
  

 

T.C. 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

MALĠYE ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

 

 

KAMU ĠġLETMELERĠNDE ÖZELLEġTĠRMENĠN ETKĠNLĠK VE 

VERĠMLĠLĠK AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TÜRK 

TELEKOM ÖRNEĞĠ 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

 

 

Ömer YAVUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balıkesir, 2015



  

 

T.C. 

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

MALĠYE ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

 

 

KAMU ĠġLETMELERĠNDE ÖZELLEġTĠRMENĠN ETKĠNLĠK VE 

VERĠMLĠLĠK AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TÜRK 

TELEKOM ÖRNEĞĠ 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

Ömer YAVUZ 

 

 

Tez DanıĢmanı 

Yrd. Doç. Dr. Musa GÖK 

 

 

 

 

 

 

 

Balıkesir, 2015 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 I 

ÖNSÖZ 

 

 

ÖzelleĢtirme dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya konulmuĢtur. Her 

ülkenin özelleĢtirmeden beklediği amaç ise kendi gerçekleri doğrultusunda 

farklılaĢmıĢtır. Bazı ülkelerde gelir elde etmek amacıyla özelleĢtirme ön plana 

çıkarken, bazı ülkelerde Ģirketlere iĢlevsellik kazandırmak amacı söz konusu 

olmuĢtur. 

Gelir elde etmek amacıyla yapılan özelleĢtirme çalıĢmalarının 

birçoğunda sadece gelir esas alındığı için genelinde baĢarısız olunmuĢtur. 

Gelir amacının dıĢında aslında özelleĢtirme ile yapılmak istenen birçok ülke 

için, ekonomide özel sektör ağırlıklı olduğu, liberal piyasa ekonomisinin etkin 

Ģekilde iĢlediği bir yeniden yapılanmanın sağlanması amacı olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada, bir kamu iĢletmesi olan Türk Telekom‟un özelleĢtirme 

öncesi ve sonrası durumu incelenerek, dıĢsallıklarla olan bağlantısı ortaya 

konulmuĢ ve etkinlik, verimlilik açısından analizi yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Ömer YAVUZ 
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ÖZET 

KAMU ĠġLETMELERĠNDE ÖZELLEġTĠRMENĠN ETKĠNLĠK VE 

VERĠMLĠLĠK AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TÜRK 

TELEKOM ÖRNEĞĠ 

YAVUZ, Ömer 

Yüksek Lisans, Maliye Ana Bilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Yrd. Doç. Dr. Musa GÖK 

2015, 127 Sayfa 

 

Devlete ait bir yer veya iĢletmenin sahiplik ya da iĢletme hakkının özel 

giriĢimcilere devri anlamına gelen özelleĢtirme, 1960‟lı yıllarda dünyada 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 1980‟li yıllardan sonrada ise yaygın bir hale 

gelmiĢtir. 

Yaygın hale gelmesinde kamu iĢletmelerinin birçoğunun zamanla 

teknolojik geliĢmeleri takip edemez hale gelmesi, aynı zamanda da özel 

sektörün kamu sektörüne oranla daha fazla geliĢme göstermesi etken 

olmuĢtur. Bu süreçte devlet anlayıĢında (ekonomik, siyasal, sosyal) meydana 

gelen değiĢim, kamu iĢletmelerinin bir yük olarak görülmesine, 

özelleĢtirmenin tercih edilmesine sebep olmuĢ, bu da birçok ülkede 

özelleĢtirmeyi yaygınlaĢtırmıĢtır. Birçok ülke gibi Türkiye‟de de özelleĢtirme 

zaman ile yaygınlaĢmıĢ, birçok kamu iĢletmesi için özelleĢtirme kararı 

verilmiĢtir. ÖzelleĢtirilen iĢletmelerden birisi de Türk Telekom olmuĢtur.  

Bu çalıĢma da, bir kamu iĢletmesi olan Türk Telekom‟un özelleĢtirme 

öncesi ve sonrası durumu etkinlik ve verimlilik açısından incelenerek, ne 

yapıldığı ve ne yapılması gerektiği ortaya konulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: ÖzelleĢtirme, Etkinlik, Verimlilik, Türkiye, Türk Telekom 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND EFFECIENCY OF 

PRIVATIZATION AT PUBLIC ENTERPRISES: TURKISH TELECOM 

SAMPLE 

YAVUZ, Ömer 

Master’s Degree, Department of Public of Finance 

Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Musa GÖK 

2015, 127 Pages 

 

Privatization which means transferring the right of ownership and 

operation that the state owned enterprises to private enterprenevrs, began to 

be practiced in 1960‟s and became widespread in 1980‟s. 

The reasons why it became widespread are that most of the public 

enterprises couldn‟t follow the technological developments in time, and as 

well private sector advanced more than public sector. Within that period the 

chance of state affairs( economical, political, social) caused the public 

enterprises seen as a burden and it also caused the privatization to be 

preferred. So, this popularized the privatization in many countries. Like many 

other countries, in Turkey, the privatization became widespread over time. It 

was decided to be privatized for many public enterprises. One of the 

privatized enterprise is Turkish Telecom. 

In this study, the public enterprise Turkish Telecom‟s pre and post 

state after privatization is observed in terms of effectiveness and effeciency 

besides  what have done and what should have done is revealed. 

  

 

 

Keywords: Privatization, Effectiveness, Effeciency, Turkey, Turkish Telecom 
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GĠRĠġ 

Devletin elindeki varlıkların finansal, sosyal ve politik nedenlerle özel 

kesime devredilmesi isteği, geniĢ anlamıyla özelleĢtirme olarak 

tanımlanmaktadır. ÖzelleĢtirme ilk olarak geliĢmiĢ ülkelerde bir ekonomiye 

müdahale aracı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Genelde devletin kontrolör 

konumuna geçmesini sağlamak ve ileride oluĢması muhtemel harcamaların 

azaltılmasını sağlamak amacı taĢımıĢtır. Az geliĢmiĢ ülkelerdeyse 

özelleĢtirme genelde gelir elde etmek amacıyla yapılmıĢtır.  

