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ÖNSÖZ
Çağımızda, siyasi partilerin demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurla

rından biri olduğu, artık klasik bir ifade haline gelmiştir. Bu gerçeğin temelinde, 

öncelikle genel oy verme hakkının kabulüyle birlikte siyasetin tabanının genişle

meye başlaması ve nüfusun artması sonucunda partiler gibi aracı kurumlara du

yulan hayati ihtiyaç yatmaktadır. Günümüzde birçok eleştiri yöneltilmesine 

rağmen, siyasi partilerin yerine ikame edilebilecek bir yapılanma ortada bulun

mamaktadır.

Siyasi partiler, iktidar ya da muhalefet olarak o ülkenin yönetimini üstle

necek siyasi kadroları yetiştirirler. Çok sayıdaki farklı eğilimleri ve talepleri 

toparlayıp sistematize ederek siyasi karar alma sürecine aktarırlar. Bütün bu 

işlevler, siyasi partilerin üstlendiği büyük sorumluluğu ve rolü göstermektedir.

îşte böyle bir sorumluluğa ve işleve sahip partilerin teşkilatlanmasında 

takip edeceği stratejilere kadar yapısı ve faaliyetleri çok önem taşımaktadır. 

Siyasi partilerin ülke yönetimi sürecinde başarılı olması, öncelikle doğru karar

lara ve gerçekçi çözümlere bağlıdır. Doğru çözümlere ve kararlara ise, ancak 

tutarlı ve çok yönlü bilgilerle, yani birikimle, duyarlılıkla ve en önemlisi 

araştırmalarla, incelemelerle ulaşılabilir.

Başka bir ifadeyle, bir ülkenin, hem siyasi hayatının hem de ekonomik ve 

teknolojik yapısının gelişmişlik düzeyi ile bilim, kültür ve fikir alanında kat ettiği 

mesafe arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu mesafenin alınmasında, bilimsel 

çalışma ve araştırmaya uygun şartların ve ortamın yaratılması ile konuya gereken 

önemin verilmesi belirleyici bir rol oynar.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi, bu açıdan bir siyasi parti olarak üzerine 

düşeni yapmaya çalışmaktadır. Parti bünyesinde kurduğu ‘Araştırma-Geliştirme 

Merkezi’ ve ‘Siyaset Okulu’ ile, bir taraftan bilgi ve proje üretimini, diğer taraf

tan da bunları parti mensuplarına aktarma sürecini kurumsallaştırmış bulunmak

tadır. Bu merkezlerde, üniversitelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda üretilen bilgiler 

ve raporlar değerlendirilmekte, çözüm önerileri ve projeler geliştirilmektedir. 

Partimiz, bu mânâda, araştırma dünyasıyla toplum arasında, siyasi karar alma 

süreciyle halkımızın beklentileri arasında köprü işlevi görmektedir.

Hem Araştırma-Geliştirme hem de Eğitim Merkezi ’nin çalışmalarının ilk
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ürünleri olarak ortaya çıkan raporlar ile ders notlannı bu bağlamda düşünmek 

gerekir. Ülkemizin temel sorunlarını tanımlamaya ve çözmeye dönük raporlar, 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidardaki politikaları için bir çerçeve oluştura

caktır. Bunun yanında ülkemizin tartışma ortamına katkıda bulunacağını da ümit 

ediyoruz.

Ders notları ise, her şeyden önce, siyasi kadroların partimiz ilkeleri doğrul

tusunda daha iyi yetişebilmesi, parti içinde birlikteliğin ve kültür düzeyinin daha 

da geliştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Diğer taraftan, parti içi eğitim 

sürecinin yaygınlaştırılabilmişi için şart olan eğitim araçlarından biri hazırlanmış 

olunmaktadır.

Sonuç olarak, bütün bu çabalar, partimizin ilkeli, bilgili ve seviyeli siyaset 

yapma konusundaki samimiyetinin ve kararlılığının önemli bir göstergesidir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi hayatımızın, son yıllarda kendini giderek daha 

çok hissettiren seviye erozyonu ile kirlilik ve çözümsüzlük bataklığından kur

tarılabilmesi açısından üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Araştırma -  

Geliştirme ile Eğitim Merkezi’mizin kuruluşunun ve faaliyetlerinin Aziz 

Milletimiz tarafından bu şekilde değerlendirilip takdir edileceğine canı gönülden 

inanıyorum.

Dr. Devlet BAHÇELİ
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SUNUŞ
1946 yılında çok partili sisteme geçen Türki

ye, bugüne kadar çok sayıda siyasi partiyi ve onla

rın siyasi kadrolannı denemiştir. Türkiye’nin, me

selelerine nüfuz edemeyen, ülkemizin önüne çıkan 

tarihi fırsatları değerlendiremeyen, imkân ve kabi

liyetlerimizi keşfedemeyen, bu ülkenin insanlarını 

yeterince anlayamayan siyasi partileri, milletimiz 

demokrasiye olan saygısından dolayı yok etme

miştir. Ama parçalayarak bir kenara itmiştir. Bu si

yasi partilerimizin, kadroları ve yöneticileri kendi 

yarattıkları eserlerine ibretle bakıp, kendileri de 

beğenmemişlerdir. Bunlar hataları sistemde aramaktadırlar, milletimize verebile

cekleri hiçbir şeylerinin olmadığını bildikleri halde siyaset sahnesinde kalmak 

için her türlü çabayı göstermektedirler.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek, 

Türk insanını mutlu etmek ve Türkiye’yi dünyadaki saygın konumuna kavuştur

mak için bilimi ve araştırmayı ön plana almış daha önemlisi bunu sağlayacak ye

terli bilgi birikimine sahip ve samimi kadroları yetiştirmiştir. Böylece Türki

ye’nin meselelerine nüfuz edecek, bu ülkenin imkân ve kabiliyetlerini değerlen

direcek, Türk insanı ile kucaklaşacak kadrolarıyla Türkiye’nin her alanındaki 

meselelerini detaylı projeler halinde inceleyerek ve çözüm yollan önererek tabi

ri caizse bilimsel metotlan siyasete taşıyarak diğer siyasi partilerden farklı bir ça

lışma içine girmiştir.

Yapılan çalışmalar önce tespit, daha sonra çözüm önerileri şeklinde olmak

tadır. Çalışmalanmızda bilim adamlan, bürokratlar, teknisyenler ve hizmetten 

yararlanacaklardan müteşekkil komisyonlann oluşturulmasına özellikle dikkat 

edilmiştir. Çalışmalar neticesinde yeni model önerileri de teklif edilmiştir. Bu ça

lışmalar neticesinde devletin işleyişinin günün şartlanna bazı hallerde uymadığı

nı gözledik ve böylece teklif ettiğimiz önerilerle devletin yeniden yapılanmasının 

da gerekli olduğuna inandık ve yeniden yapılanma çalışmalarını başlatmış olduk.

Bu elinizdeki eser, bu çalışmalardan biridir. İnanıyoruz ki; bu projeler ilgi
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liler tarafından dikkatle takip edilecek, görüş ve düşünceler bize aktanla-caktır. 

“Herşey Türkiye için” diyen Milliyetçi Hareket Partisi, bilimsel gerçekleri ve bi

limsel metotları, her türlü peşin hükümleri bir yana bırakarak çalışma içine gir

miştir.

Kendini, milletine borçlu hisseden, bilgi ve birikimini en samimi duygular

la milletin hizmetine vermek isteyen, Türkiye’nin tabiri caizse en güçlü üniver

sitesi Milliyetçi Hareket Partisi’nde kendiliğinden oluşmuştur.

Ben bu kadroların çok başarılı olacağına inanıyorum, sizlerin de inanması

nı diliyorum.

Geliniz yarının Türkiye’sini hep birlikte kuralım.

Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE

MHP Araştırma Geliştirme Planlama Kurulu’ndan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı
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GÎRİŞ
Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi ilk defa 

İngiltere’de 1979 yılında Muhafazakâr Parti’nin 
iktidara gelmesi ve 1980 başından itibaren de bu 
ülkede uygulanmaya başlanmasıyla dünya günde
mine girmiş oldu. Türkiye’de ise özelleştirmeye 
1985 yılında başlanmış olmasına rağmen bu konu
da ancak bir arpa boyu mesafe alabildik.

Türkiye’de Kamu Kuruluşları kapsamına 
KIT’ler ve Kamu Bankaları, Belediyeler ve BÎT’- 
ler, Sosyal Güvenlik Kurumlan ve diğer devlet ku- 
ruluşlan girmektedir. Türkiye’de özellikle KIT’ler 
ve Kamu Bankalan’nın birçok amacı ayni anda 
yüklenmiş olmalan sonucu aşın büyüyerek verim
siz ve hantal bir yapıya dönüştüklerinden dolayı, 
bir yandan Devlet Bütçsi ve kamu finansman açıklannın giderek artmasına, diğer 
taraftan özel sektörün girdi maliyetlerinin dünya fiyatlannın çok üstünde seyret
mesine ve nihayet haksız ve eksik rekbete yol açarak serbest pazar ekonomisinin 
işleyişi üzerinde menfi etkilere yol açmaktadır.

Hele Türkiye’nin 1996 başından itibaren Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük 
Birliği’ne (GB’ye) girmesi ile, gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin sıfırlanma
sı sonucu, ekonomimizin dış rekabete açıklığının daha da arttığı bir ortamda bu 
kuruluşların dış rekabetten uzak bir verimlilik ve maliyet yapısı ile çalışmaları 
Türk ekonomisinin rekabet gücünü daha da olumsuz bir şekilde etkilemeğe baş
lamıştır.

Türkiye’de kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi başarılı bir şekilde tamam
lanabilirse;

-  Rant ekonomisine kaymış olan tasarruflar, sermaye piyasası kanalıyla, 
üretken ve verimli yatırımlara kayacak,

-  Direkt yabancı sermaye yatırımlarının artması ile teknolojinin yenilenme
si, yönetim ve pazarlama tekniklerinin modernize edilmesi sağlanacak,

-  Ekonominin verimlilik düzeyi ve dış rekabet gücü artacağı için sanayileş
me hamlesi tekrar başlayacak, orta ve uzun vadede ise işsizliği azaltmak imkan 
dahiline girecek,

-  Kamu kesimi zararlarından kaynaklanan katrilyonlarca liralık yükler Büt
çe’nin sırtından alınacağı için Devletin asli görevlerine (eğitim, sağlık, altyapı 
yatırımları gibi) daha fazla kaynak aktarması ve enflasyonu aşağı çekmek müm
kün olacak,
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-  Yolsuzluk Ve riişveî kânâllân asgari düzeye inecek,

-  Ekonomide ticari ve sınai faaliyetlerde devletin payının ortadan kalkması 
sonucu mülkiyetin tabana yayılmasıyla gelir dağılımındaki bozukluk asgari dü
zeye inecek ve serbest pazar ekonomisi daha etkin çalışacak;

-  Orta sınıfın gelişmesi ile Türk Demokrasisi’nin daha sağlıklı gelişmesine 
hizmet edecektir.

Demekki, özelleştirme sadece ekonomik bir hadise değil, teknolojik, mali, 
sosyal ve siyasal boyutları ve faydalan olan bir uygulamadır.

Ancak, bu müspet neticelerin elde edilebilmesi için özelleştirmenin doğru 
yapılması gerekir. Türkiye’de 1986-Temmuz 1998 döneminde 4.5 milyar dolar
lık toplam özelleştirme uygulamalannda blok satışlann payı % 45 olduğu halde 
Halka Arzın payı sadece % 15’te kalmış iken, dünyadaki özelleştirme uy gula
malannda ise Halka Arzın payı ortalama % 64’tür.

MHP’nin ehliyetli Milliyetçi-Ülkücü kadrolan tarafından hazırlanmış olan 
bu rapor sayesinde, MHP iktidannda, özelleştirmede daha çok çalışanlara, o 
yöredeki ticaret ve sanayi erbabına, Halka Arz gibi uygulamalara öncelik vererek 
sermayenin tabana yayılmasına ve dolayısıyla özlemini çektiğimiz “Millet Sek
törünü’nün” özelleştirme yolu ile gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

MHP Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi, iktisadi Araştırmalar Grup 
Başkanlığı, Özelleştirme Komisyonu tarafından hazırlanmış olan bu raporun baş
ta MHP mensuplan olmak üzere, yüce milletimize, Türk Dünyası’na ve diğer si
yasi partilerin mensuplanna yol gösterici ve hayırlı olmasını diler, bu vesile ile 
MHP AR-Ge ve Eğitim Merkezi’ni kurarak bizlere gerçek anlamda bilimsel ça
lışma fırsatı, desteği ve şevki veren Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet BAH
ÇELİ’ye, araştırmalanmızm koordinasyonundan sorumlu Genel Başkan Yardım
cımız Sayın Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE’ye, gece-gündüz demeden ve hiçbir mad
di menfaat gözetmeden raporun hazırlanmasında emeği geçen üst düzey bürok- 
ratlanmıza ve öğretim üyelerimize, bizlere titizlikle hizmet veren Ar-Ge Merke
zimiz çalışanlanna teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI

MHP MYK Üyesi

Ar-Ge iktisadi Araştırmalar Grubu Başkanı
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I. ÖZELLEŞTİRMEYE ve KAMU İKTİSADI 
TEŞEBBÜSLERİNE GENEL BAKIŞ

A) KİTler Neden Kuruldu?
istiklal mücadelesinden çıkan ülkemizde Cumhuriyetin ilanından sonra 

her işin devletten beklendiği uzun ve zor bir dönem geçirilirken üretim ve sa

nayi durma noktasına gelmişti. Devlet, bir taraftan okul, hastane, yol yaparak 

ülkeyi imar etmeyi; diğer tarafdan şekeri, basmayı, çimentoyu üretecek fabri

kalar kurmayı planlamaktaydı. 1920’li yıllardaki bu olumsuz yapı içinde dahi 

idari kademede hakim olan düşünce, piyasa mekanizması esas alınarak ser

maye birikiminin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi istikametindeydi. 

Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yılı olan 1923 yılında İzrrıir İktisat Kongresi’nde 

özel sektör ağırlıklı ve piyasa ekonomisine yönelik bir iktisadi kalkınma mo

delinde karar kılınmıştı.

Bu düşünceye rağmen 1929 yılında dünya ekonomisinde ortaya çıkan 

Büyük İktisadi Krizin de etkisiyle piyasa ekonomisine ve özel sektöre daya

lı bir sermaye birikiminin ve sanayileşme modelinin ertelenmesine yol açmış

tır.

İstiklal mücadelesi sonrası Osmanlı imparatorluğu’ndan kalan dış borç

ları ödemek zorunda bırakılan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda imtiyazlı 

şirketlerce işletilen kuruluşları millileştirmek mecburiyetindeyd' Bütün bu me

seleleri aşacak ve kalkınma sürecini başlatacak hür teşebbüs gücünün yeter

sizliğinden dolayı devletin istemeden, ekonomiye müdahale etmesini ve sa

dece sanayi sektöründe planlı kalkınmaya yönelmesini o günkü şartlar 

gereği kaçınılmaz kılan sebepleri şöyle sıralayabiliriz.

1- Kaynak yetersizliği. Kaynak yetersizliğini oluşturan temel etken

ler ise;

• Fert Başına Milli Gelirin düşüklüğü,

• Ekonominin tarıma dayalı olması,

• Zayıf sanayi yapısı,

• OsmanlI’dan devreden dış borçlar,
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• Lozan anlaşmasından doğan gümrük hükümleri,

• Dünyadaki Büyük İktisadi Kriz neticesi zaten çok az olan ihracatın düş

mesidir.

2. Müteşebbis yetersizliği.

3. Teknik bilgi ve beceri yetersizliği. Bunun sebepleri de;

• Ticaret ve sanayinin gelişmemiş olması,

• Okuma yazma oranının % 10'lar civarında olması,

• Her safhada vasıflı insan gücünün yetersiz olması,

• Ulaşım imkanlarının sınırlı olmasıdır.

Ülkemizin kalkınma sürecinin başladığı 1930’lu yıllarda sermaye birikimi 

ve özel teşebbüs gücünün yetersizliği nedeniyle Cumhuriyetin ekonomik 

alanda beklenilen sıçramayı yapamaması üzerine devlet, zorunlu olarak eko

nomik alanda faaliyet göstermeye başlamış ve kalkınma tercihini, “geçici 

olarak devlet öncülüğünde kalkınma” olarak belirlemiştir. Devletin bu geçi

ci tercihini, 1933 yılında toplanan Ali İktisat Meclisi’nin aldığı karar gayet 

açık ve net olarak göstermektedir.

"Devletin kendi teşebbüsü veya iştiraki ile vücuda gelecek sanayi 
hareketlerinde, halkın kuruluş sermayelerine iştiraki teşvik edilmeli ve 

teşebbüs kökleşip kâr temin etmeye başladığı zaman tesisler ilk fırsatta 

özel teşebbüslere ve halka mal edilmelidir.” (Ali İktisat Meclisi, 1933)

Bu kararla birlikte geçici olarak devlet öncülüğünde sanayileşmeye hız 

vermek, müteşebbis ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere bir okul vazifesi gö

recek olan ve bu görevini belirli bir süre mükemmel şekilde yerine getiren Ka

mu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT” lerin) kuruluşunun ilk adımı atılmış oluyor

du.

1933 yılında Sümerbank’ın kurulmasıyla başlayan KİT sistemi, Etibank, 

Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzeri kuruluşlarla büyümeye 

başlamış, bunun yanısıra henüz mevcut olmayan Türk özel sektörünün de 

aynı paralelde gelişmesi için kaynak temini maksadıyla İş Bankası kurulmuş 

ve Teşvik-i Sanayi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen İş Bankası’nın o 

tarihlerdeki kredi dağılımı, özel sektöraen çok, başta dokuma, maden, şeker, 

pamuk ve tütün sektöründe faaliyet gösteren devlet kuruluşlarının kuruluş fi
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nansmanlarının sağlanması için kullanılmıştır.

1933 yılından itibaren devletçilik ilkesinin kabulü, KİT’lerin kurulması, 

devletin kalkınmaya daha çok kamu yatırımları ile müdahale etmesinin tabii 

neticesi olarak günümüze kadar gelen yapı içinde ülke ekonomisi, sosyalist 

ülkeleri hiçte aratmayacak bir yapıya dönüşmüştür. 1945’li yıllara gelindiğin

de yapılan tercih yanlışlığı farkına varılmış, ancak geri dönülememiştir. 1948 

yılında toplanan İktisat Kongresi’nin almış olduğu karar dikkate şayandır.

“Devlet bundan böyle amme hizmetini haiz olmayan işletmelere de

vam etmemeli, yeni tesisler yapmamalı ve mevcut tesisleri peyderpey 

hususi teşebbüslere devretmelidir.” (Türkiye İktisat Kongresi, 1948)

Görüldüğü üzere, devletin o tarihlerde kamu hizmetine yönelik olmayan 

sektörlerden çekilmesinin şart olduğu ortaya konulmuştur. Çünkü devlet ön

cülüğünde kalkınma tercihi, sosyalist bir ülkeye benzer şekilde devlet kapita

lizminin genişlemesi neticesini doğurmuştur.

1960’lı yıllara kadar geçen süre içinde, daha önce yalnızca temel sana

yi sektöründe üretim yapan devlet, artık basit tüketim malları üretimine yönel

miştir. Devletin ekonomi içerisinde bu kadar kapsamlı fonksiyon üstlenmesi, 

devletin geleneksel etki alanı çehresini de değiştirerek her alana müdahale 

etmesi sonucunu doğurarak devletin iktisadi zayıflamasına yol açmıştır. Bu 

yeni kurumlaşma süreci içerisinde kamu iktisadi teşebbüsleri ayrıcalıklı bir ko

num kazanmıştır. 1960 yılından sonra iktisadi devlet işletmelerinin içinde bu

lundukları şartlar ve bu kuruluşların problemleri, değerlendirilerek bazı yasal 

düzenlemelere de gidilmiştir.

1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye ile aynı seviyede bulu

nan Güney Doğu Asya ülkeleri ve bir çok Latin Amerika ülkesi, ithal ikamesi

ne dayalı sanayileşme modelini terk ederek ihracata dönük sanayileşme mo

deline yönelmişlerdir. Türkiye'de aynı yıllarda herşeyi ülke topraklarında üre

telim tezine dayalı ithal ikamesi terkedilerek kaynakların daha verimli ve etkin 

kullanıldığı ihracat öncelikli sanayileşme modeline geçilemediğinden, Türk 

sanayi yüksek koruma duvaıları arkasında büyümüş ve bunun tabii neticesi 

hem kamu hem de özel sektörümüz büyük bir kaynak israfına yolaçmış, dış 

rekabetten yoksun olan Türk sanayi 1970’li yılların sonunda ekonomimizi dö

viz darboğazına sürüklemiştir.
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B) KİT’ler Neden Özelleştirilmeli?
KİT’lerin, 1980’li yıllara kadar kâr etmelerine rağmen, bu tarihten sonra 

uygulanan politikalar sonucu zarar etmeye mahkum edildikleri yönünde ka

muoyunda kuvvetli bir intiba bulunmaktadır ki bu doğru değildir. 1980’li yılla

ra kadar KIT’lere hazine tarafından aktarılan kaynakların finansal maliyetleri, 

KİT’lerin bilançolarına yansımadığı için bu yanlış düşünce halâ taraftar bul

maktadır.

1980’de uygulamaya konan 24 Ocak Kararlan ile birlikte iktisadi lügati

mize, verimlilik, gerçek kâr, alternatif maliyet gibi kavramlar girmeye başladı. 

Aşırı sübvansiyon, aşırı değerlenmiş kur (düşük döviz fiyatı) ve düşük KİT 

ürünü fiyatlarından oluşan ithal ikamesi politikası yerine gerçekçi kur, gerçek

çi fiyat politikaları ve sübvansiyonların asgari düzeye indirildiği, gümrük ver

gilerinin kademeli olarak düşürüldüğü dışa dönük sanayileşme stratejisi gibi 

politikaların uygulanması sonucu, KİT’ler ihtiyaçları olan parayı, öz kaynakla

rından ve devletten karşılayamadıkları için, finansal kuruluşlardan maliyetine 

katlanmak suretiyle borçlanarak temin etmeye zorlanmaları sonucu, zaten 

var olan ancak bütçe üzerinde gizli kalmış zararlar, KİT’lerin bilançolarına 

yansıdığı için verimsizlik ve hantallık ortaya çıkmıştır.

> 1980 yılı başında ekonomik alanda getirilen yeni politikalar, piyasa me

kanizmasının kamusal düzenlemelere gerek olmadan serbestçe işletilmesini 

temel almıştır. Bu politikalar aynı zamanda kamu kesiminin daraltılmasını, 

özellikle sanayi alanındaki kamu yatırımlarının azaltılmasını öngörmüştür. Bu 

dönemde, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu yapısal sorunların çözümü 

amacıyla başlatılan çalışmalar, kamu iktisadi teşebbüslerini de kapsamına al

mıştır. Ancak bu çalışmalar, KİT’lerin bünyesel özelliklerinden ve ülke şartla

rından kaynaklanan idari ve yapısal sorunların çözümü konusunda yeterli ol

mamıştır.

KİT’ler bu sorunları ile birlikte, ülke ekonomisinde üzerinde her geçen 

gün biraz daha fazla yük oluşturarak günümüze kadar gelmiştir.

1988 yılı başı itibaiyle özelleştirme kapsamına almanlar dışında "İşlet

meci KİT” olarak nitelendirilen devlet işletmelerinin sayısı 21’dir. Bu işletme

ler iktisadi alanda faaliyet göstermek ve çoğunlukla tekel niteliğindeki mallar 

ile temel mal ve hizmetler üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuştur. An
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cak bu amaçla faaliyet gösteren devlet işletmelerinin sayısı 21 işletmeci KİT 

ile sınırlı kalmamakta, bu kuruluşlar 150’nin üzerinde müessese ve bağlı or

taklık ile 200 adet özel sektör iştiraki ile iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Her alanda uluslararası rekabetin geçerli olduğu globalleşen dünya eko

nomisi şartlarında, gıda ürünlerinden lüks tüketim mallarına kadar tüm ürün

lerin ithalatının serbest bırakıldığı Türkiye şartlarında, bu kuruluşların rekabet 

edebilme şansları kalmamıştır. Pazar disiplininden yoksun olarak faaliyet 

gösteren bu kuruluşlar, kaynaklarını rasyonel ve verimli bir biçimde kul

lanamadıkları gibi, üretim kalitesi yönünden de tüketicilerin isteklerine 

yeterince cevap vermekten uzak kalmıştır.

İktisadi ölçüler içinde değerlendirildiğinde bu kuruluşların rekabet 

gücünün olmaması, büyük ölçüde eski teknoloji kullanmaları ve aşırı is

tihdamdan dolayı özel sektöre göre daha yüksek maliyet ve daha düşük 

verimlilikle çalışıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum ülke

nin Gümrük Birliği’ne giriş sonucu gümrüklerin sıfırlanması ile daha da 

önem kazanmıştır.

Birçok KIT’in istenilen verimlilik ve rekabet gücüne kavuşabilmesi için 

yeni yatırımlara ihtiyacı vardır. Bu yatırımların 2-3 yıl gibi kısa bir süre içeri

sinde sağlam finansman kaynakları ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

İdari sorunları da içeren bütün olumsuzluklar, bu kuruluşları mali açıdan 

güç durumda bırakmakta ve KIT’lerin çoğunluğu, bütçe desteği ile ayakta du

rabilmektedir. KİT’lerin işletme faaliyetleri sonucu doğan zararları, bütçe 

transferi biçiminde, sermaye, görev zararı ve sübvansiyon olarak hâzi

neden karşılanmaktadır. Oysa devlet, KİT açıklarını kapatmak için değil, 

asli fonksiyonları olan altyapı, eğitim, sağlık ve savunma alanlarına kay

nak aktarmak, toplum refahını, en üst düzeye çıkarmak için vardır.

Devletçi müdahalelerin ekonomide bu denli etkili hale gelmesine karşı;

1 - Ülkeler arasındaki ekonomik ve politik sınırların giderek ortadan kalk

ması,

2 - Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler,

3 - Kamu kuruluşlarının dış rekabetten yoksun olmaları,

4 -  Sağlıklı bir şekilde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme ve enflasyo
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nu kontrol altına alma ihtiyacı, Özelleştirmeyi dayatmış ve buna paralel ola

rak Türk ekonomisinde de yasal, mali ve idari yönden temel düzenlemelere 

gidilmiş ve bu çerçevede kamu eliyle işletilen sınai ve ticari kuruluşlar ile hiz

met kuruluşlarının özelleştirilmesi çalışmaları da bu düşünce içinde yerini al

mıştır.

Türkiye ekonomisinde, sürdürülmekte olan köklü reformların en önemli

si, kamu sektörünün mal ve hizmet üretimindeki yerinin yeniden tanımlanma

sıdır. Bu çerçevede KİT’lerin faaliyette bulundukları sektörleri şu şekilde 

tanımlayabiliriz. (Detay bilgi için Bkz. Ek: 1)

1 - Tarım sektörü

2 - Sanayi sektörü

a) Madencilik

b) İmalat

c) Enerji

3 - Hizmetler sektörü

a) Ticaret

b) Bankacılık ve sigortacılık

c) Ulaştırma ve Haberleşme

d) Diğer hizmetler.

