önerilebilir. Özelleştirmede yönetici 
ve çalışanlara öncelik tanımak veya bu işlemlerden elde edilecek gelirlerden 
yöneticilere ve çalışanlara pay vermek şeklinde uygulamalara gidilebilir. Bunun 
yanında, özellikle iştirak ve/veya küçük bağlı ortaklıkların özelleştirilmesi 
yetkisinin KÎT yönetimine bırakılması da sürecin hızlanmasına katkıda 
bulunabilir. 

6.2. Özerkleştirme 

KİT sisteminin yapısal analizi ve ülkenin sösyo-politik ve ekonomik şartları 
içerisinde yapılacak değerlendirmede bazı KIT'lerin kamu mülkiyetinde 
bırakılması tercih edilebilecektir. Kuşkusuz, bu tercih sözkonusu kuruluşların 
etkinlikten uzak çalışmasına izin vermek anlamına gelmemelidir. 

Kamu mülkiyetinde kalacak KİT'ler genellikle doğal tekel niteliğindedir. 
Ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren bu 
kuruluşların (TEK, TCDD, PTT ve DHMİ gibi) özelleştirilebilmeleri, ölçekleri, 
sosyal yönleri ve altyapı yatırımlarına katkıları gibi nedenlerle ülkemiz 
şartlarında kısa vadede gerçekleştirilebilir nitelikte görülmemektedir. 
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Dolayısıyla bu tür kuruluşlar için etkinliği sağlayıcı, rekabeti teşvik edici ve 
tüketici haklarını koruyucu hukuksal ve kurumsal bir yapımn oluşturulması 
gerekmektedir. 

Bu yapı içerisinde özel hukuk hükümlerine uygun bir statü, özerk bir 
yönetim ve teşvik edici bir performans değerleme sistemi yer almalıdır. Kamunun 
mülkiyet hakkının kontrolü ve denetimi basitleştirilmelidir. Mevcut yasal çerçeve 
kapsamında KIT'lerin kamunun diğer kurumlan ile faaliyetlerini engelleyici 
boyutta bir ilişkisi bulunmaktadır. İlgili Bakanlık, HDTM, DPT, YDK ve Kamu- 
Sen gibi kamu kurumlan KİT'lerin günlük faaliyetlerine ilişkin bir çok kararda 
etkilidir Bu sürecin daraltılması ve kamunun mülkiyet hakkının temsili amacıyla 
bu kapsamdaki kuruluşların sorumlu olduğu tek bir organ oluşturulabilir. Üst 
kurul niteliğindeki bu organ tarafından geliştirilen başan kriterlerine ulaşma 
derecesine göre teşvik ve müeyyidelerden oluşan bir mekanizma kurulmalıdır. 
Benzer bir sistem Güney Kore'de başanyla uygulanmaktadır. 

6.3. KİT İstihdamının Yeniden Yapılandırılması 

KIT'lerdeki kronik aşın istihdam sorunu, özelleştirme, tasfiye ve 
özerkleştirme süreçlerinde daha da ağırlaşmaktadır. Morgan Guaranty Trust 
Company Bank tarafından hazırlanan Özelleştirme Ana Plam'na göre KÎTlerde 
100 bin kişi civarında atıl istihdamın olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla 
öngörülen reform stratejisinin bütün aşamalarında aşırı istihdam sorununa çözüm 
aranması gerekir. Çünkü aşın istihdam yeni istihdam alanlarının oluşturulmasını 
olumsuz yönde etkileyerek genelde işsizliğe neden olmaktadır. Kaynakların 
verimli kullanım alanlarından uzaklaştırılarak fazla istihdama aktarılması, verimli 
yatırımlarda kullanılması halinde yaratılacak yeni istihdam alanlarını 
daraltmaktadır. 

KÎTlerdeki aşın istihdam sorunlarının çözümü, büyük ölçüde işgücünün 
sayısal olarak azaltılması ile ilgilidir. Konunun toplumsal açıdan duyarlılığı da 
dikkate alınarak optimal bir çözümün geliştirilmesi zorunludur. 

Bu genel sorun dışmda, özelleştirme, özerkleştirme ve tasfiye işlemlerinde 
zorunlu olarak istihdam sayısının azaltılması gündeme gelecektir. Ancak yukarıda 
da ifade edildiği gibi toplumsal açıdan son derece duyarlı bu sorunun aşılması 
ciddi maliyet yükleri oluşturacak bir takım düzenlemeleri gerektirmektedir. 
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Özelleştirme sürecindeki istihdam sorunu çalışma statüleri itibariyle devlet 
memuru statüsünde çalışanlar ve işçilerin durumu olmak üzere iki boyutludur. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile sözleşmeli 
statüye geçirilmişken Anayasa Mahkemesi tarafından bu işlemleri iptal edilen ve 
yeniden eski statülerine dönmeleri gereken sözleşmeli personelin, istekleri ve 
Kanunda öngörülen disiplin suçlan dışında işten çıkanlmalan mümkün değildir. 
Diğer taraftan reform çalışmaları sırasında ortaya çıkan memur ve sözleşmeli 
personel fazlasının azaltılması gerekmektedir. Bu noktada en pratik çözümün 
sözkonusu personel fazlasının diğer kamu kurumlannda istihdamının sağlanması 
olduğu görülmektedir. Bu çözümle istihdam yükünün kamu kesiminin bir 
bölümünden diğerine aktarılması sözkonusu olmakla birlikte, potansiyel istihdam 
artışlarının önlenmesi suretiyle bir ölçüde maliyetin karşılanması mümkündür. 
Ayrıca bu şekilde KIT’lerde doğrudan enflasyonist etkiye sahip olan istihdam 
yükü de azaltılmış olacaktır. 

Bu yöntemin yanında KIT'lerde özel bir erken emeklilik ya da emekliliği 
teşvik uygulaması geliştirilebilir. 

1475 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan işçilerin durumunda 
özelleştirme açısından hukuki bir engel bulunmamakla birlikte, aşın istihdamın 
özelleştirmeye engel teşkil etmesi bu sorunun çözümünde Devlete sorumluluk 
yüklemektedir. 

Diğer taraftan kamu mülkiyetinde kalması öngörülen KIT'lerde de istihdam 
sayısının azaltılması gerekmektedir. Dolayısıyla Devletin sosyal sorumluluğu ve 
toplumsal uzlaşma şartlan altında etkili bir çözümün geliştirilmesi zorunludur. 

Bu noktada orta ve kısa vadede maliyet getirmesine karşılık, uzun vadede 
etkinlik artışı sağlayıcı bir model geliştirilmelidir. Sözkonusu model, işten 
çıkarılmalarda, çalışma süresine bağlı olarak ödenecek bir tazminat ve geçici 
süreyle işsizlik sigortası gibi işten çıkanlan işçilere gelir desteği sağlayıcı 
özellikte olmalıdır. Ayrıca genel istihdam düzeyine de olumlu katkı 
sağlayabilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulabilir. 

İşçilerin kendi işlerini kurmak istemeleri halinde sağlanacak kredi 
kolaylıkları da, istihdam sorunlannı azaltmakla kalmayıp küçük ve orta ölçekli 
sanayinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. 
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İstihdam sorunlarının çözümlenmesi etkili bir finansman modelinin 
geliştirilmesini de içermelidir. Özelleştirmelerden elde edilecek gelirlerin, 
istihdam sorunun çözümüne yönelik uygulamalarda kullanımı için, bir 
bölümünün kurulacak bir fonda toplanması düşünülebilir. Diğer taraftan Vergi 
Usul Kanımda yer alan Kıdem Tazminatı Fonu'nun işletilmesi için gerekli 
düzenlemeler de yapılmalıdır. 