ÖzelleĢtirme uygulamasını gerçekleĢtiren ülkeler ise bunu bazı 

varlıklarını iç piyasada ki yatırımcılara satarak ya da yurt dıĢından gelen 

(daha büyük hacim sahibi olan varlıkları) yatırımcılara satarak 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ekonomik uygulamalar, 

fikirler ve yaklaĢımlar değiĢmiĢ, bu bağlamda devlet faaliyetlerinde de 

değiĢikliğe gidilmiĢtir. Bunda ise ekonomiye doğrudan müdahale edip, bütün 

faaliyetleri yapma yerine ekonomiyi denetleme ve yönetme görevleri giderek 

önem kazanmıĢtır. Süreç içerisinde ise geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 

Türkiye‟de de devlet yatırımlar yapan ve her sektörde doğrudan faaliyet 

gösteren bir yapıyı terk etmeye, bunun yerine serbest piyasa ekonomisi 

oluĢturmaya çalıĢan ve piyasalarda meydana gelen aksaklıkları düzelten bir 

yapıya geçmeye baĢlamıĢtır. 

Bu bağlamda telekomünikasyon sektörünün tekelcisi konumunda olan 

Türk Telekom ġirketi de bu geliĢmelerin ve uygulamaların dıĢında kalmamıĢ 

ve özelleĢtirmeye konu olmuĢtur. 

Bu çalıĢmanın amacı, bir Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü olan Türk 

Telekom‟un özelleĢtirilme sürecinin ve özelleĢtirme sonucunda elde edilen 

verilerin etkinlik ve verimlilik açısından incelenmesidir. 

ÇalıĢmamız üç ayrı bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

özelleĢtirmenin tanımı yapılacak olup, özelleĢtirmenin kapsamı detaylı bir 

Ģekilde incelenecektir.  
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Ġkinci bölümde Türkiye‟de ve seçilmiĢ bazı ülkelerde yapılan 

özelleĢtirme uygulamaları detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise çalıĢmamızın asıl yapılma amacı olan 

Türk Telekom‟un özelleĢtirme süreci tüm evreleri ile ele alınarak, 

özelleĢtirmenin sonuçları ve etkileri ortaya konacaktır. 

Sonuç bölümünde ise çalıĢmanın kısa bir özetine yer verilip, genel bir 

değerlendirme yapılacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL AÇIDAN ÖZELLEġTĠRME, ETKĠNLĠK VE 

VERĠMLĠLĠK 

ÇalıĢmanın temelini oluĢturan bütün terimlerin kavramsal çerçevesi bu 

bölümde ele alınacaktır. ÖzelleĢtirmenin tanımı yapılarak, özelleĢtirmenin 

amaçları, özelleĢtirme yöntemleri, özelleĢtirme ile ilgili görüĢlere detaylı bir 

Ģekilde yer verilerek, krizlerin özelleĢtirmeye etkileri anlatılacaktır. Bölümün 

son kısmında ise etkinlik ve verimlilik kavramları kapsamlı bir Ģekilde 

incelenecektir. 

1.1 ÖzelleĢtirmenin Tanımı 

Sözlükteki anlamı “devlete ait bir yer veya iĢletmenin sahiplik veya 

iĢletme hakkının özel giriĢimcilere devridir” olarak tanımlanan özelleĢtirme 

(ġafak, 1996: 456) bir baĢka kaynakta “devletin kurmuĢ olduğu ticari ve 

sanayi kuruluĢlarının bir bedel karĢılığı özel giriĢimcilere satılmasıdır” (Çakıcı, 

2002: 318) Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

ÖzelleĢtirme (privatization) kavramı dünyada farklı zamanlarda farklı 

eserlerde kullanılmıĢtır. Ġlk kullanıĢı 1969 yılında Peter F. Drucker‟ın “The 

Age of Discountinuty” adlı eserinde “reprivatization” Ģeklinde olmuĢtur. Daha 

sonra 1976 yılında Robert W. Pooe‟nın “Reason Foundation” adlı eserinde 

“Privatization” olarak kullanılmıĢ ve 1983 yılında ise Webster‟s New Collegate 

Dictionary‟de özelleĢtirme sözcüğü ilk defa yer alarak “özel hale getirmek, 

sanayi veya ticari hayattaki önem ve mülkiyeti kamu kesiminden özel kesime 

aktarmak” olarak tanımlanmıĢtır (Taner, 2006: 98). 

Siyasi alanda özelleĢtirme ise, ilk defa 1979 yılında Ġngiltere‟de 

Margaret Thatcher liderliğindeki Muhafazakâr Partinin seçim bildirgesinde yer 

almıĢ, ilk özelleĢtirme uygulamaları da (1970‟li yıllardaki baĢarısız ġili 

uygulamaları dıĢarıda tutulduğunda) yine Ġngiltere‟de Muhafazakâr Parti 

döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra Kasım 1980‟de ABD‟de baĢkanlık 
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seçimlerinin Ronald Reagan tarafından kazanılması ile uygulama dünyaya 

ihraç edilir hale gelmiĢtir (Öztürk, 2006: 4). 

ÖzelleĢtirme, son yıllarda daha yaygın kullanılır hale gelmiĢ bir 

kavramdır. Özellikle 1980‟li yıllarda uygulama alanı bulmuĢ olan özelleĢtirme, 

kamuya ait mal varlığının ya da para ile ölçülebilen kamu kaynaklarının özel 

mülkiyete aktarılması anlamına gelmektedir (Kepenek, 1990: 145). 