C) Özelleştirmenin Amaçları
Dar anlamda özelleştirme, ekonomik faaliyette bulunan kamu teşeb

büslerinin yönetiminin veya mülkiyetinin özel teşebbüslere devredilmesi, 

bu amaçla bu kuruluşların sermayesinin en az % 51 ’lik kısmının özel kesi

me devredilmesi ya da satılmasıdır.

Özelleştirme yalnızca KİT’lerin yönetiminin ve mülkiyetinin özel kesime 

devredilmesi demek değildir. En geniş kapsamı ile özelleştirme, devletin 

mal ve hizmet üretimi biçimindeki iktisadi faaliyetlerinin ortadan kaldı

rılması demektir.

Geniş anlamda özelleştirme mahalli idarelerde dahil olmak üzere, dev

let kuruluşlarının bazı faaliyetlerin, özel kesime ihale edilmesine kadar ge

niş bir alanı kapsar. (Su tesisleri veya hapishanelerin finansmanı, inşası ve iş
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letmesi; ağaçların budanması veya gemilerin onarımı için özel firmalarla kont

rat yapılması vb.)

Devleti küçülterek ıktisaden güçlendirmenin en önemli yolu ekono- 

mide devletin rolünün azaltılması, bütçenin sağlıklı kaynaklardan finanse edil

mesi ve en önemlisi ise KİT’lerin özelleştirilmesidir. Yıllarca KİT’lerin verim

li hale getirilmeleri için yapılan çalışmalar, denenen modeller soruna bir çö

züm getirmemiş; aksine çözümsüzlük getirmiştir. KİT'lerin kurulmaya başla

dıkları dönemdeki ekonomik şartlardan çok daha farklı bir yapıya sahip olan 

günümüz şartlarına uyum sağlayabilmeleri için özelleştirme etkin bir yöntem 

olarak ortaya çıkmaktadır. Özelleştirmenin genel amaçlarını aşağıdaki şe

kilde sıralayabiliriz:

• Devletin ekonomideki sınai ve ticari faaliyetlerin en aza indirilmesi,

• Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması.

• Devlet için yeni gelir kaynakları ortaya çıkarılması,

• Devlet bütçesindeki KİT finansman yükünün azaltılması,

• Sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve sermayenin tabana yayılması,

• Devletin asli fonksiyonlarını yerine getirme gücünün artırılması,

• Kıt kaynakların çok daha verimli bir şekilde kullanmasının sağlanması,

• Yerli ve yabancı tasarrufların, sermaye piyasalarına yönlendirilerek, 

mali piyasalar üzerindeki olumsuz baskının azaltılması,

• Millî sermayenin gelişmesinin sağlanması,

• Rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi uygulanmasına fırsat verilme 

si,

• Yabancı sermaye ve teknoloji ile yönetim, bilgi ve beceri transferi.
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II. DUNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

A) Dünya’da Özelleştirme
Dünyada son yarım asırda ulaşım ve haberleşme alanında hızlana tek

nolojik gelişmeler önemli sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçlar doğur

muş, toplumların birbiri ile olan ilişkilerini artırmıştır. İktisadi açıdan ise dünya 

ticaretinin giderek liberalleşmesi (serbestleşmesi) ve iktisadi entegrasyon 

(bütünleşme) hareketlerinin hızlanması ile ülkelerarası iktisadi ve siyasi sı

nırlar giderek ortadan kalkmaktadır. Neticede, rekabetçi serbest pazar 

ekonomisi, batılı anlamda demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi kavram

lar insanlığın ortak değerleri olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu gelişmeler 

sonucu, ülkelerarası karşılıklı menfaatlere dayanan dayanışma ve ba
ğımlılık giderek arttığı için, artık hiç bir toplumun ekonomik olarak kendini 

dış dünyadan, uluslararası pazarlardan soyutlayarak gelişmesinin mümkün 

olmadığı anlaşılmıştır. Başarılı olmanın temel şartı ve ekonomik, kültürel, 

sosyal alanlarda dahil olmak üzere, her alanda rekabet edebilen bir toplum 

haline gelebilmektir.

Özelleştirmenin ekonomiye olan olumlu etkilerini kavrayan ve algılayan 

bazı ülkeler, dünya ekonomik konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak 

1980 başlarından itibaren özelleştirmeye artan derecede önem vemişlerdir.

Dünya ülkelerini özelleştirmeye iten sebepler ise;

• Artan kamu kesimi borçlanma ihtiyacı,

• Yükselen enflasyon rakamları,

• Bazı sanayi dallarının yapısında meydana gelen değişiklikler,

• Ürün pazarları ve sermaye piyasalarının giderek uluslararası hale gel

mesi,

• Sermaye piyasalarının gelişmesi ve tabana yayılması,

• Yasal korumalar sonucunda çoğu doğal tekel konumunda olan kamu 

kuruluşlarının rekabet gücünün, dış dünya rekabetine ayak uyduramaması,

• Dünyada yaşanan küreselleşme ve globalleşme hareketleri ile tekno

loji alanındaki gelişmeler,
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• Ekonomide verimliliğin artırılması ihtiyacı,

• Piyasa ekonomisinin yerleştirilip geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu 

şeklinde sıralanabilir.

Sayısal Durum
1996 yılında, dünya çapında özelleştirmenin değeri 88 milyar ABD 

dolarına ulaşarak rekor kırmıştır. Bu değer 1995’de 73 milyar ABD doları ve 

1994’de 64 milyar ABD doları düzeyinde idi.

Özelleştirme uygulamalarının global trendlerine bakıldığında, 1990 -  

1996 yılları arasında dünya ülkelerinde gerçekleştirilen özelleştirme uygula

malarından toplam 388 milyar ABD doları gelir elde edilmiştir.

1996 yılında özelleştirmede dünya toplam geliri 88 milyar ABD doları ol

makla beraber, aynı yıl içinde Türkiye’deki özelleştirmeden elde edilen gelir 

ise sadece 515 milyon ABD dolarıdır.

Tablo 1 - 1990-1996 Yıllarında Dünyadaki Özelleştirme Uygulamaları

(Milyar $)
Halka Arz Ticari Satış Toplam Ülke Sayısı

1990 15 10 25 25

1991 32 15 47 32

1992 12 23 35 27

1993 41 15 56 43

1994 44 20 64 61

1995 38 35 73 52

1996 62 26 88 57

Grafik 1 - 1996 Yılı Özelleştirme Uygulamalarının Kıtasal Dağılımı

(% olarak)
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Grafik 2 - 1996 Yılı Dünyada Özelleştirme Faaliyetlerinin Sektörel 

Dağılımı (% olarak)
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14%
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(1990-1996) arası dönemde, endüstrileşmiş ülkeler özelleştirme uygu

lamalarının % 70’ni gerçekleştirmiştir.

Sektörel bazda; altyapı’ya (Telekom, Enerji, Su ve Taşımacılık) yöne
lik özelleştirme, global toplam gelirin % 69’u ile en büyük payı almıştır.

Yöntem bazında; gelir itibarıyla, özelleştirmenin % 34'ü direk satış yo

lu ile; % 64’ü halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İşletme hakkı dev

ri, ortak girişim ve çalışanlara satış yöntemleri ise tüm gelir toplamının % 2'si- 

ni oluşturmaktadır.

Son zamanlarda 33 ülke tarafından özelleştirilmiş 135 şirket üzerinde 

yapılan üç deneysel çalışma, yeni özelleştirilmiş şirketin finansal gücü ve ça

lışma performansındaki gözle görülebilir ekonomik ve istatistiksel iyileşmeyi 

kanıtlamaktadır.
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Tablo 2 -  Özelleştirilen şirketlerin öncesi ve sonrasının karşılaştırılması

Özelleştirmeden Performans
Ortalama değerOrtalama Değer Kaynaklardan İyileşmesi

ölçülebilir .Gözlem Özelleştirme Özelleştirme Ortalama Olan Fir-
Değişken Sayışı Öncesi Şonraşj % Değişim maların %'si
Karlılık 55 5.51 % 7.99 % 2.49 69.1
(Satışlardaki geri dönüşler) 

Etkinlik 51 0.956 1.062 1.106 85.7
(Çalışan başına gerçek satış) 
Yatırım 43 11.69 % 16.8 9 % 5.21 67.4
(Sermaye Harcamaları/Satışlar)
Çıktı

(Gerçek Satışlar)
57 0.899 1.14 0.241 75.4

istihdam 39 40.85 43.2 2.346 64.1
(Toplam istihdam) 
Finansal Kaldıraç

(Borçlar/Toplam Fonlar)
53 66.22 % 63.79 % - 2.43 71.7

Temettüler 39 1.28 % 3 % 1.72 89.7
(Temettüler/Satışlar)

(Bu tablo, yeni özelleştirilmiş şirketlerden oluşan grubun üç yıllık ortalama çalışma 

ve finansal başarısı ile bu şirketin özelleştirme öncesindeki son üç yıl boyunca başa

rı karşılaştırmalarının sonucunu özetlemektedir.)

B) Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları 
(1984-Temmuz 1998 Dönemi):

Türkiye, 1979 yılına kadar uyguladığı ithal ikamesine dayalı ekonomik 

politikasından vazgeçerek, 1980’li yılların başından itibaren dışa açık, ihra

cata dönük bir sanayileşme stratejisi takip etmeye başlayarak OsmanlI İmpa- 

ratorluğu'nun gerileme ve çöküş dönemlerinden bu yana Türk ekonomisinin 

ezeli meselesi olan Ödemeler Dengesi (döviz darboğazı) sorununu önem

li ölçüde çözmüştür. Uygulanan politikalar sonucu dışa dönük bir müte

şebbis sınıfı yetişmiş, ancak gelinen seviye için gerekli olan bünyesel de

ğişiklikleri başaramamış ve son derece önemli yılları kaybetmiş ve kaybet

meye de devam etmektedir. Günümüzde yaşana ekonomik sorunlar, kamu 

kesiminin küçülmesi ile ilgili gerekli reformların yapılamamasından kay

naklanmaktadır.

Makro açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisi, kamu kesimi çıkmazı
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ile karşı karşıya bulunmaktadır. Devletin klasik görevleri olarak kabul edi

len eğitim, sağlık, güvenlik, yargı, altyapı gibi alanlarda yapılan faaliyet sonu

cu üretilen hizmetlerin son derece yetersiz, nitelikleri de düşük ve topluma 

olan maliyetleri yüksektir. Hatta maliyetleri hesaplamak bile mümkün ola

mamaktadır.

Kamu kesimi bir taraftan da özel sektörle birlikte bizzat üretim faaliyetle

rine katılarak mal ve hizmet üretmekte ve pazarlamaktadır. Bu şekilde faali

yette bulunan kamu kesiminin ekonomide ağırlığı % 50 dolayında olup, 

rekabetçi serbest piyasa ekonomisini benimsemiş hiç bir ülkede bu oranı gör

mek mümkün değildir.

Kamu kesimi bu haliyle ekonomide kaynak tüketen, makro dengeleri 

bozan, büyüme hızını düşüren, enflasyona sebep olan en önemli unsur 

haline gelmiştir. Kamu kesiminin bu haliyle topluma yüklediği maliyetleri, eko

nomimizin uzun süre taşıması mümkün görülmemektedir.

Ekonomide kaynakların verimli kullanılabilmesi, makro dengenin tesis 

edilebilmesi için özelleştirme gerçeği ülkemizde de kendini dayatmış ve 

bu doğrultuda özelleştirme konusu, uzun zamandan beri ülke gündemini iş

gal etmektedir. Özelleştirmede yapılan icraat yok denecek seviyede kalmıştır. 

Bunun başlıca sebebi, Türkiye ekonomisinin yapısını temelden değiştirebile

cek özelleştirme meselesine yaklaşım yanlışlığından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de kamu sektörünün fiili etki haritası çıkarılmaksızın derme çat

ma mevzuat, idari yapı ve beceriksiz siyasi ve bürokratik kadrolarla yapılma

ya çalışılan özelleştirme uygulamaları, özelleştirmenin başarısını menfi yön

de etkilemiş, özelleştirmede dünyada eşi görülmeyen gecikmeler, başa

rısızlıklar ve kararsızlıklar yaşanmıştır.

Dünyada yaşanan ekonomik değişimlere paralel olarak, 1980’li yıllarla 

birlikte özelleştirmenin Türkiye’nin gündemine de girmesini zorunlu kılan 

sebepler şunlardır:

• Kamu yararı ile kâr amacına yönelik çalışma hareketleri arasındaki çe
lişki,

• Yüksek maliyet, düşük verimlilik,

• Pazar disiplininden yoksun olmak,



• Zamanında sermaye temin edilememesi ve teknolojiyi yenileme yatı

rımlarının zamanında yapılamaması,

• Bölgenin gelişmişlik farkları da dikkate alınarak, kuruluş yeri ve sektör 

seçimleride rasyonel davranılmaması,

• KİT’lerin üretim, yatırım ve istihdam politikalarının siyasi karar organla

rınca belirlenmesi,

• Pazar ekonomisine uygun bir finans yönetimlerinin olmayışı, dolayısıy

la kaynakların etkin ve verimli kullanılamamasıdır.

Türkiye’de 1985 yılından itibaren 165 kuruluş özelleştirme kapsa

mına alınmıştır.

Yıllık bazda ve yöntemler bazında özelleştirme uygulamalarının dökü

mü sırasıyla Grafik-3 ve Tablo 3’de gösterilmiştir.