6.4. Tarımsal Destekleme Politikası 

KİT'ler ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TSKB) yoluyla uygulanan 
tarımsal destekleme politikası ekonomi üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. 
TMO, T.Şeker Fab.A.Ş. ve TEKEL'in 1991 yılında işletmeci KİT borçlanma 
gereği içindeki toplam payı yaklaşık yüzde 44 düzeyindedir. Bu üç kuruluşun 
aynı yıl borçlanma gereği toplamının GSMH içindeki payı ise yüzde 2'dir. 
Dolayısıyla bu kuruluşlar yoluyla uygulanan tarımsal destekleme politikası 
sadece kuruluşların finansal yapısını bozmakla kalmayıp Bütçe ve genel ekonomi 
üzerine de ağır bir yük getirmektedir. 

Tanmsal desteklemeye tabi ürünleri yüksek fiyatlarla almaktan ibaret olan 
ve ürün arz-talep dengesini ve piyasa şartlarını bozan, ekim alanlarının rasyonel 
olmayan bir şekilde genişlemesine yol açan bu tarz destekleme politikasının etkin 
olmadığı açıktır. Bu nedenle tarımsal desteklemenin girdi bazında ve uygun kredi 
sağlanması yoluyla yapılması ve esnek bir tanmsal ürün dış ticaret rejiminin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Esnek dış ticaret rejimi ile üretici ve tüketicilerin 
uluslararası ve yurtiçi piyasalardaki ani fiyat hareketlerine ve spekülatif 
davranışlara karşı korunması sağlanmalıdır. 

6.5. Bölgesel Kalkınma Hedefleri 

KIT'lerin kuruluş amaçlarından biri olan bölgesel kalkınmışlık 
farklılıklannın giderilmesi ihtiyacı önemini korumaktadır. 

Teşvik mekanizmasının geri kalmış bölgelere beklenen ölçüde yatırım 
yapılmasını sağlayamaması nedeniyle bu sorunun çözümünde devletin katkısına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu katkının yeni KİT kurulması veya kurulmuş 
olan KÎT'lerin ölçeklerinin büyütülmesi şeklinde olmaması gerekir. Devletin 
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermede en etkin yaklaşımının teşvik tedbirleri 
yanında bölgesel çekim merkezleri oluşturarak buralara sanayi siteleri ve 
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organize sanayi bölgeleri kurması ve sosyo-ekonomik altyapının geliştirilmesi 
çabalan olacağı düşünülmektedir. 

Aynca, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülmesi sosyal 
açıdan yararlı görülen ancak ek finansman ihtiyacı gerektiren KİT faaliyetlerinin, 
KIT’lerin diğer faaliyetlerinden ayrılarak, bu faaliyetlerden doğan zarar ve 
açıklannın finansmanına ilişkin tedbirlerin tanımlanması ve zamanında yerine 
getirilmesi gerekir. Diğer taraftan bu uygulamanın bir bölgesel kalkınma 
programı çerçevesinde yürütülmesi son derece önemlidir. 
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SONUÇ 

Özelleştirme, bir çok ülkede değişik amaç ve yöntemlerle uygulanmaktadır. 
Ancak özelleştirmenin birincil amacı, kamu iktisadi teşebbüslerini meydana 
getiren işletmelerin etkinliğinin, dolayısıyla genel ekonominin etkinliğinin 
artırılması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında özelleştirme, 
genel ekonomik reform programının araçlarından biri olmaktadır. 

Özelleştirmenin uygulanabilirliği, özelleştirilmesi sözkonusu kuruluşların 
yapısı ve ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal şartlarıyla yakından ilgilidir. 

Bu çerçevede, etkin bir özelleştirme stratejisinin, geniş kapsamlı bir 
dönüşüm sürecinin önemli bir aşaması olarak algılanması gerekmektedir. 
Sözkonusu dönüşüm süreci, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, hukuksal 
yapının gözden geçirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin ve tarımsal destekleme 
politikalarının yeniden düzenlenmesi gibi bütünleştirilmiş politikalar demetinin 
ana başlıklarını da içermek durumundadır. 

Türkiye’de özelleştirmenin gerekliliği, 1980'li yılların başından itibaren, 
öngörülen ekonomik değişim sürecinin, önemli bir unsuru olarak sıkça 
vurgulanmaktadır. 

Ancak, fiilen 1986 yılında başlatılan özelleştirme uygulamalarında 
hedeflenen düzeye erişilememiştir. 1985-1992 döneminde özelleştirme 
uygulamalarından elde edilen gelir 1,3 milyar dolar düzeyinde kalmıştır. Bu 
gelirin büyük kısmı devletin küçük oranlı iştirak payları ile çimento 
fabrikalarının satışından elde edilmiştir. 

Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan nisbi başarısızlık temelde etkin 
bir özelleştirme stratejisinin benimsenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Amaç ve önceliklerin açıkça tanımlanmamış olması, özelleştirme konusu 
kuruluşların seçiminde tarafsız ölçütlerin kullanılmaması, özelleştirme 
kapsamının ve yöntemlerinin sıkça değişmesi, özelleştirme uygulamalarının 
zaman içerisinde araç olmaktan çıkıp amaca dönüşmesi, gerekli yasal 
düzenlemelerin tüm yasal sistemin gözden geçirilerek yapılamamış olması ve 
uygulama ile görevli kurumsal yapının özelleştirmeye yoğunlaşamaması gibi 
nedenler özelleştirme uygulamalarının yeterince başarılı olamamasına yol 
açmıştır. Diğer taraftan, ülkenin sosyo-politik açıdan özelleştirme olayına 
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yeterince hazır olmaması ve sermaye piyasasının henüz gelişme aşamasmda 
bulunması gibi etkenler de özelleştirmenin başarısı üzerinde kısıtlayıcı 
olmaktadır. 

Özelleştirmeyi, dar bir kapsam içerisinde bazı KIT'lerin veya bunlara ait 
varlıkların mülkiyetinin özel kesime devri anlamında ele alan yaklaşım, doğal 
olarak kısa vadeli önceliklerin uygulamalarda belirleyici olmasına yol açmakta 
ve bütçeye gelir sağlanması hedefi ön plana çıkmaktadır. 

Nitekim, Türkiye'de özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların boyutu ve 
niteliği ile fiilen özelleştirme işlemleri gerçekleştirilen kuruluşlara bakıldığında, 
bu durum daha açık görülebilmektedir. 

Türkiye'de özelleştirme uygulamaları büyük ölçüde kamu iştirak paylarının 
satışı ile karlı durumdaki çimento fabrikalarının saüşı şeklinde gerçekleşmiştir. 
Yüzde 50'den fazla kamu payı satılarak özelleştirilen kuruluş sayısı 15 olup, bu 
satışlardan elde edilen gelir toplamı özelleştirme gelirlerinin yüzde 37'sini 
oluşturmaktadır. KİT sistemin bütçe ve genel ekonomi üzerindeki yükünü 
azaltıcı anlamda bir özelleştirme uygulaması yapılamamıştır. Bu yönde yapılan 
girişimler, yukarıda genel olarak ifade edilen nedenlerle beklenen başarıyı 
sağlayamamıştır. 