AraĢtırmacılar ve yazarlar özelleĢtirme hakkında birçok tanım yapmıĢ 

ve her biri birbirinden farklı terimler kullanmıĢlardır. Bu amaçla dünya 

üzerinde özelleĢtirme yapılan her ülkede özelleĢtirmenin tanımı ikili bir ayrım 

yapılarak dar ve geniĢ anlamda tanımlanmıĢtır. 

a) Dar Anlamda ÖzelleĢtirme  

Dar anlamda özelleĢtirme, kamu iktisadi teĢebbüslerinin mülkiyet ve 

yönetiminin özelleĢme devri olarak ifade edilmektedir (Eker, 1995: 82). BaĢka 

bir kaynakta, devletin farklı alanlardaki mal ve hizmet denetimini 

gerçekleĢtirdiği iktisadi teĢebbüslerinin tamamını veya bir kısmını özel 

sektöre satması olarak tanımlanmaktadır (Akbulut, 1991: 106). 

Dar anlamda baktığımızda özellikle Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 

(KĠT) sahipliğinin ve yönetiminin özel sektöre devri anlaĢılmaktadır.  

KĠT‟in sermaye devrinde kıstas alınması gereken nokta %51‟dir. 

Çünkü bu devir iĢleminde mülkiyetin %50‟sinden daha fazlası özel kesime 

verileceğinden yönetimde özelleĢtirilmiĢ olacaktır (Taner, 2006: 99). 

ÖzelleĢtirme kavramından çoğunlukla KĠT‟in satıĢı anlaĢılmaktadır. 

Bunun yanında bazı yazar ve araĢtırmacılar dar anlamda özelleĢtirme 

konusunda da farklı görüĢlere sahiptirler. Örneğin, bazı yazar ve 

araĢtırmacılar KĠT‟in sermayesinin en az %51‟i devri ile dar anlamda 

özelleĢtirmeden bahsedilir görüĢünde olmalarına rağmen bazıları ise 

devredilecek sermaye payının önemli olmadığı %10 veya %20 gibi bir 

sermaye payı devri ile özelleĢtirmeden bahsedilebileceği görüĢündedirler.  
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b) GeniĢ Anlamda ÖzelleĢtirme 

Yapılan özelleĢtirme uygulamalarına bakıldığında dar anlamda yapılan 

özelleĢtirme tanımı yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple araĢtırmacılar 

tarafından özelleĢtirmenin geniĢ anlamda tanımlanması gereksinimi 

duyulmuĢtur. 

GeniĢ anlamda özelleĢtirme “milli ekonomi içinde devlet faaliyetlerinin 

ve etkinliğinin en aza indirilmesi veya bütünüyle ortadan kaldırılmasına 

yönelik uygulamaların bütünü” (Balcan, 1990: 7) olarak ifade edilmektedir. 

 Halka verilen hizmetlerin, örneğin devletin ürettiği mal ve hizmetlerden 

otoyollar ve köprüler ile sağlık ve eğitim hizmetleri karĢılığında 

yararlananlara, yararlanma bedeli gibi bir bedelle satılması geniĢ kapsamlı bir 

özelleĢtirme olarak görülebilir (Sarıaslan, 1998: 35). Bu açıklamaya bakılarak 

özelleĢtirilmeden söz edildiğinde, devletin mevcut durumundan daha da 

küçülmeye gitmesi, mevcut etkinliğini azaltması, devletin yürüttüğü 

faaliyetlerin özel sektöre devredilmesi ve buna yönelik yasal düzenlemeler 

anlaĢılmalıdır (TOBB, 1993: 24). 

 Hem dar hem de geniĢ anlamada özelleĢtirmenin tanımına 

baktığımızda, sadece KĠT‟lerin özel sektöre devir değil, kamu mal ve 

hizmetlerinin üretilmesinde ve pazarlanmasında kamu kesiminin payının 

azaltılması, özel sektörün etkinliğinin arttırılması ve özel sektörün piyasaya 

hâkim olması yönündeki tüm çalıĢmaları kapsadığı görülmektedir.  

1.2 ÖzelleĢtirmenin Amaçları 

ÖzelleĢtirmenin amaçların oldukça geniĢ olduğu gözlenmektedir. 

ÖzeleĢtirmede nihai amaç sadece devletin ekonomideki rolünü daraltmak ve 

böylece ekonominin tümüyle serbest piyasa koĢullarına devredilmesi olmayıp 

bunun yanı sıra mali, sosyal ve siyasal değiĢimlerde sağlanması 

hedeflenmektedir (Zengin, 1999: 29). 

Dünyada, özelleĢtirme uygulamalarında bulunan ülkelerin kendi özel 

durumlarına bağlı olarak özelleĢtirme programlarının yürütülmesinden 
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bekledikleri bazı farklı öncelik ve amaçları vardır. Bununla birlikte genel 

olarak aslında bütün ülkelerde özelleĢtirme ile yapılmak istenen, ekonomide 

özel sektör ağırlıklı ve liberal piyasa ekonomisinin etkin Ģekilde iĢlediği bir 

yeniden yapılanmanın sağlanmasıdır (Ruhi,  2003: 138). Bu amaçla devletin 

hacmini küçültmek ve böylece daha iyi iĢlemesine yardımcı olmak 

hedeflenmektedir (Karluk, 1999: 1253). Bu bağlamda devletin ekonomiye 

müdahalesini, özellikle müteĢebbis niteliğini ortadan kaldırmak ve devletin 

ekonomideki rolünü kısarak klasik fonksiyonlarını daha etkin Ģekilde yerine 

getirmesini sağlamak özelleĢtirme politikalarının temel beklentisidir (Ruhi, 

2003: 138).  

Dünyada özelleĢtirme uygulamaları yapılırken farklı amaçlar göz 

önünde bulundurulmuĢtur.  Bu amaçlara baktığımızda; 1884 yılında Japonya 

hazineye ek finansman temin etmek, 1948 yılında Almanya menkul sermaye 

mülkiyetini geniĢ halk tabakalarına yayarak sosyal piyasa ekonomisini 

uygulamak, 1980‟li yıllarda Kanada‟da sermaye piyasasını geliĢtirmek, 1979 

yılında Ġngiltere‟de Pazar ekonomisini güçlendirmek gibi amaçlar gözetildiği 

görülmektedir (Kır, 1990: 32). Bu uygulamaların en iyi yapıldığı ülkelerden biri 

olan Almanya‟da özelleĢtirmeleri Treuhand Kurumu yapmaktadır ve bu kurum 

özelleĢtirmeden en yüksek faydayı elde edebilmek için en yüksek rakamı 

verene değil, en iyi iĢletmeciliği yapan kuruluĢa Ģirketi devretmeyi ekonomi ve 

toplum için önemli kabul etmiĢtir (Çetinkaya, 2007: 193). 