Grafik 3 - Özelleştirme Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı

MİLYON $ 1,000.00 962.2

1986 yılında başlayan uygulamalar sonucunda 1997 yılı sonu itibariyle 

122 kuruluşta hisse senedi satış ve devir işlemi yapılmış ve bu kuruluşlardan 

105'inde hiç kamu payı kalmamıştır.

Halâ özelleştirme kapsamında 47 kuruluş ile bazı taşınmazlar bulun

maktadır. Bu kuruluşların 29’unda % 50’nin üzerinde kamu payı vardır. 5 yıl

dan daha fazla zaman özelleştirme programında bulunan 20 kuruluş mevcut

tur.
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Blok satış, halka arz, uluslararası arz, İMKB'de satış veya varlık satışı 

yöntemleriyle kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilen diğer 19 kuruluşta 

ise halen kamu payı bulunmaktadır.

1985 yılından bugüne (Temmuz 11998’e) kadar gerçekleştirilen özel

leştirme uygulamalarının toplam tutarı 4.5 Milyar ABD doları düzeyindedir.

Tablo 3 - 1986 Temmuz 1998 Dönemi Gerçekleştirilen 

Özelleştirme Uygulamaları (Milyon Dolar)

1986-1996 1997 1998/7 Toplam

Toplam 

içi % ’şi

Blok Satış 1.493.0 251.0 288.5 2,032.6 45.1

Tesis/Varlık Satışı 294.5 213.0 43.6 550.6 12.2

Halka Arz 433.0 0 239.0 67.20 15.0

Uluslararası Kurumsal Arz 330.0 0 389.0 719.0 16.0

İM KB’de Satış 524.5 0 2.1 526.5 11.6

Yarım Kalmış Tesis Satışı 2.3 1.8 0 4.1 0.1

TOPLAM 3.077.4 465.5 962.2 4,505.0 100.0

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Dokümanları, Ağustos 1998.

Dünya’daki özelleştirme uygulamalarında Halka Arz % 64 oranında 

olduğu halde, Tablo 3’de görüldüğü gibi, Türkiye’de ise Halka Arz sadece % 

15 dolaylarında kalmış olup, Blok Satış yoluyla yapılan özelleştirme ise % 

45'lik bir paya sahiptir. Bu oranlar bile Türkiye’de özelleştirme uygulamala

rının çarpıklığını ortaya koymaktadır.

Grafik 3’e gelince; Türkiye'de 1994-1997 döneminde yıllık özelleştirme 

hedefleri 5’er milyar doları aştığı halde, gerçekleşmeler yıllık hedeflerin 

sadece % 10’u dolaylarınd kalmıştır.
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III. MHP’NIN ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI
A) Genel Politikalar Açısından Değerlendirme:
Teknolojik gelişmelerin katkısıyla modern devlet, güvenlik gücü, vergi 

daireleri ve hayatın bir çok alanındaki yetki ve imkanları ile son derece güç

lenmiştir. Devletin buna ilaveten bir de ekonomik alanda aktif olarak yer al

ması tolumda dengesizlik yaratmaktadır. Gerçek demokrasilerde, devlet 

otoritesinin karşısında bağımsız ekonomik güç haline gelmiş fertlerin 

oluşturduğu denge yatmaktadır. Bu denge oluşmadan demokrasinin geliş

mesi imkansızdır. Demokrasinin sağlıklı olarak gelişebilmesi, orta sınıfın ge

lişmesine bağlıdır. Bu bakımdan özelleştirme sadece ekonomik bir hadise 

değil, mali, siyasi ve sosyal boyutları ve faydaları olan bir uygulamadır:

• Çoğulcu, hür ve demokratik toplum yapısını gerçekleştir

menin en önemli temelini özelleştirmeyi gerçekleştirerek atacağız.

Ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılarak, yıllık 

enflasyon hızının tek haneli rakamlara indirilerek kalkınmada istikrarın 

sağlanması için özelliştirme bir önşart ise de, yapılacak özelleştirmeler 

ile pazarın tam rekabet özelliğini kaybetmesine, devlet tekellerinin yerini 

özel tekellerin almasına fırsat verilmemelidir. Piyasalarda tam rekabetin 

oluşması için;

• Kamu yararını gözeten, ülke şartlarına ve gerçeklerine uygun dü
rüst özelleştirmeyi gerçekleştireceğiz.

• Yapacağımız özelleştirme uygulamaları ile yeni müteşebbisler 
oluşmasını sağlayarak tam rekabetin gerçekleşmesine katkıda bulu
nacağız.

• Yapacağımız özelleştirmeler ile, az gelişmiş yörelerin kal
kınmasına katkıda bulunacağız.

Cumhuriyet döneminin başlangıcı ile birlikte yürütülmeye çalışılan kar

ma ekonomik sistem kamu ve özel sektörün iç içe girmesine yol açmıştır. 

Ekonomik yapı oldukça karmaşık halde olduğundan meseleye dikkatli yaklaş

mak ülke ekonomisinin menfaatine olacaktır. Bu olumsuzlukları gidermek için;

• Türkiye için özelleştirme konusunu sektörel bazda incele
yecek  ve buna göre yaklaşımda bulunacağız.
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• Değişen ve gelişen ülkelerarası iletişim ve ekonomik anlayışlar 

çerçevesinde kamu yararı anlayışı ve ülkenin stratejik görüşünü ye
niden değerlendirerek  çağdaş tanımlama yapacak ve özelleştirmeyi 
sektör bazında gerçekleştireceğiz.

• Stratejik kuruluşlarda yapılacak özelleştirmelerde, kamu mü
dahalesini teminat altına alacağız.

• Ülke ekonomisini hem iç dinamikler ve hem de dış dinamikler kar

şısında esnek ve uyumlu hale getirmek için özelleştirmeyi bir araç ola

rak kullanacağız.

•  Özelleştirme uygulamalarını kamuoyuna bütün detayları ile 

açıklayacağız.
• Özelleştirme ihalelerini hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde 

açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz.

• Zaman kaybından kaçınmaksızın her sektör ve kuruluş için 
detaylı uygulama planı yapacağız.

• Yapılacak planlamalarda, kuruluşun ve sektörün yapısını, çalı
şanların durumunu, özelleştirmenin getireceği ticari ve sosyal 
etkileri  ele alarak gerekli tedbirleri alacağız.

• Başarılı bir özelleştirme için özelleştirme öncesi, özelleştirme sı

rası ve özelleştirme sonrası olmak üzere üç aşamalı plan  yapacağız.

• Zarar eden kuruluşların özelleştirilmesinde, elde edilecek gelir ye

rine üretimin devamı ve istihdamın korunmasını öncelikli tercih 
olarak değerlendireceğiz.

• Üretimin devamı şartıyla özelleştirilecek zarardaki kuruluşlarda, 

bedel unsurundan daha çok özelleştirme halinde sağlanacak gider ta
sarrufu sonucu devlet giderlerindeki azalma ve hür teşebbüs mantığı

nın doğrultusunda yapılacak işletmeciliğin yaratacağı katma değeri 
esas alacağız.

• Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, özelleştirme gelirlerinin 
belli oranının, iç borç stoğunun tasfiyesinde kullanarak enflas- 
yonist baskıyı azaltacağız.

• Özelleştirme gelirlerinin belli oranını alt yapı, sağlık, eğitim,
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adalet v.b. alanlara kaynak olarak aktaracağız.

•  Mevcut Özelleştirme Kanunun kendisi özelleştirmeye en
geldir. Özelleştirme kanununu basit, uygulanabilir ve esnek  ha

le getireceğiz.

B) Sektörel Açıdan Değerlendirme:
Ekonomide faaliyet gösteren devlet.kuruluşları, İktisadi Devlet Teşek

külleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olarak ikiye ayrılır. İDT’ler 

ekonomik alanda ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kuruluşlar, KİK’ler 

ise tekel niteliğindeki mal hizmetleri üretmektedirler. Bu kuruluşların hepsi

ne tek tip bir özelleştirme modeli ve uygulaması mümkün değildir.

Özelleştirme uygulamalarında, bütün kuruluşlara aynı yaklaşımı göster

mek, hem kuruluşa zarar vermekte, hem de özelleştirme çalışmalarını sekte

ye uğratmaktadır. Kuruluşun faaliyet gösterdiği sektörün yapısında veya ilgili 

kuruluşun sektör içindeki durumundan kaynaklanan nedenlerle, bazı düzen

lemeler yapılmaksızın gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları, özelleştir

menin amaçlarının gecikmesine yol açmıştır. Özelleştirmedeki gecik
meleri engellemek ve ülkeye fadyalı uygulamalar gerçekleş
tirmek için;

• Her sektörün, hatta her kuruluşun yapısına göre özelleştir
me uygulaması gerçekleştirceğiz.

•  Kamu kuruluşlarının ana amaçları dışındaki faaliyetlerini 
öncelikle özelleştirerek, hem kuruluşun iyileştirilmesini, hem de ko

laylıkla özelleştirilebilirliğini sağlayacağız.

•  Alt yapı ve ülke güvenliğini ilgilendiren sektörlerde mül
kiyet özelleştirilmesi yerine işletme hakkı devri modellerini uy
gulayacağız (Enerji, liman v.b.).

1. Tarım Sektöründe:
Tarım sektöründe faaliyette bulunan kuruluş olarak karşımızı teknik an

lamda sadece TİGEM (Tarım İşletmeleri GenelMüdürlüğü) Tarım İşletmeleri 

çıkmakla birlikte devlet tarım sektöründe faaliyette bulunan ticari, finansal ve 

endüstriyel kuruluşlar yoluyla önemli bir etki alanına sahiptir. Türkiye Zirai 

Donatım Kurumu (TZDK), Et ve Balık Ürünleri AŞ. (EBAŞ), ZİRAAT BAN-
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KASI, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) ve Toprak Mahsulleri Ofisi 

(TMO) gibi kamu kuruluşları vasıtasıyla yapılan uygulamalarla devlet, hem 

tarımı sübvanse etmeye, hem de teşvik etmeye çalışmış, diğer taraftan da pi

yasayı düzenleyici rolünü üstlenmeye çalışmıştır. Başlangıçta iyi niyetlerle 

başlayan bu girişimler, devletin bu sektörü doğru zamanda terk edememesi 

ve politik müdahalelerden dolayı bu kuruluşlar, kuruluş gayelerini yerine ge

tirmekten uzaklaşarak, mevcut durumlarıyla hem devlete, hemde faaliyette 

bulundukları sektöre ve en önemlisi faydalı olmaları gereken kesime za

rar vermeye başlamışlardır.

Devlet tarıma en büyük etkiyi taban fiyat politikası ile yapmaktadır. Ta

ban fiyat uygulamaları tarım sektörünün ötesinde genel ekonomik gidişatı 

etkilemektedir. Taban fiyat politikalarının sürekli ve vazgeçilmez hale getiril

mesi, tarım sektörünün pazar ekonomisine uyumunu ve dolayısıyla tarımda 

geleneksel üretimden işletmeci üretime geçişini engellemiştir. Tarım 

ürünlerinde ileri düzeyi yakalayamadığımız için uluslararası ekonomik birlik

lere uyum sorunları ile karşılaşılmaktadır. Tarımda çeşitli politik mülahazalar

la hiç bir ekonomik veriye dayanmaksızın miting kürsülerinde belirlenen taban 

fiyatları ekonominin normal gidişatını menfi yönde bozarak devlet eliyle (iş

çilik ücretlerinin de etkisiyle) maliyet enflasyonunun artmasına yol açmış

tır. Maliyet enflasyonunun yükselmesi ekonomimizin uluslararası rekabete 

açılmasını engellemiştir.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Çukobirlik, Fiskobirlik, TarİŞ 
v.b. birlikler süratle üreticiye devredilmelidir. Böylece birliklerin yönetimle

ri gerçek sahiplerine devrederek hem demokratik yapının, hem de millet 

sektörün gelişmesi sağlanacaktır. Bu uygulamaya paralel olarak tarımda 

uygulanan teşvik yöntemi, tamamen değiştirilerek doğrudan üreticiyi teşvik 

sistemine geçilmelidir. Taban fiyat uygulamasından tedrici olarak vazgeçile

rek Türk tarımı, serbest piyasa ve dünya ekonomisine entegre edilmelidir. Bu 

uygulamalara gerekli desteğin sağlanabilmesi için Tarım Bakanlığı’nın teş

kilat yapısı, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Özetlersek;

• Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan kuruluşları, ta

rım ve hayvancılıkla ilgili tedbirler alındıktan sonra özelleştireceğiz.
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•  Birliklerin yönetimi doğrudan üreticiye devrederek, politik 

müdahalelerden arındıracak ve yönetimlerinin demokratikleştirilmesini 

sağlayacağız.

2. Madencilik Sektöründe:
Türkiye, mevcut yeraltı kaynaklarını yanlış politikalar yüzünden bugüne 

Özellikle bu kesimde kamu işletmeciliğine öncelik verilmesi sonucu hem 

madencilik ihmal edilmiş, hem de hantal ve verimsiz işletmeler ekonomi

nin üzerine yük olmuştur.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara göz atacak olursak, 

bu sektörde faaliyet gösteren Eti Holding, Türkiye Taş Kömürü, Türkiye 

Kömür İşletmeleri, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Karadeniz Bakır İş

letmeleri önemli oranda artan şekilde zarar etmektedir. Türkiye Petrolleri 

A.O. ise petrol arama faaliyetlerini yeterli derecede yürütememektedir.

Madencilik sektörünün özelleştirilmesinde ticari saiklerin yanısıra 

milli madencilik politikası geliştirilerek süratle devreye sokulmalı, maden

cilik sektörü, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek konuma getirilmeli

dir. Madencilik sektöründe yapılacak uygulamalarda ülke bağımsızlığını ipo

tek altına alabilecek politikalar uygulanmamalıdır.