KÎT'leıin hızla gerileyen başarı düzeyi ve ağırlaşan yükleri karşısında, 
özelleştirmenin gerekliliği daha açık bir şekilde ortaya çıkarken, özelleştirme 
imkanları da daralmaktadır. 

Dolayısıyla özelleştirmeyi, KİT sisteminin yapısı ve genel ekonomik sistem 
içerisinde önemli bir araç olarak, diğer iyileştirici düzenlemelerin bir unsuru 
şeklinde yeniden değerlendirmek gerekmektedir. 

KİT sisteminin Türk ekonomisindeki yeri ve ağırlığı yanında, yapısından 
kaynaklanan özellikleri özelleştirmenin uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Bu 
nedenle amaç ve öncelikleri iyi belirlenmiş, seçici bir yaklaşımla, özelleştirmeyi 
KİT sisteminin yeniden yapılandırılması programının bir unsuru olarak ele almak 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
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Bu çerçevede, özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunların, 
özelleştirmenin yanında KİT sisteminin yapısal sorunları olduğu noktasından 
hareket edilerek, çözümlerinin bu yönde yoğunlaştırılması zorunludur. 

Özelleştirme programı, piyasa şartlarında varlığım sürdürmesi imkansız 
olan KİT veya bağlı birimlerinin tasfiyesini de içine alacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Özelleştirme kapsamı dışmda kalan kuruluşlar için de, özerk 
faaliyet imkanı sağlayıcı hukuksal ve kurumsal bir yapının oluşturulması 
gerekmektedir. 

KİT sistemi, dolayısıyla, genel ekonomi ve bütçe üzerinde önemli bir yük 
oluşturan tanmsal destekleme politikasının akılcı esaslara oturtulması 
zorunludur. Bu nedenle, girdi bazında destekleme politikası ve dış ticaret rejimi 
düzenlemeleri, tanmsal destekleme politikasında belirleyici olmalıdır. 

KİT sisteminin yemden yapılandınlması sürecinde ortaya çıkacak istihdam 
sorunun aşılması, devlete önemli görevler yüklemektedir. Bu noktada toplumsal 
huzursuzluklara meydan vermeksizin, kısa dönemde yüksek maliyetli, ancak 
uzun dönemde etkinlik artışı sağlayan bir kamu istihdam reformu paketi 
hazırlamak gerekmektedir. Sözkonusu reform paketi, emekliliği teşvik sistemi, 
geçici işsizlik sigortası, eğitim ve yeni ekonomik faaliyetlere yönlendirmek üzere 
danışmanlık hizmetleri gibi unsurlan içermelidir. 

KİT sisteminin yemden yapılandınlması sürecinde bölgesel kalkınma 
hedefleri ve altyapı yatınmlannın gerçekleştirilmesi açısından ortaya çıkabilecek 
boşluklar, sosyal altyapıya yönelik çabalara, özellikle, altyapı yatınmlannın 
finansmanında alternatif finansman yöntemlerine yönelerek aşılabilecektir. 

Özetle, Türkiye'de özelleştirmenin evrensel ve en gerçekçi amacı olan 
ekonomik etkinliğin sağlanması noktasından hareketle, özelleştirme 
önceliklerinin ve ilkelerinin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir stratejinin 
oluşturulması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kuşkusuz sözkonusu stratejinin 
oluşturulmasında, KIT'lerin ve bir bütün içerisinde ülkenin sosyo-ekonomik 
şartlarının karşılıklı etkileşimleri dikkate alınarak dengeli bir yaklaşım 
sergilenmesi şarttır. Bu çerçevede öncelikle ekonomik açıdan kamu mülkiyetinde 
faaliyetine devam etmesinde yarar görülmeyen, bununla birlikte özel mülkiyet 
şartlarında karlı ve verimli çalışabilme yeteneklerine sahip kuruluşlar başta 
olmak üzere kamusal nitelikli mal ve hizmet üreten ve doğal tekel niteliğindeki 

121 



kuruluşlara doğru fennin planını içeren bir sınıflandırma yapılması 
gerekmektedir. Daha sonraki aşamada işletme bazında kuruluşlann 
özeleştirilebilme yeteneklerinin tartışıldığı yapılabilirlik etüdleri hazırlanmalıdır. 
Dolayısıyla bu şekilde oluşturulacak yeterli ölçüde esnek bir özelleştirme 
programı başanlı sonuçların alınmasına katkıda bulunacaktır. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of 80's, privatization is the most common application 
in the framework of transition of economies to free market economies. 

In the first part of this study, the conceptual aspects of privatization is 
examined and concluded that the concept of privatization covers a wide range 
from transfering of public properties to narrowing public economic activities in 
macro terms. 

The applications of privatization in different countries, summarized in the 
second section. In this context, it is tried to give examples from industrialized 
countries such as UK and Italy, developing countries such as Chile and 
Argentina and newly industrilized country as South Korea. All these examples 
proved that the privatization applications depend on the goals of country's 
macro-economic targets and conditions. 

In the following section, state owned enterprise system is analysed for 
better understanding of privatization applications in Türkiye. The result of this 
section can be summarized as rapid detoriation of SOE's financial situations and 
getting higher burden on economy. 

In the last section, general privatization scheme experienced in Turkey is 
discussed and showed that the process of privatization is rather slow than 
expected. Moreover, the problems of privatization experience is categorized and 
defined. In this framework, it is argued that behind the goal of privatization, 
SOEs also need to be restructured for the enterprises which the privatization 
process may last long. 
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EK TABLOLAR 

Ek Tablo 1: İşletmeci KİT Sektörel Katma Değerleri (1) 
   (Cari Fiyatlarla, Milyar TL 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Tarım 16 21 38 56 104 185 288 
Madencilik 485 618 942 1194 2000 3237 5147 

imalat 1059 1500 2232 4231 6233 9127 16243 

Enetji 465 507 878 1426 2326 3903 6180 

Ulaş'urma-Habeı leşine 732 911 1466 3362 6002 9115 13833 

Ticaret ve diğer Hizmetler 188 223 157 582 960 1829 4316 
TOPLAM 2945 3781 5713 10851 17624 27396 46007 

Kaynak: DPT 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 

Ek Tablo - 2 : İşletmeci KİT Sektörel Katma Değerleri (1) 
(Yüzde Paylar) 

SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Tarım 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0.6 

Madencilik 16,5 16,4 16,5 11,0 11,3 11,8 11, 
imalat 35,9 39,7 39,1 39,0 35.4 33,3 35,3 
Enerji 15,8 13,4 15,4 13,1 13,2 14,2 13,4 
Ulaştırma-Haberleşme 24,9 24,1 25,7 31,0 34,1 33,3 30,1 
Ticaret ve diğer Hizmetler 6,4 5,9 2,8 5,4 5,4 6,7 9,4 
TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
Kaynak : DPT 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
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Ek Tablo - 3 : İşletmeci KİT Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
 (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Tarun 10 12 69 204 233 309 477 

Madencilik 290 323 258 452 445 736 1215 
İmalat 406 505 463 656 759 1213 2319 

Enerji 458 683 1171 2166 3762 4267 4998 

Ulaştırma-Haberleşme 542 875 1343 1849 1888 3482 5530 

Turizm 0 5 6 0 0 3 1 

Konut 0 1 1 0 0 0 0 

Eğitim 1 0 1 1 0 0 1 
Sağlık 1 1 3 3 3 8 8 

Diğer Hiz. 1 2 2 0 4 10 27 

Toplam 1708 2406 3316 5330 7094 10028 14576 

Ek Tablo - 4 : işletmeci KIT Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
(1988 Yılı Fiyatlarıyla, Milyar TL.) 

SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Tarım 34 28 116 204 144 121 110 
Madencilik 1259 916 471 452 273 293 274 

imalat 1896 1506 876 656 466 493 542 

Enerji 2138 2037 2217 2166 2300 1726 1156 

Ulaştırma-Haberleşme 2279 2438 2435 1849 1160 1387 1266 
Turizm 0 13 11 0 0 0 0 

Konut 1 1 1 0 0 0 0 

Eğitim 3 1 2 1 0 0 0 

Sağlık 4 3 5 3 2 3 2 

Diğer Hizmetler 2 5 4 0 2 4 8 

Toplam 7615 6949 6136 5330 4348 4027 3357 

Ek Tablo - 5 : İşletmeci KİT Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
 (1988 Yılı Fiyatlarıyla, Yilzde Paylar) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Tanm 0,4 0,4 1,9 3,8 3,3 3,0 3,3 
Madencilik 16,5 13,2 7,7 8,5 6,3 7,3 8,2 
imalat 24,9 21,7 14,3 12,3 10,7 12,2 16.1 
Eneıji 28,1 29,3 36,1 40,6 52,9 42,8 34,4 
Ulaştırma-Haberleşme 29,9 35,1 39,7 34,7 26,7 34,5 37,7 
Turizm 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Konut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eğitim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sağlık 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Diğer Hizmetler 0,0 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,1 0,2 
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ek Tablo - 6 : İşletmeci KİT Sab. Ser. Yat.'nın Kamu Sab. Ser. Yat. İçindeki Payı 
 (1988 Yılı Fiyatlarıyla, Yüzde) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Tanm 4,5 3,3 10,7 19,5 13,0 11,5 8,8 
Madencilik 92,9 93,2 85,7 88,5 80,1 76,2 69,7 
imalat 99,4 98,5 96,1 96,8 95,2 95,0 87,3 
Enerji 70,8 59,1 70,4 70,3 71,7 68,8 57,7 
Ulaştırma-Haberleşme 64,5 60,7 54,8 54,3 35,9 35,0 28,8 

Turizm 0,0 5,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Konut 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 
Eğitim 0,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

Sağlık 3,0 1,8 2,7 1,7 0,8 1,0 0,6 
Diğer Hizmetler 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 0,3 0,4 

Toplam 59,3 54,1 47,8 41,5 33,8 31,3 26,1 
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Ek Tablo - 7 : İşletmeci KİT Finansman Dengesi (1) 
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
I.İŞLETME GELİRLERİ 9794 12863 18339 31652 54214 85646 140392 

l.Mal ve Hizmet Sat. Has. 9297 12122 16893 29663 50609 81005 133013 
2. Diğer Gelirler 497 740 1447 1989 3605 4641 7380 

II.KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 438 1175 1624 4012 5832 8093 20198 

1 .Amortismanlar 375 778 1284 2478 4245 5768 8525 
2. Karşılıklar 63 397 340 1534 1587 2324 11672 

III.BÜTÇE ve KOF TRANSFERLERİ (2) 199 156 470 1158 1329 1749 13553 

IV.DİĞER GELİRLER 231 139 36 38 529 864 925 

TOPLAM KAYNAKLAR 10661 14334 20470 36860 61905 96352 175068 

I.İŞLETME GİDERLERİ 8961 12068 17330 30508 53340 88243 166519 

l.Mal ve Hiz. Sat. Maliyeti 7128 8601 12719 20219 37059 59168 96890 
2. Diğer Giderler 1832 3468 4611 10289 16281 29075 69629 

II.YATIRIM HARCAMALARI 1708 2406 3316 . 5330 7094 10028 14576 

III.STOK ARTIŞI 536 580 1351 2316 3967 12908 13931 

IV.DİĞER GİDERLER 315 625 1056 1415 1700 1901 3628 

TOPLAM KULLANIM 11520 15679 23053 39569 66100 113080 198653 

BORÇLANMA GEREĞİ -858 -1345 -2584 -2709 -4196 -16728 -23584 

FİNANSMAN 858 1345 2584 2709 4196 16728 23584 

KASA-BANKA DEĞİŞİMİ (3) -171 -502 -268 -524 -1470 -509 -1943 

İÇ BORÇLANMA (NET) 600 960 1570 1742 4657 14846 25769 

Kamu Kaynakları -83 239 133 603 -724 5035 8883 

Ticari Bankalar 510 612 754 356 2427 5758 7204 
Merkez Bankası 80 6 576 308 0 0 3829 
Eximbank 19 56 144 93 -382 142 -11 

özel Kesim 75 47 -37 382 3336 3912 5864 

DIŞ BORÇLANMA (NET) 430 887 1282 1491 1010 2391 -241 

Borçlanma 768 1358 1931 2899 4210 7269 7406 

Borç ödeme -339 -471 -649 -1408 -3201 -4879 -7647 

(1) 1987 Yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
(2) 1988 yılından itibaren özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara KOF kaynaklarından yapılan transferler dahildir. 
(3) Kasa-Banka Değişimi kaleminin eksi işaretli oluşu KİPlerin borçlanma yoluyla veya başka şekillerde sağlamış oldukları 
kaynakların bir bölümünü likit varlıklarını artırmada kullandıklarını göstermektedir. 

DPT 
Dokümantasyon vs Kü riane Sb* 
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Ek Tablo - 8 : İşletmeci KİT Finansman Dengesi (1) 
 (Yüzde Dağılım) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
I.İŞLETME GELİRLERİ 1140,9 956,0 709,8 1168,2 1292,1 512,0 595,3 

l.Mal ve Hizmet Sat. Has. 1083,0 901,0 653,8 1094,8 1206,2 484,2 564,0 
2. Diğer Gelirler 57,9 55,0 56,0 73,4 85,9 27,7 31,3 

II.KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 51,0 87,3 62,9 148,1 139,0 48,4 85,6 

1. Amortismanlar 43,7 57,8 49,7 91,5 101,2 34,5 36,1 
2. Karşılıklar 7,3 29,5 13,2 56,6 37,8 13,9 49,5 

1II.BÜTÇE ve KOF TRANSFERLERİ (2) 23,2 11,6 18,2 42,7 31,7 10,5 57,5 

IV.DİĞER GELİRLER 26,9 10,4 1,4 1,4 12,6 5,2 3,9 

TOPLAM KAYNAKLAR 1241,9 1065.3 792,2 1360,5 1475,4 576,0 742,3 

FİŞLETME GİDERLERİ 1043,8 896,9 670,7 1126,0 1271,3 527,5 706,1 

l.Mal ve Hiz. Sat. Maliyeti 830,3 639,2 492,2 746,3 883,3 353,7 410,8 
2. Diğer Giderler 213,4 257,7 178,5 379,8 388,0 173,8 295,2 