Türkiye‟de 1980 yılından itibaren yaĢanan liberalleĢme sürecinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan özelleĢtirmelerin uygulamaya konulması ile 

devletin ekonomideki sınaî ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi 

hedeflenmektedir (Karluk,1994: 131). Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığına göre özelleĢtirme programı ile rekabete 

dayalı piyasa ekonomisinin oluĢturulması, devlet bütçesi üzerindeki KĠT 

finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliĢtirilmesi ve atıl 

tasarrufların ekonomiye kazandırılması, bu yolla elde edilecek kaynakların 

altyapı yatırımlarına kanalize edilmesi mümkün olacaktır (http1). 
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ÖzelleĢtirmenin temel amacı nihai olarak, devletin ekonomide 

iĢletmecilik alanından tümüyle çekilmesini sağlamaktır. Öte yandan borsa ve 

sermaye piyasalarını geliĢtirmeden Türkiye'de sağlıklı bir ekonomik 

geliĢmeden bahsetmek mümkün değildir. ġirketlerin yalnızca bankacılık 

sektörüne bağlı olmadan hisse senedi, tahvil ve bono ihracı yoluyla kaynak 

temin edebilmeleri ve bu kaynak maliyeti ile enflasyon arasında sağlıklı bir 

iliĢkinin olabilmesi için, sermaye piyasalarının geliĢtirilmesi gerekir (http1). 

ÖzelleĢtirme uygulamaları sonucunda elde edilen kurumsal değerlerin 

sermaye piyasalarına aktarılması ile sermaye ihtiyacı karĢılanmıĢ olacaktır. 

Sermaye piyasalarının güçlenmesi, bireysel birikimleri çekerek, hem birikim 

sahiplerine hem de ekonomik hayata artı kaynak sağlayacaktır (AfĢar, 1999: 

141). 

ÖzelleĢtirme uygulamalarına yer veren devletlerin bu uygulamaya yer 

vermelerinin temelinde nüfusun ve ihtiyaçların hızla artması, ancak eldeki 

kaynakların kıt olması ya da o oranda artıĢ göstermemesi yatıyor yorumu 

yapılabilir (Çetinkaya, 2007: 171). 

Genel olarak bakıldığında dünya üzerinde özelleĢtirmeyi uygulayan 

tüm ülkelerin amaçlarının aynı doğrultuda olduğu görülmektedir. ÖzelleĢtirme 

ile ulaĢılmak istenen genel amaç devletin ekonomide ki hacmini küçültmek, 

buna bağlı olarak özel sektörün ekonomide ki payını arttırarak serbest piyasa 

ekonomisinin düzgün bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamaktır. 

O halde özelleĢtirmenin amaçlarını genel hatları ile vermek gerekirse 

Ģu Ģekilde sıralanabilir (YaĢar, 2005: 6); 

 Üretimde etkinliği arttırmak, 

 Kamu kesimi borçlanma gereğini azaltmak, 

 Ekonomik birimlerde devlet müdahalesini en aza indirmek, 

 Kamu sektörünün sınırlarını iyi tanımlayarak sorunların çözümünü 
kolaylaĢtırmak, 

 Hisse senedi mülkiyetini yaygınlaĢtırmak, 

 ÇalıĢanların çalıĢtıkları iĢyerlerine ortak olmalarını sağlamak, 

 Politik avantaj kazanmak 
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Yukarıda yapılan tüm açıklamaların ıĢığında özelleĢtirmelerin 

amaçlarını mali amaçlar, ekonomik amaçlar, siyasal ve sosyal amaçlar 

Ģeklinde ana baĢlıklara ayırarak inceleyebiliriz.  

1.2.1 ÖzelleĢtirmenin Ekonomik Amaçları 

 Dünya üzerinde özelleĢtirme programını uygulayan ülkelerin 

amaçlarına bakıldığında bu amaçların en önemlisi uygulanan özelleĢtirme 

programının ekonomiyi nasıl etkileyeceğidir. Buradan da anlaĢılacağı gibi 

özelleĢtirmede öncelikle hedeflenen sonuçlar ekonomik niteliklidir.  

1980‟li yıllara kadar yapılan uygulamalara bakıldığında, ekonomik 

kalkınmanın bir parçası olarak sermaye birikimi ve yatırım düzeyini artırmak 

amacıyla devlet planlamacılığı ve devlet mülkiyetinin lehine ulusal ve 

uluslararası politikalar üretildiği görülmektedir (Uzun ve diğerleri, 2010: 133). 

ÖzelleĢtirmenin ekonomik amaçlarını sermaye piyasasını geliĢtirmek, 

serbest piyasa ekonomisi geliĢtirmek, döviz gelirlerini arttırmak ve verimliliği 

arttırmak olarak ana baĢlıklar halinde inceleyebiliriz. 