• Madencilik sektöründeki özelleştirmeyi genel madencilik politika

sı ile birlikte ele alacağız. (Bkz. Madencilik Komisyonu Raporu)

• Madencilik sektörünü de ticari saikler dahilinde ele alarak süratle 

özelleştirmeye giderek bütçe üzerinde yük oluşturan işletmeleri kârlı ve 

verimli yapıya kavuşturacağız.

3. İmalat Sektöründe:
Türkiye’de imalat sektörü, önemli ölçüde gelişmiştir. Devletin imalat sek

töründe faaliyet göstermesinin ekonomik önemi kalmamakla beraber TMO, 

şeker fabrikalarının, ÇAY-KUR’un v.b. özelleştirmelerin de etki alanları 

gözetilerek özel ve dikkatli uygulamalar yapılmalıdır.

• Belirli bir plan dahilinde imalat sektöründen devleti çekeceğiz.

4. Enerji Sektöründe:
Türkiye’de yılda kişi başına ortalama 1.500 kw elektrik enerjisi tüketil-
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mektedir. Bir ülkenin gelişmişlik derecesinin en doğru ölçeği enerji tüketim se

viyesidir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık tüketim ortalama 6.000 kw civa

rındadır. Türkiye’nin gelişmesini tamamlayabilmesi için bir taraftan tüketimini 

bu seviyelere çıkartması, diğer taraftan bu tüketimi karşılayacak üretimi sağ

laması gerekmektedir.

• Elektrik enerjisinin özelleştirme uygulamalarında, monopol yara

tılmasına müsaaade etmeyeceğiz. Aboneleri monopol yapının menfi et

kilerinden koruyucu tedbirleri alacağız.

•  Üretim ve dağıtımın aynı elde toplanmasını (monopson) 

engelleyeceğiz.
•  Bağımsız düzenleme kurulu oluşturarak üretim, fiyat ve iletim ya

tırımları planlama yetkisini bu kurula devredeceğiz.

• Hidrolik enerjide, kapasite kullanımını artıracağız.

• Mevcut termik santralları, yatırım şartı ile özelleştireceğiz.

• Yap-İşlet gibi modelleri teşvik edeceğiz.

• Ekolojik denge ve çevre dokusu koruyucu tedbirleri alacak, özel 

teşvikler getireceğiz.

• Yerli hammadde kaynaklarını ıslah çalışmalarına her türlü desteği 

vereceğiz.

• Enerji sektöründki siyasi özelleştirmeleri ters yüz edeceğiz.

5. Hizmet Sektöründe:
• Hizmet sektöründe faaliyet gösteren devlet işletmelerini en kısa 

sürede özelleştireceğiz.

6. Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe:
Uzun zamandan beri kamuoyunda tartışılmakla birlikte bankacılık ve si

gortacılık sektörünün özelleştirilmesi hususunda kayda değer bir gelişme 

sağlanamamıştır. Bugüne kadar yapılan banka özelleştirilmeleri, bankacılık li

sansı verilmesinin değişik versiyonu olmuştur. Devletin elinde bulundurdu

ğu bankalar kullanılarak finans piyasası iktidarlar tarafından etkilenmekte, 

bazen siyasi hesaplara yönelik olarak kullanılmaktadır. Diğer sektörlerde 

yapılan hatalar aynı şekilde bankacılık sektöründe de tekrarlanmıştır. Belli ke
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simleri teşvik ve kredilendirme gayesiyle kurulan bankaların tamamı kendile

rini teşvik edilir ve desteklenir konuma gelmişlerdir.

Tarım ve esnaf kesimi ile inşaat sektörünü desteklemek maksadıyla ku

rulan kamu bankaları, hem bu gayelerinden uzaklaşmış hem de hantal ya

pılarından dolayı kaynakları tüketir, kendileri de desteklenmeye muhtaç 

konuma gelmişlerdir. Bugünkü kamu bankacılık sistemi ve yöntemlerle ba

zı kesimleri destekleme ve teşvik iddiasını gerçekleştirme zor olduğu gibi, 

modern kredilendirme sistemlerinden uzaktır. Hatta bazı kesimleri destekle

me bahanesiyle kamu kaynaklarının usulsüz, haksız ve yanlış kullanımını giz

lemek için mevcut kamu bankaları kamuflaj olarak kullanılmaktadır.

Türkiye bankacılık sektöründe; toplam banka şube sayısının % 40’ı, 

çalıştırılan personel sayısının % 42’si, tüm bankaların kaynak ve varlıkları

nın % 33’ü, toplam mevduatın yaklaşık % 40’ı, ihtisas kredilerinin % 95’i ol

mak üzere kullandırılan toplam kredilerin % 30’u kamu bankalarına ait bu

lunmaktadır. Tahsili güç veya imkansız takipteki alacakların % 30'u kamu 

bankalarına aittir. Bu veriler, kamu bankalarının Türk bankacılık sistemi için

deki büyüklüğünü, hantal ve kötü kullanılmaya müsait bir yapı arz ettiğini or

taya koymaktadır. Kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin daha ay

rıntılı bilgiler bu çalışmanın EK-2’sinde verilmiştir.

Kamu bankaları kullanılarak milletin soyulması, kamu kaynaklarının 

hak etmeyenlere tahsis edilmesi, kamu bankaları üzerinden zengin üretil

mesi ve siyaset yapılması zulmüne hizmet eden, bugünkü kamu bankacı

lık sisteminin asgari düzeye indirilmesini demokrasi için kaçınılmaz 

milli bir mesele olarak görüyoruz.

• Devlet bankacılık sektöründeki faaliyet ve büyüklüğü, vazgeçil

mez kamu hizmetlerinin görülmesi ile sınırlandırıp küçültülmek üzere ye

niden yapılandıracaktır.
%

• Kamu bankaları aracılığıyla yürütülmekte olan esnaf ve sanatkâr

lar ile küçük çiftçinin desteklenmesi ve teşviki uygulamaları, ilgili mes

lek kuruluş ve kooperatifleri güçlendirilerek bunlara devredilerek daha 

etkin bir şekilde yürütülmesine dönük düzenlemeler yapılacaktır.

• Kamu bankaları aracılığı ile yapılan yolsuzlukların önlenmesi ve
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kamu kaynaklarının doğru ve adaletli kullanımının temini için bankacılık 

sektöründe özelleştirme ivedilikle ve öncelikle yapılacaktır.

• Kamu bankalarının mevduat ve kredilendirme faaliyetlerinden olu

şan kısımları, özelleştirilmek üzere ayrı ticari bankalar olarak örgütlene

cek ve hızla özelleştirilecektir.

• Kamu bankalarının, bankacılık faaliyetleri ile ilgili olmayan her tür

lü varlıkları ile iştirak hisselerinin öncelikle özelleştirilmesi sağlanarak, 

bu yolla kamu kaynaklarının israfının önüne geçilecektir.

• Kamu bankalarının özelleştirilmesinden elde edilen kaynaklardan 

çiftçi, esnaf ve küçük işletmelerden oluşan kesime daha fazla ve etkin 

destek ve teşvik imkanı sağlanacaktır.

• Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından halen görülmekte olan 

kamu hizmeti özelliğindeki faaliyetleri yapmak üzere bir banka oluşturu
lacaktır. Bu bankaların diğer faaliyetleri ayrı bankalar haline getirilip 

özelleştirilecektir.

• Emlak Bankası, konut stoku başta olmak üzere, bankacılıkla ilgili 

olmayan diğer varlıklarından arındırılarak özelleştirilecektir. Bankadan 

ayrılan varlıklar ise ayrıca değerlendirilecektir.

• Sermayesinin % 95’i kamuya ait ve önemli bir fonksiyonu kalma
mış olan T. Kalkınma Bankası, ya yeniden yapılandırılarak fonksiyonel 

hale getirilecek, ya da tasfiye edilecektir.

• Gerçek serbest piyasa ekonomisinin işler hale getirilmesine ve si

yasetin kirlilikten arındırılarak millete hizmetin yolu haline dönüştürül

mesine katkıda bulunacak bir mali sektörün oluşmasının ancak özelleş

tirme ile mümkün olabileceğine inanıyoruz.

7. Ulaştırma Sektöründe:
Ulaştırmayı, kara, deniz ve hava ulaştırmacılığı olarak üç başlıkta ince

lemek doğru olacaktır. Kara ulaştırmacılığı, demiryolu haricindeki kısmı 

özel sektör tarafından yapılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı ise devlet ta

rafından işletilmekte ve gelinen nokta gözönünde bulunmaktadır.

• Demiryolu taşımacılığında, öncelikle destek hizmetleri (pazarla

ma, bakım-onarım, v.b.) özelleştireceğiz.
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• Özel sektöre öncelikle hat işletmeciliği lisansı vereceğiz.

• Özel sektörün, hat yapımına kaydıracağı yatırımlarını uzun vadeli 

teşviklerle belli program dahilinde teşvik edeceğiz.

• Denizyolu ve havayolu taşımacılığını belli bir program dahilinde 

tamamen özelleştireceğiz.

8. Haberleşme Sektöründe:
Türkiye haberleşme alanında en büyük şirketi olan Türk Telekomünikas

yon A.Ş.'yi özelleştirmeye çalışmaktadır. Ancak yapılmaya çalışılan özelleştir

me değil, dış kredi temininden ibarettir. Şöyle ki, Telekom’un özelleştiril
mesinde, yönetimin özelleştirilmesi yapılmamaktadır. Yurtiçi ve 

yurtdışı piyasalarda arz edilecek hisse senetleri tahvile çevrilebilir nitelikte 

olacaktır.

GSM’nin (Mobil Telefon’un) lisans devrinde de bazı anlaşılmaz 

ve açık olmayan gelişmeler olmuştur. Türkcell ve Telsim firmaları ile 1993 

yılında gelir ortaklığı anlaşması yapılmış (Anlaşmada bunun daha sonra li

sans anlaşmasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır) ve firmalar hiç bir sa

bit ücret ödemeden yatırımlarını tamamladıktan sonra lisans devri anlaşması 

yapılmıştır.

Lisans anlaşmalarında rekabet unsuru devreye sokulmadığından belir

lenen lisans bedelinin sübjektif yanları ağır basmaktadır. Lisansın değeri he

saplanırken, ilk beş yıl içinde beşyüz bin abone kaydı beklenirken, beş 

yıl dolmadan bir buçuk milyonun üzerinde abone kaydı gerçekleşmiştir. 

Değer tespitinin bu doğrultuda revize edilmesi gerekirken bu yapılma

mıştır.

Türkiye’nin GSM potansiyeli dört şebekeyi kaldırabilecek 
konumda olmasına rağmen, iki firma ile yetinilmesinin izahını 
bulmak mümkün olamamaktadır.

• Telekom’u özelleştirirken, kamu oyu menfaatleri ile ticari olguları 

dengede bulunduracağız.

•  GSM (mobil telefon)’de en az dört şebekeyi devreye so
kacağız.

Ülkenin para hareketleri yönünden zayıf kasaba ve içelerine özel banka
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lar hizmet vermekten kaçınmaktadır. Küçük yerlerde devlet bankalarını politik 

mülahazalarla hizmet vermeye zorlamak, bankacılık teamüllerine aykırı düş

mekte, devlet bankaları adeta posta idarelerinin yapması gereken fonksiyon

ları ifa etmektedirler.

• Haberleşmenin diğer kolu olan Posta İşletmesini, teknolojik ba

kımdan yenileyecek yatırımları yapacağız.

• Posta idarelerini on-line şebekeleriyle donatarak, her türlü para 

hareketinin kolaylıkla transferinin gerçekleşmesini sağlayacak ve posta 

idarelerinin bankalarla entegrasyonlarını teknolojik yatırımlar yaparak 

gerçekleştireceğiz. Böylece özellikle devlet bankalarının asli fonksiyon

larına dönmesini sağlayacağız.

• Posta işletmesinin, hisse senetlerini halka arz edeceğiz.

• Posta hizmetlerinde mümkün olabilecek her türlü özelleştirmeyi 

yapacağız.

C) Çalışanlar Açısından:
Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlarda çalışanlar için 4046 sa

yılı özelleştirme kanunu ile getirilen sosyal tedbirler yetersiz kalmaktadır. 
Bu nedenle;

• İlgili Kanunda değişiklik yaparak çalışanlar için alternatif
li sosyal haklar getireceğiz.

• Yeni iş kurma isteyen küçük işletmecilere düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız.

• İşini kaybedenlerin, sağlık primlerinin, yeni bir işe girin
ceye kadar devlet tarafından karşılanmasını  sağlayacağız.

• Kamu kuruluşlarının işçi ihtiyacını, özelleştirme sonucu işini kay

bedenlerden karşılayacağız.

• Özel sektör kuruluşlarının, özelleştirme nedeniyle işini kaybe
denleri istihdam etmesi halinde, sigorta prim ödemelerinde in
dirim sağlayacağız.

D) Değerli Gayrimenkuller Açısından:
• Belediyelerle ve diğer kamukuruluşlarıyla işbirliği yaparak, imar
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planı değişikliğine giderek, bu kuruluşların şehir merkezlerindeki ar
salarının bir kısmını yeşil alan olarak, geriye kalan kısmını da 
en yüksek geliri elde edecek şekilde değerlendireceğiz.

• Şehir merkezlerindeki kamu arsaları için özel sektörle ortaklık
lar kurulmasını sağlayacağız.

• Özel uygulamalar sonucu elde edilecek arsa gelirierinden ilgi
li belediyelere pay vereceğiz.

• Kamu kesimine ait dinlenme tesislerini, sosyal tesisleri ve 
kurumların özellikleri de dikkate alınarak lojmanları da en kısa 
sürede özelleştireceğiz.