II.YATIRIM HARCAMALARI 199,0 178.8 128,3 196,7 169.1 59,9 61,8 

III.STOK ARTIŞI 62,4 43,1 52,3 85,5 94,5 77,2 59,1 

IV.DİĞER GİDERLER 36,7 46,5 40,9 52,2 40,5 11,4 15,4 

TOPLAM KULLANIM 1341,9 1165,3 892,2 1460,5 1575,4 676,0 842,3 

BORÇLANMA GEREĞİ -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 

FİNANSMAN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

KASA-BANKA DEĞİŞİMİ (3) -20,0 -37,3 -10,4 -19,4 -35,0 -3,0 -8,2 

İÇ BORÇLANMA (NET) 69,9 71,4 60,7 64,3 111,0 88,8 109,3 

Kamu Kaynakları -9,7 17,7 5,1 22,3 -17,3 30,1 37,7 
Ticari Bankalar 59,4 45,5 29,2 13,1 57,8 34,4 30,5 
Merkez Bankası 9,3 0.5 22,3 11,4 0,0 0,0 16,2 
Eximbank 2,2 4,2 5,6 3,4 -9,1 0,9 0,0 
Özel Kesim 8,7 3,5 -1,4 14,1 79,5 23,4 24,9 

DIŞ BORÇLANMA (NET) 50,0 65,9 49,6 55,0 24,1 14,3 -1,0 

Borçlanma 89,5 100,9 74,7 107,0 100,3 43,5 31,4 
Borç Ödeme -39,4 -35,0 -25,1 -52,0 -76,3 -29,2 -32,4 

(1) 1987 Yılından itibaren özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 
(2) 1988 yılından itibaren özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara KOF kaynaklarından yapılan transferler dahildir. 
(3) Kasa-Banka Değişimi kaleminin eksi işaretli oluşu KİT'lerin borçlanma yoluyla veya başka şekillerde sağlamış oldukları 
kaynakların bir bölümünü likit varlıklarını artırmada kullandıklarını göstermektedir. 
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Ek Tablo - 9 : İşletmeci KİT Finansman Dengesi (1) 
(GSMH'ya Oranlar) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
I.İŞLETME GELİRLERİ 35,24 32,67 31,31 31,47 31,81 29,82 30,98 

l.Mal ve Hizmet Sat. Has. 33,45 30,79 28,84 29,49 29,70 28,20 29,35 
2.Diğer Gelirler 1,79 1,88 2,47 1,98 2,12 1,62 1,63 

II.KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 1,57 2,98 2,77 3,99 3,42 2,82 4,46 

1 .Amortismanlar 1,35 1,98 2,19 2,46 2,49 2,01 1,88 
2. Karşılıklar 0,23 1,01 0,58 1,53 0,93 0,81 2,58 

III. BÜTÇE ve KOF TRANSFERLERİ (2) 0,71 0,40 0,80 1,15 0,78 0,61 2,99 

IV.DİĞER GELİRLER 0,83 0,35 0,06 0,04 0,31 0,30 0,20 

TOPIAM KAYNAKLAR 38,35 36,41 34,95 36,65 36,33 33,54 38,63 

I.İŞLETME GİDERLERİ 32,24 30,65 29,59 30,33 31,30 30,72 36,74 

l.Mal ve Hiz. Sat. Maliyeti 25,64 21,85 21,72 20,10 21,75 20,60 21,38 
2.Diğer Giderler 6,59 8,81 7,87 10,23 9,55 10,12 15,36 

II.YATIRIM HARCAMALARI 6,15 6,11 5,66 5,30 4,16 3,49 3,22 

III.STOK ARTIŞI 1,93 1,47 2,31 2,30 2,33 4,49 3,07 

IV.DİĞER GİDERLER 1,13 1,59 1,80 1,41 1,00 0,66 0,80 

TOPLAM KULLANIM 41,44 39,83 39,36 39,34 38,79 39,37 43,83 

BORÇLANMA GEREĞİ -3,09 -3,42 -4,41 -2,69 -2,46 -5,82 -5,20 

FİNANSMAN 3,09 3,42 4,41 2,69 2,46 5,82 5,20 

KASA-BANKA DEĞİŞİMİ (3) -0,62 -1,27 -0,46 -0,52 -0,86 -0,18 -0,43 

İÇ BORÇLANMA (NET) 2,16 2,44 2,68 1,73 2,73 5,17 5,69 

Kamu Kaynaklan -0,30 0,61 0,23 0,60 -0,42 1,75 1,96 
Ticari Bankalar 1,83 1,55 1,29 0,35 1,42 2,00 1,59 
Merkez Bankası 0,29 0,02 0,98 0,31 0,00 0,00 0,84 
Eximbank 0,07 0,14 0,25 0,09 -0,22 0,05 0,00 
özel Kesim 0,27 0,12 -0,06 0,38 1,96 1,36 1,29 

DIŞ BORÇLANMA (NET) 1,55 2,25 2,19 1,48 0,59 0,83 -0,05 

Borçlanma 2,76 3,45 3,30 2,88 2,47 2,53 1,63 
Borç Ödeme -1,22 -1,20 -1,11 -1,40 -1,88 -1,70 -1,69 

(1) 1987 Yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
(2) 1988 yılından itibaren özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara KOF kaynaklarından yapılan transferler dahildir. 
(3) Kasa-Banka Değişimi kaleminin eksi işaretli oluşu KİPlerin borçlanma yoluyla veya başka şekillerde sağlamış oldukları 
kaynakların bir bölümünü likit varlıklarını artırmada kullandıklarını göstermektedir. 
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Ek Tablo - 10 : İşletmeci KİT Dönem Kar ve Zararları (1) 
   (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Gayri Safi Satış Hasılatı 9760 12529 17550 30490 52037 82727 140032 

Mal ve Hizmet Satış Hasılatı 9297 12122 16893 29663 50609 81005 133013 
Görev Zararı 441 329 173 232 605 1151 5695 
Diğer Hasılat 21 77 485 596 824 571 1324 

Hasılattan İndirimler 999 1867 2091 4897 8556 15087 29400 

Safi Satış Hasılatı 8760 10662 15459 25593 43482 67640 110632 

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti 7128 8601 12719 20219 37059 59168 96890 

Gayrı Safı Satış Kan 1632 2061 2740 5374 6423 8472 13742 

Dönem Giderleri 258 410 656 1166 2457 4357 11217 

İşletme Faaliyet Kar/Zaran 1374 1651 2085 4209 3966 4115 2525 

Faaliyet Dışı Gelirler 475 663 988 1431 2807 4092 6084 

Faaliyet Dışı Giderler 575 1191 1864 4226 5268 9631 29012 

Faizler 289 527 1103 2252 2784 4560 11327 
Kur Farkları 0 0 0 0 1221 1613 10346 

Diğer Giderler 286 664 761 1974 1263 3458 7339 

Dönem Kar/Zaran 1274 1124 1209 1413 1504 -1424 -20403 

Karlılık Oranı (Yüzde) 15,7 15,5 13,5 16,4 9,1 6,1 2,3 
(1) 1987 Yılından sonra özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
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Ek Tablo - 11 : İşletmeci KİT Dönem Kar ve Zararları (1) 
 (Yüzde Paylar) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Gayri Safı Satış Hasılatı 111,4 117,5 113,5 119,1 119,7 122,3 126,6 

Mal ve Hizmet Satış Hasılatı 106,1 113,7 109,3 115,9 116,4 119,8 120,2 
Görev Zararı 5,0 3,1 1,1 0,9 1,4 1,7 5,1 
Diğer Hasılat 0,2 0,7 3,1 2,3 1,9 0,8 1,2 