1.2.1.1  Sermaye Piyasasını GeliĢtirmek 

 Sermaye Piyasası, teĢkilatlanmıĢ kuruluĢlar ile bazı niteliklere haiz hak 

taĢıyıcı belgeler aracılığıyla ödünç verilebilir orta ve uzun vadeli fonların arz 

ve talebinin karĢılaĢtığı piyasadır (Günal, 1986: 1). Sermaye piyasasının 

amacı, gerçek ve tüzel kiĢilerin ellerindeki tasarrufların, menkul kıymetler 

aracılığı ile yatırım alanlarına kaydırılmasını sağlamaktır. GeliĢmekte olan bir 

sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu önemli husus, yeterli menkul kıymet 

arzıdır. ÖzelleĢtirme, sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu hisse senetlerini 

sunmak suretiyle piyasanın canlanmasına katkıda bulunacaktır (Yanardağ ve 

Süslü, 2002: 2). Az geliĢmiĢ ülkelerde tasarruf sahiplerinin tasarruflarını hisse 

senetlerine yönlendirmesi bilinci ve alıĢkanlığı yerleĢmemiĢtir. Bunun sebebi, 

sermaye piyasalarının yeterince geliĢmiĢ olmaması, piyasalarda güvenin ve 

istikrarın sağlanamaması ve tüm bunlara bağlı olarak satın alınan hisse 

senetlerinin istenildiği anda nakde çevrilememesi olarak tanımlanabilir 

(TÜSĠAD, 1986: 17). 
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Menkul kıymetler arzının yeterli olmaması nedeniyle Türkiye‟de 

sermaye piyasasının eksikliği; devlet tahvili, hazine bonoları ve son yıllarda 

gelir ortaklığı senetleriyle doldurulmaya çalıĢılmaktadır. ÖzelleĢtirme 

uygulamalarıyla birlikte, hisse senetleri sermaye piyasasına canlılık 

getirmektedir. Sermaye piyasasının geliĢmesi, ülkedeki tasarrufların 

yatırımlara dönüĢmesinde etkin bir rol oynayacaktır (TÜSĠAD, 1992: 16). 

Sermaye piyasasının geliĢmesi ülke ekonomileri için önem arz 

etmektedir. GeliĢen sermaye piyasaları sayesinde ekonomiye katılmamıĢ atıl 

kaynaklar piyasaya kazandırılmıĢ olur. 

1.2.1.2 Serbest Piyasa Ekonomisini GeliĢtirmek 

 KĠT‟lerin tekelci statüde bulunmaları ve iflas tehlikesinin olmaması fiyat 

ve kalite bakımından piyasa taleplerine karĢı duyarsız olmalarına neden 

olmaktadır. Bu nedenle KĠT‟ler pazar paylarını kaybetmemek için yeni 

teknolojiyi takip etmek, verimliliği arttırmak, kaliteyi iyileĢtirmek, maliyeti ve 

fiyatı düĢürmek gibi tedbirler alma ihtiyacını duymayabilmektedirler. 

ÖzelleĢtirme ile serbest piyasa ekonomisinin en önemli unsuru olan rekabet 

kurumunun iĢlerlik kazanacağı, kaynak kullanımı ve dağılımında etkinliğin 

sağlanacağı ve sonuç olarak ekonomik verimliliğin artacağı kabul 

edilmektedir (AltındaĢ, 1988: 54). 

1.2.1.3 Döviz Gelirlerini Arttırmak 

GeliĢmekte olan ülkelere bakıldığında ödemeler dengesinde ciddi 

açıklar olduğu gözlemlenmektedir ve bu açığı kapatmak için özelleĢtirme 

yoluyla döviz gelirlerini arttırmak bir alternatif yol olarak görülmektedir (Alkin, 

1980: 203). Yabancı sermeyenin ülkeye çekilmesiyle hem yatırımlar hem de 

döviz gelirleri artmaktadır. Yabancı sermayenin ülkeye giriĢi özelleĢtirme ile 

sağlanabilecektir (Çetinkaya, 2007: 174). 

Yabancı sermaye iki Ģekilde ülkeye giriĢ yapabilmektedir. Bunlardan 

birincisi doğrudan yatırımlar, ikincisi ise portföy yatırımlarıdır. Doğrudan 

yatırımlarda genelde çok uluslu Ģirketler yabancı bir ülkede ya doğrudan ya 

da iĢtirak yoluyla yatırım yaparak yönetime katılmaktadır (Türk, 2014: 21). 
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Portföy yatırımlarında ise, tasarruf sahipleri faiz ya da temettü geliri elde 

etmek için uluslararası sermaye piyasalarından menkul kıymetleri satın 

almaktadır. Newyork, Londra, Zürih ve Tokyo borsalarına KĠT‟lerin hisse 

senetlerinin satılması uluslar arası sermayenin ülkeye giriĢi açısından bir 

davet niteliğinde sayılabilir (Alkin, 1980: 203). 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, bir ülkeye mal ve hizmet 

üretimi için geldiğinden teknoloji transferi ve istihdam artıĢı; mal ve hizmet 

üretimine katkıda bulunarak katma değeri artırmak suretiyle vergi gelirlerinde 

artıĢ sağlamaktadır. Ayrıca yüksek teknoloji ve yönetim bilgisini getirerek 

iĢgücü verimliliğini ve mal ve hizmet üretiminde kalitenin artmasına katkı; 

ihracatı artırarak döviz kazancı veya iç piyasa için üretim yaparak ithalat 

ihtiyacını azaltarak döviz tasarrufu sağlamaktadır. ĠĢletmecilikle ise iç 

pazarların ve dıĢ pazarlamanın geliĢmesine, ülke ekonomisinin dünya 

ekonomisiyle bütünleĢmesine çok önemli katkılar sağladığı öne sürülmektedir 

(Türk, 2014: 21). 

1.2.1.4 Verimliliği Arttırmak 

 Birçok dünya ülkesinin ekonomisi incelendiğinde özel sektörün 

verimlilik oranlarının kamu sektörünün çok önünde olduğu 

gözlemlenmektedir. Bunun ana nedenlerinin baĢında KĠT‟lerin kar marjından 

çok sosyal fayda gütmeleridir. Özel sektör piyasa koĢullarında rekabet ortamı 

olduğundan özel sektörde faaliyet gösteren firmalar kendilerini sürekli 

geliĢtirmek teknolojiyi yakından takip etmek zorundadırlar. Piyasalarda ki bu 

rekabet ortamı verimliliği arttırmaktadır. 