E) Yabancı Sermaye Açısından:
Türkiye, uygulanan yanlmış politikalar sonucu, yabancı sermayeden ye

terince istifde edememiştir. Yabancı sermayenin ülke ekonomisine getireceği 

faydaları artırması, ekonominin rekabet gücü kazanması ve verimliliğin art

ması için teknoloji transferinin gerekli olduğu hallerde bazı devlet kuruluşları 

yabancı sermayeye devredilebilmelidir. Bu amaçla;

• Yabancı sermayeye yapılacak özelleştirmelerde, teknoloji transfe

rini sağlayacak özelleştirme uygulamaları yapacağız.

• Şahsiyetli ekonomik politikalar uygulayarak özelleştirme uygula

malarına, yabancı sermayenin milli sermaye ile ortaklıklar kura
rak  katılmasını sağlayacak ve teşvik edeceğiz.

F) Millet Sektörü Açısından:
Millet sektörünün geliştirilmesi yönündeki talebimizin temel amacı, 

çalışanların, tarım kesiminde faaliyet gösterenlerin, esnafın ve memurların 

iktisadi faaliyetlere kuracakları birliklerle iştirak etmelerinin sağlanması

dır. Bu yönde ismi konulmamakla birlikte yoğun çabalar mevcut olmasına 

rağmen mevzuat dağınıklığı ve yetersizliği bu çabaların sonuca ulaşmasını 

engellemekte ve geciktirmektedir. Memurların kurdukları vakıflar, esnaf ta

rafından kurulan birlikler, tarım kooperatifleri ve birlikleri, sendikalar 
v.b. millet sektörünü gerçekleştirmek için en müsait teşkilatlardır. Bu 
birliklerin iktisaden etkili ve güçlü olabilmeleri için bazı yasal
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düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Millet sektörünün oluşumunun sağlanarak gelişmesi için yapılması ge

reken işlemler, ayrı bir çalışma konusu olduğundan burada sadece özel

leştirme uygulamalarının, millet sektörünün oluşumuna ne derece katkı 

sağlayabileceği konusuna ve bu konudaki önerilerimize kısaca değinece

ğiz.

Yapılacak özelleştirme uygulamaları ile çalışanları, yöre halkını ve 

geniş kitleleri hisse sahibi yapmak suretiyle sermayesinin tabana yayılmasını 

ve daha adil gelir paylaşımını sağlamak gerekmektedir. Bu uygulamalar 

toplumdaki sosyal bütünleşmenin ve istikrarın sağlanmasına hizmet 

ederek, gerçek anlamda çoğulcu demokrasinin toplumumuzda yeşer

mesini sağlayacaktır. Bu yönde özelleştirmenin geniş kitlelere fayda sağla

yabilmesi için etkin bir sermaye piyasasının varlığına ihtiyaç vardır. Böylelik

le etkin, dengeli ve ülkeye faydalı millet sektörünün oluşarak, toplumun bü

tün katmanlarına yayılması sağlanmalıdır. Millet sektörünün gerçek
leşmesi için;

•  Birçok ülkedeki uygulamalara paralel olarak gerekli yasal düzenleme

ler yaparak çalışanlara, yöre halkına, halka arz gibi uygulamalar
la mülkiyetin tabana yaygınlığını artıracağız.

• Özelleştirme sonucu, hisse senetlerini kısa süre içinde halka 
açacaklara özel teşvikler  getireceğiz.

• Yapılacak halka arzlarda, halkın ve çalışanların hisse senedi sahi

bi olmaları için, indirim, hediye hisse ve taksitlendirme gibi mo
deller  geliştireceğiz. Böylelikle, “sosyo-ekonomik kültür” değişiminin 

önemli bir bölümü olan “hisse senedi kültürü”nün oluşmasını sağlaya

cağız.

G) Yapılması Planlanan Ayrıntılı Çalışmalar ve Sonuç
Türkiye’de özelleştirme uygulamaları dünya’daki uygula

maların tersine sermayenin tabana yayılmasından çok blok satış 
şeklinde yapılmaktadır. MHP’nin özelleştirme politikasında 
KİT’lerin öncelikle çalışanlara ve yöre halkına satılması suretiyle- 
sermayenin tabana yayılması sağlanacak, neticede özelleştirme
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Millet Sektörünün bir ölçüde gerçekleşmesi için bir araç olarak 
kullanılacaktır.

Özelleştirme konusu sadece KİT’lerin özelleştirilmesini kap
samamaktadır. Devletin bütün ekonomik faaliyet ve birimlerinin 
özelleştirme uygulamaları ile yeniden konumlanması ve yapılan
dırılması amaçlanmaktadır. MHP’nn genel olarak özelleştirmeye 
ve KİT’lere yaklaşımını belirlemek ve konulara ilişkin daha ayrın
tılı proje çalışmaları ve somut düzenlemeler ayrıca yürütülmekte
dir. Bu ayrıntılı çalışmalar yapıldığında tam olarak özelleştirme 
konusu ve bu konuda devletin ekonomik alanda yeniden yapılan
dırılması konularında yaklaşımlar belirlenmiş olacaktır. Bu rapo
ru takiben yürütülmesi düşünülen ayrıntılı çalışma planı (Ek: 4) 
olarak verilmiştir.
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10.11) Etimesgut Ağaç San.Tic. A.Ş.
10.12) Fişek San. ve Tic. A.Ş.
10.13) Hafif Silah San. Ve Tic. A.Ş. İK
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10.14) Hurda San. ve Tic. A.Ş.
10.15) Nitrosan Ticaret. A.Ş.
10 16) Elroksan Ticaret A.Ş.
10.17) Pirinçsan Ticaret A.Ş.
10.18) Mühimmatsan Ticaret. A.Ş.
10.19) Ağır Silah Çelik SanTic A.Ş.
11) Çay İşletm eleri Genel Müd. 
(ÇAYKUR) (#)

İDT
DEVLET

BAKANLIĞI
100-Hazine

12) Tütün, Tütün Mamütleri, Tuz 
ve A lko l İşletm esi Gen. Müd. (TEKEL)

KİK

12.1) Sigara San işit. Müessesesi
12.2) Yaprak Tütün İşit Ve Tic. 
Müessesesi

(/)
0)
o
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12.3) Alkollü İçkiler San. 
Müessesesi

s
Zı
LU

X
o
o

12.4) Tuz Sanayi Müessesesi
12.5) Paz. ve Dağıtım 
Müessesesi

UJU-

{U1) TCDD'ye ait 7 liman 
(*) 7,0-Exımbank/ 8,0 Ziraat
(#) Özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili inceleme çalışmaları yapılan kuruluşlar
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ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

SEKTÖR KURULUŞ ADI

1) Sümer Holding A.Ş (Sümer)
2) Et ve Balık Ürünleri A.Ş.(EBK)
3) Orman Ürünl. San. ve Tic. Gen.Müd. (ORÜS)
4) T. Gemi Sanayi A.Ş. (T.GEMİ SAN)
5) Konya Krom Manyezit Tuğla San. Tic. A.Ş
6) Yarımca Porselen San. T.A.Ş
7) Ergani Çimento San. Tic. A.Ş.
8) Meybuz A.Ş

h-
< 9) T. Petrolleri Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ)
_ı
< 10) Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM)

11) Ereğli Demir Çelik Fab. A.Ş.

ö 12) ÇEMAŞ Döküm Sanayi T.A.Ş.
ac
o 13) Gönen Gıda San. A.Ş.

14) ETİTAŞ Elekt. Teç. İma. Tes. A.Ş.

LU 15) ÇİMHOL Çimento ve Yan Mam. San. H.
m 16) Metal Kapak San. A.Ş.
>
< 17) Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş.
2 18) YERTEKS Tekstil San. ve Tic. A.Ş
(fi 19) Pınar Entegre Et A.Ş.

20) MAKSAN Malatya Makine San. A.Ş.
21) TOFAŞ T Otomobil Fab. A.Ş.
22) İMSA İstanbul Meşrubat San. A.Ş.
23) Aksaray Azmi Milli T.A.Ş.
24) ASELSAN A.Ş.
25) İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
26) T. Zirai Donatım Kurumu (TZDK)
27) Zirai Alet, ve Mak. Fab.Müdürlüğü

C) ENERJİ
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA OLMAYAN KİT’ler

SEKTÖR KURULUŞ ADI YAPISI

BAGU
OLDUĞU
BAKANLI

K

Sermaye
Paylan

(%)

1) T. Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. İDT Enerji ve
(TEAŞ) Tabii 100-

1.1) T. Elektromekanik San. 
A.Ş (TEMSAN)

TEAŞ/Bağ.Ort. Kaynaklar
Bakanlığı

Hazine

E
N
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R

Jİ

2)T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 
2.1-2.63) 62 ilin Elektrik Dağ. Mües.
2.1) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
2.2) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A Ş.
2.3) Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş.
2 4) Meram Elektrik Dağıtım A Ş.
2.5) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
2.6) Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
2.7) Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş.

İDT
TEDAŞ/Mües.
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ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

SEKTÖR KURULUŞ ADI
Özeli. Kaps. 
Payları (%)

1) Elektrik Santralı A.Ş. (KEMERKÖY EAŞ) 100,00
2) Elektrik Santralı A Ş. (SOMA EAŞ) 100,00

û? 3) Elektrik Santralı A.Ş. (HAMİTABAT EAŞ) 100,00
LU
2 4) Elektrik Santralı A.Ş. (YENİKÖY EAŞ) 100,00
LU 5) SOYTEK Elekt. Sant. Tes. işit, ve Tic. A.Ş. 30,00

6) Kayseri Civarı Elektrik A.Ş. 20,00

3. HİZMETLER SEKTÖRÜ 
A) TİCARET

ÖZEL LEŞTİ R M E KAPSAMINDA OLMAYAN KİT’le r

SEKTÖR KURULUŞ ADI YAPISI
BAĞLI OLDUĞU 

BAKANLIK
Sermaye 

Payları (%)

A) TİCARET

1) Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO)

İDT Maliye Bakanlığı 100-Hazine

2) Toprak Mahsûlleri 
Ofisi (TMO)

İDT Tarım Bakanlığı 100-Hazine

ÖZ ELLEŞTİ R M E KAPSAMI NDAKİ K U R U LU ŞL AR 

KURULUŞ ADISEKTÖR

TİCARET
1) Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)
2) TOFAŞ Oto Tic. A.Ş.

Özeli. Kaps. 
Payları (%)

93,30
17,23

SEKTÖR KURULUŞ ADİ YAPISI
BAĞLI OLDUĞU 

BAKANLIK
Sermaye 

Payları (%)

1) T.C. Ziraat Bankası İDT Devlet Bakanlığı 100-Hazine

_j
O
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o
<
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2) Türkiye Emlak 
Bankası

İDT Devlet Bakanlığı
99,90-
Hazine

<
m

O

>{co
3)Türkiye Halk 
Bankası

İDT Devlet Bakanlığı
94,00-
Hazine

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA OLMAYAN KİT’ler

SEKTÖR KURULUŞ ADI YAPISI
BAĞLI OLDUĞU 

BAKANLIK
Sermaye 

Paylan (%)
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1) T.C. Devlet 
Demiryolları (TCDD) (#1)

KİK Ulaştırma Bakanlığı
100-

Hazine

2) D. Hava Meydanları 
İşl.Gen.Müd.(DHMİ)

KİK Ulaştırma Bakanlığı
100-

Hazine
3) Boru Hatları ile 

Petrol Taşıma A.Ş. 
(BOTAŞ)

KİK
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı
100-

Hazine

4) T.C. Posta İşletmesi 
(Posta)

KİK Ulaştırma Bakanlığı
100-

Hazine
C) ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME

(#) Özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili inceleme çalışmaları yapılan kuruluşlfr 
(#1) TCDD'ye ait 7 liman



ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

SEKTÖR KURULUŞ ADI
Özeli. Kaps. 
Payları (%)

C) ULAŞTIRMA VE

1) T. Telekominikasyon AŞ. (TELEKÖM)
2) T. Denizcilik İşletmeleri A Ş. (TDİ)
3) D B. Deniz Nakliyat T A.Ş.
4) Türk Hava Yolları A.O. (THY)
5) Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği (DİTAŞ)

100,00
100,00
99,92
98,17
50,96

HABERLEŞME

DİĞER HİZMETLER
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

SEKTÖR KURULUŞ ADI
Özeli Kaps. 
Payları (%)

DİĞER HİZM.
1) TURBAN Turizm AŞ.
2) TÜSTAŞ Sınayi Tes. A.Ş.
3) TÜMAŞ T. Müh. Muş. Ve Müt A.Ş.

100,00
57,52
49,00
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EK-2: TÜRKİYE’DE KAMU BANKACILIĞI VE 
KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

1 - Kamu Bankalarının Özelleştirilmesinin Sebepleri
Sayıları az olmakla birlikte temel büyüklükler bakımından bankacılık 

sektörünün önemli kısmı kamu sermayeli bankaların elindedir. Özelleştirme

de hedef devletin ekonomideki rolünün azaltılarak mali yapısının güç

lendirilmesi olup, Kamu Bankalarının özelleştirilmesi bu hedef için gereklidir. 

Özelleştirme sürecinin başında bankacılık sektörü dışındaki faaliyetlerin ayrıl

ması, finansa sektörü dışındaki iştiraklerin en kısa sürede satılması zorunlu

dur.

Türkiye’de kamu bankaları bir yandan asli görevlerini yerine getirirken 

diğer yandan da devletin teşvik sisteminin uygulayıcısı ve fiilen yerine getir

mekten sorumlu kuruluşlar haline gelmiştir. Bu uygulama kamu bankalarının 

maliyetlerini yükseltici faktör olmaktadır. Teşvik uygulamasının ve finansman 

politikaları uygulamasının belirli kamu bankaları (Eximbank, Kalkınma Banka

sı gibi) tarafından yapılarak, ticari faaliyet icra eden kamu bankalarının 

özelleştirilmesinde yarar vardır.