Hasılattan İndirimler 11,4 17,5 13,5 19,1 19,7 22,3 26,6 

Safı Satış Hasılatı 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti 81,4 80,7 82,3 79,0 85,2 87,5 87,6 

Gayri Safı Satış Kan 18,6 19,3 17,7 21,0 14,8 12,5 12,4 

Dönem Giderleri 2,9 3,8 4,2 4,6 5,6 6,4 10,1 

İşletme Faaliyet Kar/Zaran 15,7 15,5 13,5 16,4 9,1 6,1 2,3 

Faaliyet Dışı Gelirler 5,4 6,2 6,4 5,6 6,5 6,0 5,5 

Faaliyet Dışı Giderler 6,6 11,2 12,1 16,5 12,1 14,2 26,2 

Faizler 3,3 4,9 7,1 8,8 6,4 6,7 10,2 
Kur Farklan 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,4 9,4 
Diğer Giderler 3,3 6,2 4,9 7,7 2,9 5,1 6,6 

Dönem Kar/Zaran 14,5 10,5 7,8 5,5 3,5 -2,1 -18,4 
(1) 1987 Yılından sonra özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 
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Ek Tablo - 12 : İşletmeci KİT Dönem Kar ve Zararları (1) 
 (GSMKya Oranlar) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Gayri Safi Satış Hasılatı 35,11 31,82 29,97 30,31 30,54 28,80 30,90 

Mal ve Hizmet Satış Hasılatı 33,45 30,79 28,84 29,49 29,70 28,20 29,35 
Görev Zararı 1,59 0,84 0,29 0,23 0,35 0,40 1,26 
Diğer Hasılat 0,08 0,20 0,83 0,59 0,48 0,20 0,29 

Hasılattan indirimler 3,60 4,74 3,57 4,87 5,02 5,25 6,49 

Safı Satış Hasılatı 31,52 27,08 26,40 25,45 25,52 23,55 24,41 

Mal ve Hizmet Satış Maliyeti 25,64 21,85 21,72 20,10 21,75 20,60 21,38 

Gayri Safi Satış Kan 5,87 5,24 4,68 5,34 3,77 2,95 3,03 

Dönem Giderleri 0,93 1,04 1,12 1,16 1,44 1,52 2,48 

İşletme Faaliyet Kar/Zaran 4,94 4,19 3,56 4,18 2,33 1,43 0,56 

Faaliyet Dışı Gelirler 1,71 1,69 1,69 1,42 1,65 1,42 1,34 

Faaliyet Dışı Giderler 2,07 3,03 3,18 4,20 3,09 3,35 6,40 

Faizler 1,04 1,34 1,88 2,24 1,63 1,59 2,50 
KurFarklan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,56 2,28 
Diğer Giderler 1,03 1,69 1,30 1,96 0,74 1,20 1,62 

Dönem Kar/Zararı 4,58 2,85 2,06 1,40 0,88 -0,50 -4,50 
(1) 1987 Yılından sonra özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 



Ek Tablo - 13 : İşletmeci KİT'lerin Bilanço Özetleri (1) 
 (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Aktif 
Kasa ve Bankalar 595 1036 1408 2039 3676 4224 7044 

Stoklar 1991 2532 4188 6141 10102 20967 35911 
Kisa Vadeli Alacaklar 2320 2570 3824 5175 8303 13498 29244 

Uzun Vadeli Alacaklar 535 816 1258 959 678 1176 1785 

Diğer Alacaklar 208 360 545 735 1081 1269 4530 

Sabit Kıymetler (Net) 6852 9643 14712 26609 40872 61896 96063 

Diğer Varlıklar 808 1401 2448 4217 6247 7909 12772 

Toplam 13308 18358 28384 45876 70959 110939 187349 

Pasif 

Kısa Vadeli Borçlar 3905 5928 9460 14304 20284 37139 75613 
Uzun Vadeli Borçlar 3233 4940 7864 13250 17101 24281 40335 

Diğer Borçlar 344 257 1205 2540 3329 7604 15944 
Ödenmiş Sermaye 2911 3315 4066 4802 9580 16593 34498 

Yeniden Değerleme Fonu 1773 2455 3923 9278 19210 28780 45682 

Dağıtılmamış Karlar 877 1142 1434 1998 2397 2991 3419 

Zararlar (-) 188 350 640 1757 3528 9144 32886 

Yedekler ve Karşılıklar 454 671 1073 1462 2586 2697 4745 

Toplam 13308 18358 28384 45876 70959 110939 187349 

(1) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 

Ek Tablo-14: İşletmeci KİT'lerin Bilanço Özetleri (1) 
(Yüzde Paylar) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Aktif 
Kasa ve Bankalar 4,5 5,6 5,0 4,4 5,2 3,8 3,8 
Stoklar 15,0 13,8 14,8 13,4 14,2 18,9 19,2 
Kisa Vadeli Alacaklar 17,4 14,0 13,5 11,3 11,7 12,2 15,6 
Uzun Vadeli Alacaklar 4,0 4,4 4,4 2,1 1,0 1,1 1,0 

Diğer Alacaklar 1,6 2,0 1,9 1,6 1,5 1,1 2,4 
Sabit Kıymetler (Net) 51,5 52,5 51,8 58,0 57,6 55,8 51,3 
Diğer Varlıklar 6,1 7,6 8,6 9,2 8,8 7.1 6,8 

Toplam 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pasif 

Kısa Vadeli Borçlar 29,3 32,3 33,3 31,2 28,6 33,5 40,4 
Uzun Vadeli Borçlar 24,3 26,9 27,7 28,9 24,1 21,9 21,5 
Diğer Borçlar 2,6 1,4 4,2 5,5 4,7 6,9 8,5 
Ödenmiş Sermaye 21,9 18,1 14,3 10,5 13,5 15,0 18,4 
Yeniden Değerleme Fonu 13,3 13,4 13,8 20,2 27,1 25,9 24,4 

Dağıtılmamış Karlar 6,6 6,2 5,1 4,4 3,4 2,7 1,8 
Zararlar (-) 1,4 1,9 2,3 3,8 5,0 8,2 17,6 
Yedekler ve Karşılıklar 3,4 3,7 3,8 3,2 3,6 2,4 2,5 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 
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Ek Tablo - 15 : İşletmeci KIT'lerin Dış Ticaret Performansı (1) 
 (Cari Fiyatlarla, Milyon Dolar) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
İTHALAT 5163,5 4139,2 5563,8 4865,6 5312,8 6166,0 5796,7 

Hammadde ve Malz. 683,1 636,1 679,0 961,3 1114,2 1278,5 1590,5 
Yatırım Malları 967,4 1232,4 1507,5 1140,1 947,4 1119,3 1201,0 
Mamul ve Ara Mamul 694,8 414,9 552,2 556,8 1190,4 818,0 872,5 
Diğer 30,0 243,3 263,1 54,0 15,0 21,2 20,9 
Ham Petrol 2788,2 1612,6 2562,0 2153,4 2045,7 2929,0 2111,8 