 Kamu pozisyonuna bakıldığında çoğu zaman monopolist karakter 

taĢıdığı görülmektedir. Bunun anlamı; kamu faaliyetlerinin rekabet ortamı 

içinde verilmemesi, rekabet baskısı altında olmaması ve baĢarısızlığın 

sonucu olarak üzerinde iflas, baskı ve tehdidin olmamasıdır. Bu Ģartlar 

altında, kamu sektöründe minimum maliyetle üretim amacından 

uzaklaĢılmaktadır (Tenekecioğlu, 1999: 54). 
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Son yıllarda KĠT ürünlerine yapılan zamlar kârlılığı artırmıĢ olduğu 

halde verimliliği artıramamıĢtır. Çoğu tekel durumunda olan KĠT ürünleri 

yüksek fiyatlara rağmen satılmaktadır. Özel sektörün girdi olarak kullandığı 

bu ürünler, ekonomide fiyatların genel seviyesinin yüksek olmasına neden 

olmaktadır. Kârlılığın, maliyetlerin düĢürülmesi yoluyla yükseltilmesi idealdir 

(TÜSĠAD, 1992: 16). 

 Devletin mülkiyetinde ki KĠT‟lerin düĢük verimlilikle çalıĢmaları 

ekonomide genel verimlilik düzeyini de olumsuz etkiler. Verimliliği artırıcı 

genel politikaların yanı sıra kamu sektörünün sınırlandırılması da bir yönde 

önemli etken alacaktır (Cevizoğlu, 1998: 18). 

1.2.2 ÖzelleĢtirmenin Mali Amaçları 

 GeliĢmekte olan ülkelerin karĢı karĢıya bulundukları en önemli 

çıkmazlardan biri de güçlü bir özel sektör sermaye birikiminin olamaması 

nedeniyle sağlık hizmetlerinden alt yapı yatırımlarına, Ģeker, un, çimento, 

tekstile kadar çok büyük yatırımları bile devletin yapmak zorunda kalmasıdır. 

Oysa devletin bu yatırımlardan çekilerek, yerini sayıları ve verimlilikleri gün 

geçtikçe daha iyiye giden özel sektöre bırakması, elde edilen kaynakların ise 

devletin asli görevlerine harcanması gerekmektedir. Bu suretle daha çok 

yatırım ve daha hızlı kalkınma ve istihdam sağlanabilecektir (Doğan, 1993: 

31). 

 ÖzelleĢtirmenin mali amaçlarından birisi de devlete büyük miktarlarda 

gelir sağlamaktır. Devlet, KĠT‟lerin özelleĢtirilmesiyle büyük mali sıkıntılar 

yaĢadığı zamanlarda gelir sağlayabilmektedir (Ünal, 2003: 51).  

GeliĢmekte olan ülkelerin bir taraftan bütçe açıkları ve dıĢ ticaret 

açıkları diğer taraftan ise aĢırı borç yükü altında olmaları bunların daha fazla 

zorlanmamasını gerektirir. Merkez Bankası‟nın ise, karĢılıksız para arzı ise 

enflasyona yol açmaktadır. Bu noktada KĠT‟lerin özelleĢtirilmesiyle devlet 

yeni bir gelir kaynağına kavuĢmuĢ olacaktır (Özmen, 1990: 21). 

Devletler özelleĢtirmeyi geniĢ anlamında ele aldıklarında iki açıdan 

gelir sağlarlar. Bunlardan birincisi, sahip oldukları iktisadi nitelikteki iĢletmeleri 
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ve mal varlıklarını satarak doğrudan gelir elde etmek, ikincisi de sundukları 

bazı hizmetlerin üretimini özel kesime devrederek dolaylı yoldan gelir elde 

etmektir. Devlet iĢletmelerinin devlete gelir sağlamak amacıyla satılmasında 

önemli olan, iĢletmenin yüksek gelir getirecek bir yapıya sahip olmasıdır  

(Çetinkaya, 2007: 175-176). Devletin elindeki Ģirketleri iflas etmiĢ bir tüccar 

gibi elden çıkarması, özelleĢtirmenin en zayıf iktisadi gerekçesini 

oluĢturmaktadır ve en çok tepki alan gerekçedir. Bunun yanında özelleĢtirme 

yoluyla gelir elde etmek bir defaya mahsustur ve mal satıldıktan sonra bir 

daha ondan gelir elde edilemez. Gelir etkisi sadece devlet malının satıĢ 

değerine eĢittir. Fakat özelleĢtirilen KĠT‟ler kâr eden kuruluĢlar ise, devlet 

gelecekteki gelirini de kaybetmiĢ olmaktadır (Sezgin, 2010: 159). 

ÖzelleĢtirmeyle devlete gelir sağlamanın ikinci yolu olan bazı 

hizmetlerin sunumunun özel sektöre devredilmesinde ise, devletin asli 

görevlerinin dıĢında olan hizmet sunumlarına harcadığı para ve zaman 

konusunda yeterli etkinlik ve verimlilikte olamaması etkili olmuĢtur 

(Çetinkaya, 2007: 175-176). 

1.2.3 ÖzelleĢtirmenin Sosyal ve Siyasal Amaçları 

 GeliĢmekte olan ülkelerde gelir dağılımı dengesizdir. Bu durum ise 

gerek bu ülkelerde gerek tüm dünyada sosyal kargaĢa ve çalkantıların temel 

nedenini oluĢturmaktadır (Kır, 1990: 30). Devletler o ülkede yaĢayan 

bireylerin rahatlık içince ve mutlu bir Ģekilde yaĢamalarından sorumludur ve 

bireyler arasında dengesizlikler olursa bunların giderilmesi için düzenlemeler 

yapılmalıdır (Koray, 2000: 6,11). Bu da özelleĢtirmenin sosyal amaçlar 

taĢıdığının bir göstergesidir.  

 Gelir ve servet dağılımındaki aĢırı dengesizlikleri gidermek amacıyla 

da özelleĢtirme olabilmektedir. ÖzelleĢtirme buna da yardımcı olabilmektedir. 