2 - Özelleştirme Kanununda Kamu Bankalarının Özelleş
tirilmesi ile İlgili Hükümler

T. Emlak Bankası T.A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Banka- 

sı’nın özelleştirilmesine ilişkin hukuki çerçeve 4046 sayılı “Özelleştirme Uygu

lamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna

melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri arasında yer aldıkla

rından, bu konuda ayrıca bir yasal düzenlemeye gerek olmadığı düşünül

mektedir.

4046 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde T.C. Ziraat Bankası ve T. 

Halk Bankası’nın sermayelerinin % 49’undan fazlasının özelleştirilmesine ka

rar verilmesi halinde, bu bankalara ilişkin imtiyazlı hisseler oluşturulması ge

rektiği hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeyle, tekelleşmenin önlenmesi de da

hil olmak üzere ekonomik ve milli yararların korunmak istenmesi hedeflenmiş

tir.
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4046 sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü maddesinde Kamu Bankala- 

rı’nın (T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve Exim- 

bank hariç) özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin Kanun yürürlüğe girdği 

tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanması hükme bağlanmıştır. Bu sü

re 24.11.1996 tarihinde dolmuş olup, 4232 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 

kamu bankalarının özelleştirme hazırlık işlemlerinin 2 yıl daha uzatılmış ol

masına rağmen, bu ek süre de dolmuş olup, bu konuda da fazla bir iler

leme sağlanamamıştır.

3 - Türk Kamu Bankalarının Bankacılık Dışındaki Fonk
siyonları

Kamu bankalarının bankacılık faaliyetleri dışında diğer işlemlerle 

uğraşması bankaların yapılarını hantallaştırmakta, verimliliğin azalması

na neden olmakta ve aktiflerinin büyük bir kısmı sabit değerlere kay

maktadır.

4 - Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi Şartları
Kamu Bankalarının özelleştirilmeleri sürecinde bankacılık sektörü dı

şındaki faaliyetlerinin ayrılması ve finans sektörü dışındaki iştiraklerinin 

öncelikle özelleştirilmesi zorunludur.

Kamu Bankalarının üstlenmiş oldukları ihtisas görevleri ve teşvik uygu

lamaları belirli birkaç kamu bankasında, ya da bir kamu kuruluşunda topla

nabilir. Bu görevlerin toplanacağı kuruluş bankacılık faaliyetinde bulunmadığı 

taktirde Kamu Bankalarının tamamının özelleştirilmesi sağlanırken, sadece 

ihtisas görevine yoğunlaşacak bir kurum oluşturmak suretiyle sistemi etkile

yecek herhangi bir olumsuz gelişmenin de önüne geçilebilecektir.

5 - T. Emlak Bankası’nın Özelleştirilmesi
Bankanın ana sözleşmesinde kuruluş amacı olarak çağdaş bankacılığın 

gerektirdiği çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, tasar

rufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek, dış ticaretin 

özellikle ihracatın gelişmesi yönünde finansman sağlamak, konut, denizcilik 

ve dış ticaret sektör bankası görevini yürütmek yer almaktadır.

Emlak Bankası bir taraftan normal bankacılık işlemlerini ve konut finans

manını yerine getirirken, bir yandan da fulen inşaat işlerini yerine getirerek ko-
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nut üretmektedir. Diğer taraftan bankacılıkla doğrudan ilgili olmayan işti

raklerin varlığı, çözümü gerekli bir sorun oluşturmaktadır. İştiraklerin 

satılması ve bankacılık işlemlerinde yoğunlaşılmasında fayda vardır.

Bankanın Özelleştirilmesinin Amacı ve Ekonomiye Getireceği Kat

kılar ise;

-  Devletin ticari bankacılık faaliyetlerinden ayrılması ve asli görevleri

ne dönmesi,

-  Kamu bankalarındaki suistimallerin ve yolsuzlukların asgari düze

ye inmesi,

-  Bankanın hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

-  Kaynakların arttırılarak daha verimli kullanılma imkanlarının sağlan

ması,

-  Verilen hizmetlere hız kazandırılması, teknolojik gelişmelerden fazla 

pay alarak hizmet çeşitlendirilmesi,

-  Ulusal ve uluslararası rekabet şansının arttırılması,

-  Özelleştirmeden sağlanacak kaynaklar ve arttırılan verim sayesinde 

Hazine yükünün azaltılması olacaktır.

T. Emlak Bankası T.A.Ş.’nin özelleştirilmesinde tercih edilecek ön
celiklere göre üç ayrı model uygulanabilir.

a) Bankanın halihazur durumu ile özelleştirilmesi;

T. Emlak Bankası T.A.Ş.’nin bankacılık ve inşaat olmak üzere iki te

mel fonksiyonu bulunmaktadır. İnşaatlar satış gelirleri ile finanse edile-
/

memekte, çok büyük bölümü kısa vadeli ve yüksek maliyetli mevduatlarla fi

nanse edilebilmektedir. Bankanın yaptığı inşaatların bitirilen kısımlarının bü

yük bir bölümü, reel bazda değerlendirildiğinde zararla sonuçlandığı göz

lenmektedir.

Genel hatlarıyla değinilen güçlüklerine rağmen, bankanın özelleştirilme

si modelleri arasında, bankanın mevcut yapısıyla özelleştirilmesine öncelik 

verilmesi, bankanın inşaat sektörü ve bankacılık bölümünün bölünmesiyle or

taya çıkacak ve devletçe üstlenilmek zorunda kalınacak olan finansman yü

künü engelleyebilecektir.

Tamamen inşaat yatırımlarına bağlanmış olan Konut Edindirme Yardımı
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Hesapları ve Bankaya tanınmış benzeri avantajların satışı cazip hale getir

mek için özelleştirmeyi takiben belli bir süre devamının öngörülmesinin bual- 

ternatife avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir.

b) Banka inşaat ve yatırımlarının bünye dışına çıkarılarak 
özelleştirilmesi

Devletin bankacılık sektöründen ayrılması politikasının öncelikle hayata 

geçirilmek istenmesi halinde; inşaatların bankacılık bölümünden ayrılarak, 

bankacılık ve inşaat bölümlerinin ayrı ayrı özelleştirilmesi düşünülebilir.

Bu modelde, bankacılık bölümünden ayrılan inşaat faaliyetleri, bankanın 

bağlı ortaklığı Emlak Konut A.Ş.’ye devredilerek, Emlak Konut A.Ş. bağımsız 

bir KİT haline getirilip özelleştirilebilir.

Bu modelin uygulanmasındaki en büyük sakınca, inşaat harcamalarının 

satış gelirleriyle karşılanamayan bölümünün önemli bir finansman açığı oluş

turmasıdır.

c) Bankanın rehabilite edilerek özelleştirilmesi:
Rehabilitasyon sürecinde; inşaat bölümü banka bünyesinde bırakıl

makla birlikte hiç bir yeni inşaat yüküne girilmemesi, başlanan inşaatların 

tamamlanarak, satışlardan sağlanacak bedeller ile taahhüt altına girilmiş in

şaat yatırımlarının devam ettirilmesi, kendi ihtiyacı dışındaki sabit kıymetlerin 

satılarak aktif yapısının iyileştirilmesi bu modelin esasını oluşturmaktadır. 

Banka özelleştirmeye hazırlık sayılabilecek bu rehabilitasyon dönemi sonun

da, uygun bir hale gelmiş mali bünyesiyle, daha kolay ve daha iyi bir bedelle 

özelleştirilebilinir.
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EK 3 - TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME YANILGILARI*

Özelleştirme konusu, işbaşına gelen Türk hükümetlerinin ekonomik po

litikalarında temel unsur olarak yer almakla birlikte, somut ilerleme yavaş ol

muştur. Bu yavaş ilerleme, büyük ölçüde bazı temel özelleştirme meseleleri

ni önceden aydınlatılmamış bir ortamda, yeterince ve açıkça tartışılmamasın- 

dan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, zaten potansiyel olarak karmaşık olan 

bu sürece ilişkin bir dizi yanılgıların yeşermesine müsait bir ortam oluşmuş

tur. Türk ekonomisinin rekabet gücünün artırılması için özelleştirmenin haya

ti bir unsur olduğuna inanıyoruz. Aşağıdaki açıklamalar, özelleştirme hakkın- 

daki bu yanlış inançları gündeme getirmeyi, daha aydınlık bir tartışma ortamı 

yaratmayı ve böylelikle özelleştirme programının başarılı bir sona ulaşması 

için destek vermeyi amaçlamaktadır.

Yanılgı 1- “Devlet Varlıkları Talan Edilecek”
Hem teorik olarak hem de uluslararası tecrübe göz önünde bulundurul

duğunda, özelleştirmenin bazı avantajlar sağladığı görülecektir. Ancak, eğer 

bir özelleştirme programı yeterince iyi tasarlanmamış ve uygulanmamışsa, 

devlet varlıkları talan olabilir ve basitçe “yangından mal kaçırmışçasına” fiyat 

ve şartlarla satılabilir, ya da bu satış onları rekabet edebilir ve kârlı olabilir ha

le getirmekten aciz teşebbüsler yapılabilir.

Bu tür sonuçlardan kaçınmak için, bir özelleştirme programının sade

ce ve basitçe satış yapmanın ötesinde hedefleri olmalıdır. Genel amaçlar ge

rek uygulayıcılar ve gerekse halk tarafından açıkça anlaşılmalıdır.

Varlıkların talan edilmesine karşı en iyi sigorta, ölçülebilir, şeffaf ve 

adil bir özelleştirme işlemi olacaktır. Ölçülebilirden kasıt, kararları veren 

ve uygulayan kişilerin, bu çalışmaları denetleyen daha yüksek otoritelere kar

şı sorumlu tutulması gereğidir. Şeffaflıktan kasıt, işlemlerde sürekli olarak 

uygulanan açık prensiplerin esas alınmasıdır. Adil bir işlem, çalışanlara, 

yöre halkına, Halka Arz gibi uygulamalara öncelik verilerek mülkiyetin 

tabana yayılması sağlanmalıdır. Adil bir işlemde, katılımcılar ellerinden gel

diğince, programın hedeflerine en uygun yöntem ya da alıcının seçilmesini 

sağlarlar.

(*)Bu bölümün hazırlanmasında YASED’in ilgili yayınından yararlanılmıştır.
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Son olarak, alıcıların özelleştirilmiş şirketlerini sadece satmak ya da 

likide etmek için değil, işletmek amacıyla aldıklarının kesin olması için,

hükümet “altın hisseleri” ve sözleşmeye bağlı hüküm ve telafileri en iyi şe

kilde kullanmalıdır. Örneğin, hükümet likide etmeye karşı olarak altın hisse

lerini kullanabilmelidir.

Benzer şekilde hükümetin de, alıcının özelleştirilmiş bir şirketteki temel 

işi devam ettireceğine ya da varlıkları satmayacağına dair, sözleşmeye 

bağlanmış (teminat ya da cezalarla uygun şekilde desteklenmiş olarak) taah

hütleri olabilir. Bu yollarla hükümet, varlıklarının özelleştirmeden sonra 

uygun şekilde kullanılmaması riskini en aza indirmiş olur.

Yanılgı 2- “Özelleştirme Büyük Bir İşsizlik Dalgasına Yol Aça
cak!”

Özelleştirme hakkındaki genel yanlış algılamalardan biri, onun büyük iş

sizlik dalgalarına sebep olacağıdır. Ancak özelleştirme tam olarak planlı, ya

ratıcı ve sistemli bir düzen içinde uygulandığında, “kaçınılmaz” olan kısa 

vade işsizlik yükünü hafifletebilir ve orta ve uzun vadede istihdam için 

güçlü bir gelişme sağlar.

Başarılı bir özelleştirmenin sadece meydana getirdiği kazanç ile değil, 

aynı zamanda kişinin kaderini ve geleceğini ne ölçüde güvence altına al

dığı ile de değerlendirilmelidir. Aynı zamanda, şirketlere ticari olmayan neden

lerle "aşırı sayıda personel doldurulması” hatasının hesabı, yeni yatırımcıya 

veya eski çalışana çıkarılmamalıdır.

Özelleştirme sadece mülkiyet yapısını değil, çalışma şekillerini ve 

tavırlarını da değiştirmektedir; dolayısıyla çalışanların kendilerini müteşeb

bisler olarak dönüştürmeleri gerekir.

Örneğin, Treuhand Doğu Almanya’nın özelleştirilmesi için bir bölgesel 

yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşım uygulamada başarılı olmuştur. Yöre in

sanları kaynakları ve onların kullanımını iyi bildikleri için başarılı olmuştur.

Doğu Almanya’da, sendikalar ile yakın temas ve sıkı iletişim bir gü

ven atmosferi yaratmış ve yaratıcı özelleştirme tekniklerinin ortaya çıkması

na katkıda bulunmuştur. Treuhand’ın iş politikası kurallarına göre, bağlı şirket

leri mevcut yönetim ekibine (Mevcut Yönetime Satmak-MYS) veya d işarı -
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dan bir yönetim ekibine satmak (Dış Yönetime SatmaJ* -  DYS), hem mümkün 

hem de arzu edilir olmuştur. Buna göre pek çok şirket (3.000 civarında) 

MYS ve DYS teknikleri kullanılarak özelleştirilmiştir. Bunlar istihdamın 

gerilememesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Türk insanının müteşebbislik, esneklik ve yaratıcılı gibi temel özel

liklerini dikkate almalıyız. Büyük kamu şirketleri küçük ve orta boy şir

ketlere bölünebilir ve personeli tarafından devralınabilir.