İHRACAT 1591,3 1323,4 1883.3 2510,8 2327,2 2037,5 2401,0 

Tarım 65,5 1,7 34.8 239,6 104,1 9,1 408,9 
Madencilik 82,8 75,1 95,0 156,1 141,4 129,8 126,5 
İmalat Sanayi 806,2 539,0 856,2 1072,3 1014,5 1191,3 1029,5 
Gıda,İçki,Tütün 185,2 41,5 145,0 80,7 108,5 125,2 252,5 
Tekstil 24,4 43,0 66,4 70,2 74,1 74,1 48,5 
Kağıt ve Kağ. Ür. 23,9 27,6 34,0 12,3 1,0 16,2 22,9 
Petro-Kimya 388,4 227,1 357,8 625,2 533,9 515,1 284,2 
Çimento 8.5 8,0 11,6 10,2 18,2 17,2 43,8 
Demir-çelik 60,2 87,0 100,7 85,9 78,1 228,8 157,4 
Diğ. Met. Ana San. 112,9 103,5 131,2 181,8 188,9 168,2 173,1 
Makına-Techizat 2,7 1,3 9,4 5,4 11,4 36,5 36,5 
Diğer 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 10,1 10,6 

Hizmetler 636,9 707.6 897,4 1042,7 1067,2 707,3 836,1 
Ulaştırma 569,9 611,0 781,1 935,2 976,4 550,7 724,8 
Haberleşme 48,7 96,5 98,6 91,3 84,9 155.4 109,8 
Ticaret 18,3 0.1 17,6 16,2 5,9 1.2 1,6 

ORANLAR (Yüzde) 

İTHALAT 

Toplam 45,52 37,27 39,30 33,94 33,64 27,65 27,54 
Yatırım Malları 37,17 35,47 39,50 28,58 24,64 19,34 19,85 
Ham Petrol 83,95 89,20 94,50 88,46 83,32 83,81 85,98 

İHRACAT 

Toplam (2) 14,33 12,36 13,09 14,19 12,43 9,31 10,49 
Tarim 8.69 0,21 3,99 18,87 11,17 0,96 33,42 
Madencilik 34.52 31,15 35,24 43,67 34,43 39,57 44,81 
İmalat Sanayi 11,57 8,43 9,46 10,69 9,87 10,20 8,52 
Hizmetler 20.23 21.77 21,39 17,30 15.04 7,92 8,98 

İHRACAT / İTHALAT 0.31 0,32 0.34 0,52 0,44 0,33 0,41 
Kaynak : DPT 
(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahildir. 
(2) Mal İhracatı ve Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri toplamıdır. 
NOT : 1986 yılından sonra ISIC sınflandırması kullanılmıştır. 
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Ek Tablo - 16 : İşletmeci KİT İstihdamının Sektörel Dağılımı (1) 
 (Adet) 
SEKTÖRLER 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TARIM 12717 11695 10240 10826 10527 9683 9105 

SANAYİ 426203 429869 428764 419309 424015 421051 406110 

Madencilik 97230 99742 100860 100615 98673 96924 94741 

imalat Sanayi 266686 263444 262090 250383 254934 256078 244050 

Eneıji 62287 66683 65814 68311 70408 68049 67319 

HİZMETLER 
İnşaat 

196327 211394 209172 214899 211718 212324 215398 

Ticaret 24052 24579 23694 24869 24309 23793 24172 

Ulaş.-Haberleşme 
Mali Kurumlar 

170669 181938 180944 185371 187409 186023 189214 

Diğer Hizmetler 1606 4877 4534 4659 0 2508 2012 
TOPLAM 635247 652958 648176 645034 646260 643058 630613 

(1) 1987 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alman kuruluşlar dahildir. 
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Ek Tablo -17 : Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar (1985-1992) 
KARARI DEVREDİLEN MEVCUT SATILAN 

ALAN KARARIN KARARIN KAMU PAYI KAMU PAYI KAMU PAYI 

KURULUŞUN UNVANI  ORGAN TARİHİ SAYISI (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) 
I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

1. Petkim Holding AŞ. (1) BKK 
2. Sümerbank Holding AŞ. BKK 
3. Denizcilik Bankası T.A.Ş. (2) YPK 
4. Etibank (Bankacılık Kesimi) YPK 
5. THY .AO. (1) BKK 
6. Et ve Balık Kurumu BKK 

7. Yem Sanayii T. AŞ. BKK 
8. T. Süt Endüstrisi Kurumu BKK 
9. Orman Ürünleri San. Kurumu BKK 

D. BAĞLI ORTAKLIKLAR 

1. Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. 
2. Ordu Soya San. AŞ. 
3. Söke Çimento San. T. AŞ. 
4. .Afyon Çimento San. T. AŞ. (1) 
5. Balıkesir Çimento San. T. AŞ. 
6. Trakya Çimento San. T.A.Ş. 
7. Ankara Çimento San. T. AŞ. 
8. US AŞ Uçak Servisi A.Ş. 
9. Boğaziçi Hava Taşımacılığı AŞ. (3) 

10. Turban Turizm AŞ. 
11. Niğde Çimento San. T. A.Ş. (1) 
12. Adana Kağıt Torba A.Ş. 
13. TESTAŞ-Elektromekanik San.T.AŞ. 
14. PETLAS AŞ. 
15. TUPRAŞ-T.Petrol Rafinerileri AŞ. (1) 
16. POAŞ Petrol Ofisi AŞ. (1) 
17. Adıyaman Çimento San. T.AŞ. 
18. Aşkale Çimento San. T. AŞ. 
19. Bartın Çimento San. T.AŞ. 
20. Çorum Çimento San. T. AŞ. 
21. Denizli Çimento San. T.AŞ. 
22. Gaziantep Çimento San. T.AŞ. 
23. İskenderun Çimento San. T.AŞ. 
24. Ladik Çimento San. T.AŞ. 
25. Sivas Çimento San. T.AŞ. 
26. Şanlıurfa Çimento San. T.A.Ş. 
27. Trabzon Çimento San. T.AŞ. 
28. KUMAŞ-Kütahya Manyezit İşi. AŞ. 

m. İŞTİRAKLER 

1. AEG-ETI Elektrik AŞ. EİYKK 
2. Sama- Sanayi Madenleri AŞ. EİYKK 
3. Çestaş Çukurova Elektrik AŞ. EİYKK 
4. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat AŞ. (1) EİYKK 
5. Güney San.ve Tie. İşi. A.Ş. EİYKK 
6. Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş. EİYKK 
7. Maksan AŞ. EİYKK 
8. Bingöl Yem Süt Bes. A.Ş. EİYKK 
9. Yemta-Tari- Yem San. AŞ. EİYKK 

10. Biga Yem Fab. AŞ. EİYKK 
11. İsparta Yem Fab. A.Ş. EİYKK 
12. Manisa Yem Fab. AŞ. EİYKK 
13. Turhal Yem Süt AŞ. TKKOK 

14. NETAŞ-Northem Elecric Tel. T.AŞ. (1) TKKOK 

15. TELETAŞ-Telckomünikasyon End. T.AŞ. (1) TKKOK 

16. ANSAN T.AŞ. TKKOK 
17. Arçelik T.AŞ. (1) TKKOK 
18. Bolu Çimento San. T.AŞ. (1) TKKOK 
19. Çelik Halat ve Tel San. T.AŞ. (1) TKKOK 

20. Çukurova Elektrik A.Ş. (1) TKKOK 

21. Erdemir-Ereğli Demir ve Çelik Fab. AŞ. (1) TKKOK 
22. Kepez Elektrik T.AŞ. (1) TKKOK 

11.9.1987 87/12184 99,60 95,89 3,71 
11.9.1987 87/12184 99,90 99,90 
17.7.1989 89/15 100,00 
17.7.1989 89/17 100,00 
22.8.1990 90/822 99,90 99,24 0,66 
20.5.1992 92/3088 100,00 100,00 
20.5.1992 92/3088 100,00 100,00 
20.5.1992 92/3088 100,00 100,00 
20.5.1992 92/3088 100,00 100,00 