Kurumların hisselerinin belirli bölgelere ve çalıĢanlara satılması, sermayenin 

tabana yayılmasında yardımcı olur (YaĢar, 2005: 52). Kârlılık oranı yüksek 

KĠT‟lerin hisse senetlerinin çalıĢanlara, yönetici ve küçük tasarruf sahiplerine 

belli avantajlarla satılması bu kesimlere bir gelir transferi anlamına gelir. Bu 

yöntem, iĢletmede verimliliğin artırılmasında bir teĢvik ve çaba unsuru olabilir. 
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Artan verimlilik yine hisse sahiplerine gideceğinden, gelir dağılımında belli bir 

düzelme meydana gelecektir (TÜSĠAD, 1992: 16).  

Özel mülkiyetin yaygınlaĢması, demokrasinin özgür biçimde 

güçlenmesi, emek geliri dıĢında iĢletmelerden de gelir sağlayacak kiĢilerin 

oluĢturulması için özelleĢtirme yoluyla KĠT hisse senetleri gelir ve serveti 

düĢük halka satılmalıdır. Pay senetleri satıĢının öncelikle çalıĢanlara, küçük 

birikim sahiplerine yapılması ve satın alınan bu senetlerin kiĢilerin ellerinde 

kalmasının sağlanması, yüksek gelirli kiĢilerin ellerinde toplanmasının 

önlenmesi bu amacın gerçekleĢmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardır 

(Aktan, 1987: 101). 

Tüketiciye yansıyacak toplam faydanın değerinin yüksek olması, 

özelleĢtirmenin önemli amaçlarından birisidir. Sosyal faydanın değerini 

aĢağıdaki gibi soruların cevapları belirler (YaĢar, 2005: 52); 

 DüĢük fiyat sağlayacak mı? 

 Yüksek üretim elde edilecek mi? 

 Daha ve iyi kalitede olan çeĢide ulaĢılacak mı? 

 Fayda dağılımı değiĢecek mi? 

 ÇalıĢanlara, üreticilere, ihracata ve vergi mükelleflerine etkisi ne 
olacak? 

 Siyasal sonuçlar elde edilebilen özelleĢtirme, siyasal amaçlarla da 

uygulamaya konulabilmektedir. Siyasal partilerin görüĢlerinin sosyalizme 

veya liberalizme yakın olması halinde, özelleĢtirme özelliklede siyasal amaca 

yönelik olarak, liberalizme uygun ortam oluĢturmak amacıyla ortaya 

çıkabilmektedir (Atasoy, 1993: 185). ÖzelleĢtirme sayesinde bürokratlar, hem 

kamu kurumlarını denetleme hem de piyasaya müdahale etme görevinden 

kurtulacaklar ve böylece genel politika belirlemesi ile ilgili konulara daha fazla 

ayırmaları olanaklı olacaktır. Bu ise yönetim ve iĢlemenin profesyonellerde 

kalmasını sağlayacaktır (Doğrul, 1994: 20). 

 ÖzelleĢtirmenin siyasal amaçları aĢağıdaki gibi sıralanabilir 

(Alper,1994: 33,39); 
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 Devleti küçültmek, asli fonksiyonlarına döndürmek, 

 DemokratikleĢmeyi sağlamak, 

 Birikimlerin daha büyük oranlarda hisse senetlerine yönelmesini teĢvik 
etmek, 

 Sendikaların siyasi güçlerini zayıflatmak, 

 Uluslararası sermayenin ve uluslararası örgütlerin taleplerini yerine 
getirmek. 

1.3 ÖzelleĢtirme Yöntemleri 

 ÖzelleĢtirmeler yapılırken özelleĢtirmenin amacı, özelleĢtirilen Ģirketin 

hangi sektörde faaliyet gösterdiği, Ģirketin kârlılığı v.b. hususlar göz önünde 

bulundurularak çeĢitli yöntemler kullanılır. 

 Bu yöntemleri satıĢ yöntemi, kiralama yöntemi, iĢletme hakkı devri 

yöntemi, ihale yöntemi, imtiyaz yöntemi ve diğer yöntemler gibi baĢlıklar 

halinde inceleyebiliriz.  

1.3.1 SatıĢ Yöntemi 

 ÖzelleĢtirme yöntemlerinden bahsedildiğinde akla ilk gelen ve 

özelleĢtirme aĢamasında en fazla kullanılan yöntem mülkiyetin devrinin 

öngören satıĢ yöntemidir (Çetinkaya, 2007: 181). KuruluĢların aktiflerindeki 

mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının sahipliğinin kısmen veya 

tamamen bedel karĢılığı devredilmesi ya da bu kuruluĢların hisselerinin 

tamamının veya bir kısmının kuruluĢların içinde bulunduğu koĢullar da 

dikkate alınarak çeĢitli satıĢ yöntemleriyle bir bedel karĢılığında devredilmesi 

olarak tanımlanır (Tanör, 2000: 446). 

 SatıĢ yöntemi de varlık satıĢı ve hisse satıĢı olarak iki ana baĢlık 

halinde incelenebilir.  

a) Varlık SatıĢı: Mülkiyetin özelleĢtirilmesi yöntemlerinden ilki varlık 

satıĢıdır. Kamuya ait Ģirketlerin veya kuruluĢların aktifinde bulunan 

menkul ve gayrimenkullerin özel kesime satıĢına varlık satıĢı 

denilmektedir (Türk, 2014: 24). 
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b)  Hisse SatıĢı Yöntemi: Bu yöntemle özelleĢtirme uygulamasına 

tabi tutulacak bir kuruluĢ Ģayet Ģirket değilse, öncelikli olarak 

sermayesi paylara bölünmüĢ bir Ģirket hüviyetine dönüĢtürülmekte ve 

Ģirket hisselerinin değerlemesi yapılmaktadır. Daha sonra Ģirketin 

hisse senetlerinin bir kısmi veya tamamı satıĢa sunulmaktadır. Hisse 

satıĢı yöntemi, alt yöntemler de dâhil en çok kullanılan yöntemdir 

(Yayılıoğlu ve Delice, 2010: 339–340) 

 Hisse satıĢı yönteminde yer alan çeĢitli alt satıĢ yöntemleri vardır. 