Normal olarak fazla parası olmayan çalışanlara, bu imkanı sağlamak 

için bankalar tarafından çok düşük faizle borç verilebilir. Diğer taraftan iyi ça

lışan bir ekonominin belkemiği olan küçük ve orta boy teşebbüsleri teşvik et

mek için devlet, fonlar ihdas etmelidir.

Yeni sahipler devralınca, iyi işletilen bir şirketin kuralları izlenmeli

dir. İyi örnekler hakkında haberler, başarı hikayeleri, iyi planlanmış bir 

özelleştirmenin yararları göstermesi için yayılmalıdır. Bu hedefe ulaş

mak için iyi bir medya stratejisi son derece önemlidir. Medya haberleri 

“başarı hikayesi üreticileri"ni, başarısızlıkların izahını, talk shovv’ları, reklam

ları, kamuoyuna yönelik beyanatları, konferanslar vs. içermelidir.

Özetle, başarılı, iyi hazırlanmış yaratıcı ve akılcı özelleştirme süreçleri, 

uzun vadede, işsizlik dalgası yaratmak yerine insanlar için daha fazla iş ya

ratır. Özelleştirilmiş şirketler de daha verimli olacak ve bu surette daha çok iş 

yaratılacaktır.

Yanılgı 3 - “Kamu iktisadi teşekkülleri ucuza satılacak, işçiler 
işten çıkarılacak ve işletme arazisi ticari amaçlarla kullanılacak!”

Kamu iktisadi teşekküllerinin doğru fiyattan satışını garanti etmede baş

langıç noktası işletmenin bağımsız ve profesyonel değerlemesinden geçer. 

Her nekadar bu, normalde başarıyla çalışmakta olan bir işletmenin değerle

mesi olarak düzenlenecekse de, arazi ve mülk değerleri de değerlemede 
göz önüne alınmalıdır.

Birçok özelleştirme programının amaçlarından birisi, emek de dahil ol

mak üzere ulusal kaynakların daha iyi dağılımını sağlamaktadır. Genellikle, 

Kamu İktisadi Teşekküllerinin ihtiyaç fazlası istihdam yükleri olduğu ve ser- 

best-piyasa ortamında rekabet edemeyecekleri bilinmektedir. Diğer ülkelerde 

olduğu gibi, özelleştirme işlemiyle birlikte kaçınılmaz olarak birtakım iş
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ten çıkarmalar olacaktır; fakat bu, yeni yatırımların yaratacağı yeni istih
dam imkanlarından önceki geçici bir dönemdir. Özelleştirme Türk ekono

misinin yeniden canlanışı ile ilgili olarak, hem yerli hem de yabancı yatırımcı

ya açık bir mesaj olacaktır. Bu da uzun vadede, işlerini kaybedenlere iş im

kanları sağlayacak olan yeniden yapılanmayı ve diğer ekonomik faaliyetleri 

başlatacaktır.

Özelleştirme, Türkiye’nin 21. yüzyıldaki yerini garantileyecek değişim ve 

yeniden canlanma aşamalarının bir parçası olarak görülmelidir. Ekonominin 

birçok alanındaki mevcut devlet kıskacı daha fazla uygulanamaz. Bu uygula

manın hafifletilmemesi halinde, ileriye dönük istihdam artışı ümitleri tamamıy

la belirsizleşecek ve aynı zamanda çalışan nüfusun, emekli nüfusu destekle

me gücünü de etkileyecektir.

Yanılgı 4 - “Özelleştirme Özel Tekeller Yaratacak”
Tüketici çıkarlarının tekellerin istismarına karşı korunmasında önemli bir 

unsur, rekabetin teşvik edilmesidir. Telekomünikasyon, elektrik ve su idaresi 

gibi rekabetin kısıtlı olduğu alanlarda ise başka tedbirler alınabilir. Fakat bun

dan önce rekabet konusuna göz atmakta fayda vardır.

Örneğin, telekomünikasyon gibi bir alanda olduğu gibi potansiyel tekel 
konumuna karşı uluslararası rekabet, dikkate alınması gereken önemli bir 

faktördür. Elektrik idaresi gibi diğer bir takım alanlarda yapılanma ve alterna

tif enerji kaynakları bulunmasıyla, bir dereceye kadar geçici bir rekabet orta
mı oluşturulabilir. Enerji üretimi ve dağıtımı bölgelere ayrılabilir, doğalgaz 
gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilebilir.

Eğer var olan tekel işletmeleri ve sanayileri ürün ve coğrafi yerleşim ola

rak rekabetçi küçük birimlere bölünmüş ve pazara yeni giren şirketler de teş

vik ediliyor ise, özelleştirme işlemlerinin yeni tekeller doğurmaması gerekir. 

Bunun gibi yapılabilecek daha birçok şey vardır.

Rekabet Kanunu'nun yürürlüğe konması, Gümrük Birliği için gerekli aşa

malar listesinin en başında yer almaktadır. Bu ve yukarıda tartışılan önlemle

rin yetersiz olduğu durumlarda başka birtakım tedbirler alınabilir. Fiyat veya 

kâr hadleri, hizmet kalitesi ve tüketiciye arzın standardları, kanuni hü

kümlerle düzenlenebilir.

Genel olarak, fiyatların kontrolü kâr hadlerindeki kontrolden daha
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düzenleyici bir araçtır. Fiyat kontrolü, idari açıdan daha kolay olup tüketi

ciler üzerinde direkt etkisi vardır ve verimliliği teşvik edici bir unsur teşkil 

eder.

İngiltere’de, telekomünikasyon ve gaz idaresi alanlarında düzenleyici 

yetkili organlara örnek olarak OFTAL ve AFGAS, rekabetin teşvik edilmeside 

pazara yeni girişlerin ve var olan tekel faaliyetlerin kırılmasının yeterli olma

dığı durumlarda tüketici çıkarlarının güven altına almak amacıyla kurulmuş

lardır.

Özet olarak, devlet tekellerini özelleştirerek özel tekeller yaratma riski 

mevcut olmakla beraber, bunun olmaması için denenmiş birtakım önlemler ve 

düzenlemeler bulunmaktadır. Aksine, özelleştirme deneyimleri, özelleştirme

nin, daha önce rekabetin olmadığı bir ortamda rekabetçi bir pazar oluşturdu

ğunu göstermektedir.

Yanılgı 5 -  “Özelleştirme ‘Yabancılaşma’ anlamına gelecek”

Eğer ‘‘yabancılaşma” diye bir kavram söz konusu ise, bunun yabancı 

sermayenin “tehlike” sınırına daha yaklaştığı gelişmiş ülkeler için geçerli ola

cağını söylemek gerekir.

Çünkü gelişmiş ülkeler dünya sermaye akışının 80’den fazlasını 

çekmeye devam etmektedir.

1990'da global olarak yabancı sermaye miktarı 185 milyar ABD doları ci

varındaydı. (1994’te 250 milyar ABD dolarına çıktığı tahmin edilmektedir). As

lan payı gelişmiş ülkeler tarafından alındıktan sonra, geri kalan sınırlı serma

ye için yeni doğmakta olan pazarlar arasında çok fazla rekabet yaşanmakta

dır. 1993‘te Doğu ve Güneydoğu Asya (% 67) ve Latin Amerika (% 22.5), bir

likte gelişmekte olan bölgelere yapılan yatırımın yaklaşık % 90’ını çekmeye 

başardılar.

1993’te, Türkiye’nin bu yoğun rekabet ortamında yabancı sermayeden 

aldığı pay % 1,1'dir. Çin (% 40,9), Arjantin (% 11,2/, Singapur (% 10,7), Mek

sika {% 8,7), Malezya (% 7,7), Macaristan (% 4,1) ve Endonezya (% 3,5) gi

bi yeni doğmakta olan pazarlar ile karşılaştırıldığında, bu oldukça üzücü-ve 

düşük bir orandır.

Türk hükümetinin belirttiği gibi, özelleştirme programı çerçevesin
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de bulunan devlet varlıkları yaklaşık 60 milyar ABD dolarıdır. Özelleştir

me programına çok uluslu şirketlerden gelen ilk tepkilere ve değerlendirme

lere bakarsak, KİT’lerden sadece birkaçının ilgi çektiğini söylemek yan

lış olmayacaktır. Bunların başında PTT, TEK ve belli oranda da POAŞ ve 

TÜPRAŞ gelmektedir. Bu şirketlerin blok satış ve hisse satışıyla sunulacak 

kısmının değerinin yaklaşık 15 milyar ABD doları olacağı hesaplanmakta

dır. Bunların tümünün yabancı sermaye tarafından alındığı varsayılırsa 

bile (ki geçmiş kayıtlar göz önünde bulundurulduğunda bu oldukça şüpheli

dir), devlet varlıklarının yalnızca % 25’ini ellerinde tutuyor olacaklardır. Geri 

kalanı ise, umut edilmektedir ki, yerli yatırımcılar tarafından alınacaktır.

Latin Amerika’da birçok ülke, yabancı sermayeye yönelik son de- 
ree açık yatırım politikaları izlemişler ve sonuç olarak, özelleştirilen şirket

ler için başarılı ihaleler ve pazarlıklar gerçekleşmiştir. Tipik olarak satışlarda, 

menşe ülkesi neresi olursa olsun, kilit hissenin bir "stratejik alıcıya" satılması 

söz konusuydu. Çoğu durumda, oluşturulan konsorsiyumlar, en önemli 

yerli taraflarla ortaklık kuran yabancı şirketlerden oluşmaktaydı. Diğerle

rinde ise, hükümet, şirketin kontrolünün yerli yatırımcılarda kalmasını sağla

mak üzere, “yabancılaşma” endişelerini en aza indirmek için, hisselerin ço

ğunluğunun yerli bir şirkette kalmasını ön şart olarak ileri sürmekteydi.

Örneğin, Telmex’in özelleştirilmesi, değişik öncelikler yer almaktaydı. 

Meksika hükümeti, bir yandan çoğunluğun yerel sahipli olmasını ister

ken, diğer yandan da teknoloji transferini gerçekleştirecek ve şirketi mo- 

dernize edecek bir yabancı işletmecinin sağlanmasını hedeflemekteydi.

Yukarıdaki global sermaye akışları üzerine yapılan gözlemlerin de ifade 

ettiği üzere, yabancı sermaye geçmişte tercihi Türkiye’ye dönük kullan

mamıştır ve yakın gelecekte de kullanacağına dair hiçbir belirti yoktur. 

Dolayısıyla, özelleştirmenin Türk ekonomisindeki temel endüstrilerin ya

bancılaşması ile sonuçlanacağını tartışmaktansa, çok gerekli olan yaban

cı sermayenin yetersizliği konusunda endişe etmeli ve Asya Kaplanları ve La

tin Amerikan pazarlarına yönelik artmakta olan ilginin bir bölümünü kendi 

özelleştirme programımıza çekmek için neler yapabileceğimiz üzerinde 

odaklanmalıyız.
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E K -T Ü R K İY E  İÇİN Ö Z E LLE Ş T İR M E  PRO JESİ

I. ÖZELLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRME ALAN VE KONUSU

1. NEDEN, NİÇİN VE NASIL ÖZELLEŞTİRME

2. ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULAMA ALANI

3. ÖZELLEŞTİRME VE MİLLET SEKTÖRÜ YAKLAŞIMI

4. ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA DEVLET -  EKONOMİ İLİŞKİSİ

5. ÖZELLEŞTİRME - DEMOKRASİ - İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ

6. BİR TECRÜBE OLARAK DÜNYA UYGULAMASI

II. TÜRKİYE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI

1. HUKUKİ VE İDARİ YAPI

2. TÜRKİYE'NİN ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI VE UYGULAMA SONUÇLARI

3. BELİRLENMİŞ MÜSTAKBEL ÖZELLEŞTİRM E ALANLARI

4. ÖZELLEŞTİRMEYİ ENGELLEYEN TÜRKİYE ŞARTLARI

5. ÖZELLEŞTİRME İLE İLGİLİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SORUNLARIN TESBİTİ

6. ÖZELLEŞTİRMEDEN SAĞLANAN KAYNAKLARIN KULLANIMI

7. ÖZELLEŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE SEBEPLERİ

III. ÖZELLEŞTİRME İÇİN ÖNGÖRÜLEN HEDEF VE DÜZENLEMELER

1. YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER

2. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMA ALANININ TESBİTİ

3. PROJE BAZINDA YAPILACAK ÖZELLEŞTİRM E UYGULAMALARININ 

BELİRLENMESİ

4. ÖZELLEŞTİRMEDEN SAĞLANACAK KAYNAK VE TASARRUFLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

5. YAPILACAK ÖZELLEŞTİRM ELER SONUCU DEVLETİN ULAŞACAĞI 

YENİ KONUM VE YAPILACAK DÜZENLEMELER

6. KISA VE ORTA VADEDE ÖZELLEŞTİRMENİN YAPILMAYACAĞI ALANLAR 

VE BU ALANLARA İLİŞKİN YENİDEN YAPILANMA.

IV KAMUOYUNU AYDINLATMA VE ÖZELLEŞTİRME PROJESİNİN TANITIMI

1. KAMUOYU OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

2. ÖZELLEŞTİRM ENİN TANITIMI İÇİN SLOGANLAR

V. M HP'NİN TÜRKİYE İÇİN ÖZELLEŞTİRME PROJESİNİN BİR ÖZETİ

VI. EKLER

1. ÖNGÖRÜLEN MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİN TASLAKLARI

2. ÖNGÖRÜLEN İDARİ YAPILANMA MODELLERİ

3. PROJE BAZINDA İŞ AKIŞI TASLAKLARI
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