19.2.1986 86/4 52,00 52,00 
18.3.1986 86/5 100,00 100,00 
30.4.1987 K-54 99,60 99,60 
30.4.1987 K-54 99,60 4,12 95,48 
30.4.1987 K-54 98,30 98,30 
30.4.1987 K-54 99,00 99,00 
30.4.1987 K-54 99,30 99,30 
30.4.1987 K-54 100,00 30,00 70,00 
30.4.1987 K-54 100,00 100,00 
30.4.1987 K-54 100,00 100,00 
30.3.1989 89/4 99,80 0,02 99,78 
30.3.1989 89/4 60,00 60,00 
30.3.1989 89/4 99,45 99,45 
4.4.1990 90/10 99,89 99,89 
10.7.1990 90/3 100,00 97,83 2,17 
10.7.1990 90/3 97,10 96,10 1,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 99,79 0,21 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
15.8.1991 91/34 100,00 100,00 
20.5.1992 92/2 99,28 99,28 

18.2.1985 11,11 11,11 
2.12.1985 85/29 
26.5.1986 86/13 2,29 2,29 
26.5.1986 86/13 14,50 12,26 2,24 
26.5.1986 86/13 10,00 1,34 8,66 
26.5.1986 86/13 17,74 17,74 
26.5.1986 86/13 47,50 2,20 2,20 
2.7.1986 86/24 47,50 47,50 
1.11.1986 86/39 20,00 20,00 

21.11.1986 86/39 40,00 40,00 
23.7.1986 86/76 15,70 15,70 
23.7.1986 86/76 15,00 15,00 
9.12.1986 K-4 2,60 2,60 
28.10.1986 K-36 49,00 29,00 20,00 
28.10.1986 K-36 40,00 18,00 22,00 
30.4.1987 K-54 
30.4.1987 K-54 9,20 9,20 
30.4.1987 K-54 25,00 16,02 8,98 
30.4.1987 K-54 16,10 0,51 15,59 
30.4.1987 K-54 20,00 0,25 19,75 
30.4.1987 K-54 48,60 20,58 28,02 
30.4.1987 K-54 35,60 35,60 

EİYKK 
EİYKK 
TKKOK 
TKKOK 
TKKOK 
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KURULUŞUN ÜNVANI 

KARARI 

ALAN 

ORGAN 

KARARIN 

TARİHİ 
KARARIN 

SAYISI 

DEVREDİLEN 

KAMU PAYI 

(Yüzde) 

MEVCUT 

KAMU PAYI 

(Yüzde) 

SATILAN 

KAMU PAYI 

(Yüzde) 
HL İŞTİRAKLER (Devam) 

23. Hekta-Ticaret AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 5,50 3,38 2,12 

24. Aroma Bursa Meyva Suyu Gıda AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 43,70 21,84 21,86 
25. Çanakkale Seramik Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 9,60 8,37 1,23 
26. Adana Çimento San. T.AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 47,30 0,01 47,29 
27. Fruko-Tamek Meyva Suyu San. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 36,00 36,00 
28. GİMA-Gıda İht. Mad. T.AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 50,60 50,60 
29. İpragaz AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 49,30 49,30 
30. Konya Çimento San. AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 39,90 39,90 
31. Mardin Çimento San. T.AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 46,20 0,02 46,18 
32. Migros Türk T.AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 42,20 42,20 
33. Tamek Gıda San. T.AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 31,00 31,00 
34. Tofa- Oto Ticaret AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 39,00 20,00 19,00 
35. Tofaş Türk Oto Fab. AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 23,10 22,04 1,06 
36. Türk Kablo AO. TKKOK 30.4.1987 K-54 38,00 38,00 
37. Ünye Çimento San. T.AŞ. (1) TKKOK 30.4.1987 K-54 49,20 35,37 13,83 
38. Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti. TKKOK 30.4.1987 K-54 24,62 24,62 
39. Kars Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 37,07 37,07 
40. Sivas Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 4,00 3,57 0,43 
41. Aksaray Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 40,00 40,00 
42. Çorum Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 30,00 30,00 
43. Eskişehir Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 45,00 45,00 
44. Kayseri Yem Fab. AŞ. TKKOK 30.4.1987 K-54 13,30 13,30 

45. Toros Zirai İlaç Paz. AŞ. YPK 24.4.1989 89/5-2 25,00 25,00 
46 TÖBANK (3) YPK 17.7.1989 89/14 99,60 99,60 
47. ÇAYBANK YPK 17.7.1989 89/16 49,00 49,00 
48. Çamsan Ağaç San. T.AŞ. YPK 20.3.1990 9016 26,80 26,80 
49. Gönen Gıda San. AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 49,00 49,00 
50. Polinas Plastik San. AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 30,00 30,00 
51. Türk Traktör ve Zirai Makina AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 44,90 44,90 
52. Trakmak Traktör Zirai Makina AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 45,00 45,00 
53. İstanbul Demir Çelik AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 40,00 40,00 
54. Ankara Halk Ekmek AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 6,60 6,60 
55. Köytaş Tarım Makina AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 67,94 67,94 
56. Aksaray Azmi Milli T.AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 30,44 30,44 
57. İmsa İst. Meş. San. AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 2,30 1,01 1,29 
58. Metal Kapak San. AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 18,66 18,66 
59. Niğde Meyva Suyu AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 92,70 92,67 0,03 

60. Hascan Gıda End. AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 17,00 8,50 8,50 

61. Mekta Tie. AŞ. YPK 20.3.1990 9016 28,00 28,00 
62. Meysu AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 96,10 96,10 
63. Meybuz AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 98,83 98,83 
64. Güneysu AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 67,31 67,31 
65. Pınar Entegre Et AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 5,76 5,76 
66. Güneş Sigorta AŞ. YPK 20.3.1990 90/6 30,70 30,70 
67. Konya Şeker Fab. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 24,00 24,00 
68. Layne Bowler Dik.Trb. Pom. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 25,00 4,17 20,83 
69. Pancar Motor San. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 16,00 16,00 
70. Şekerbank T. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 10,00 10,00 
71. Şeker Sigorta AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 13,40 13,40 
72. Tat Konserve San. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 17,30 17,30 
73. Tohum Islah ve Üretme AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 43,93 43,93 
74. Tümaş Türk Müh. Müş. ve Müt. AŞ. YPK 10.5.1991 91/24 49,00 49,00 
75. BASF Sümerbank Kimya San. AŞ. (4) YPK 10.6.1991 91/26 40,00 40,00 
76. TOE Türk Otomotiv End. AŞ. YPK 10.9.1991 91/37 81,35 81,35 
77. RAY Sigorta AŞ. YPK 10.9.1991 91/37 49,70 49,70 

IV. İŞLETME VE TESİSLER 

1. İğdır Pamuklu Tesisi 
2. Kelkit Ayakkabı Tesisi 
3. Yalvaç Hazır Giyim Tesisi 
4. Tortum Yünlü San. Tesisi 

5. Gerçüş Ayakkabı Tesisi 
6. Sungurlu Hazır Giyim Tesisi 
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