 Blok SatıĢ Yöntemi, ÖzelleĢtirme programına alınan bir kuruluĢtaki 

kamu paylarının tamamının ya da bir kısmının blok olarak ya da grup 

halinde satılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bu satıĢların 

sonucunda rekabetin azalabileceği ve sanayide tekelleĢmeye doğru 

gidilebileceğidir (Çetinkaya, 2007: 181). 

 Halka Arz/ÇalıĢanlara SatıĢ Yöntemi, KĠT‟lerin tamamının ya da bir 

kısmının çalıĢanlar, yöneticiler, yöre halkı gibi belli gruplardan teklif 

alarak satıĢını ifade etmektedir. Sermaye piyasası yeterince 

geliĢmemiĢ ülkelerde orta ve küçük iĢletmeler baĢta olmak üzere 

KĠT‟lerin satıĢında belli gruplar için onların alabilecekleri hisse oranları 

bildirilerek bu gruplardan teklif vermeleri istenebilir (Taner, 2006: 102). 

 Borsada SatıĢ Yöntemi, kamu mülkiyetindeki anonim Ģirketin hisse 

senetlerinin özel kiĢi ya da kuruluĢlara satıĢını ifade etmektedir. Bu 

yöntemin uygulanabilmesi için KĠT‟lerin sermayelerinin hisse 

senetlerine bölünmesi ve bunların ticaret hukukuna tabi sermaye 

Ģirketlerine dönüĢtürülmesi gerekir. Ayrıca özelleĢtirmenin 

baĢlatılabilmesi içinde, önce Ģirketin aktiflerinin değerlemesi yapılır, öz 

kaynak hesaplamaları yapılır ardından hisse senetleri fiyatları 

belirlenip satıĢ ilanı yapılır ve özelleĢtirme baĢlamıĢ sayılır (AltıntaĢ, 

1988: 58-59). 

TeletaĢ, Aselsan, Gima, Migros, POAġ, ĠĢ Bankası, Erdemir, TüpraĢ, 

Pektim, NetaĢ, Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik gibi kuruluĢlara ait 
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hisselerin bir kısmı, " Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB)' de 

satıĢ" içerisinde sıralanan yöntemlerle satılmıĢtır (Yavilioğlu ve Delice, 

2010: 341–342). 

 Teklif Alma Yoluyla SatıĢ Yöntemi, özelleĢtirme uygulamasına tabi 

olan kamu kuruluĢlarının mülkiyetinin tamamının veya bir kısmının, 

teklif almak suretiyle satılmasıdır. Bu tür özelleĢtirme en kolay ve en 

hızlı özelleĢtirme Ģeklidir (Sevil, 1996: 10). 

Direkt veya özel satıĢ yönteminde satılacak aktifler veya iĢletmeler 

belli bir firmaya, birkaç firmaya veya bir konsorsiyuma pazarlık yoluyla 

devredilebilir. Bu yöntem daha hızlı uygulanabilmesi ve değerlemenin de 

daha kolay yapılabilmesi sebebiyle diğer yöntemlere tercih edilebilir. Ancak 

bunun bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan birincisi, satıĢa sübjektif 

değerlendirme payının var olmasıdır.  Ġkincisi ise, hisse senetleri satıĢı söz 

konusu olamadığından dar anlamda “devlet malvarlığının satışı” ile sınırlı 

kalmasıdır.  Bu yöntem daha çok kâr amaçlı nihai mal ve hizmet üreten 

KĠT‟lerin bazı müesseselerinin veya bağlı ortaklıkların satıĢında uygulanabilir 

(AltıntaĢ, 1988: 59). 

1985–2008 döneminde halka arz yöntemiyle yapılan özelleĢtirme 

tutarı, 7.053 milyon dolardır. Toplam özelleĢtirmelerin yaklaĢık %19,3‟ü bu 

yöntemle yapılmıĢtır. Perkim (%42,32 hissesi), TÜPRAġ (%32,29 hissesi), 

Türk Telekom A.ġ. (%15 hissesi), Petrolojisi A.ġ. (%16,47 hissesi), Halk 

Bankası (%24.94 hissesi), Türk Hava Yollan (%53.15 hissesi) 

özelleĢtirmelerinde bu yöntem kullanılmıĢtır. Diğer taraftan bu yöntemle 

yabancı sermaye giriĢi de sağlanmaktadır (Yayılıoğlu ve Delice, 2010; 340-

341). 

1.3.2 Kiralama Yöntemi 

Burada özel Ģirketlere kiralanan KĠT‟ler söz konusudur. Özel Ģirketlere 

kiralanan kamu kuruluĢlarının belli süre içinde kiracı veya iĢletmeci Ģirketler 

tarafından mal ve hizmet üretiminde kullanımı ve uzun dönemde satın 

alınması öngörülmektedir (Öztürk, 2006: 14). 
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Devlet sahip olduğu iĢletmelerin mali yapılarını iyileĢtirerek satıĢa arz 

edebilir bir hale getirebilmek için belirli bir süre için kiraya verebilir. Kiralama 

bir mülkiyet transferi gerektirmemektedir. Tesisi kiralayan özel kiĢi veya 

kuruluĢ için kiralama iĢleminden sonraki kâr ve zarar aynen kiralayana ait 

olacağından kârlılık ana amacı teĢkil etmektedir (TÜSĠAD-2, 1992: 21). 

Kiralama, özelleĢtirme öncesi devlet iĢletmelerinin durumlarının 

iyileĢtirilmesine yönelik bir ara uygulama olarak da değerlendirilebilir. 

Belediyelerin, çöp toplama hizmetlerini, belediyenin sahip olduğu araçları 

özel kesimin kullanımına izin vererek özel kesime devretmeleri bu tür 

özelleĢtirme kapsamında değerlendirilmektedir (Alper, 1994: 64). 

GeliĢmemiĢ yörelerdeki kamu iktisadi teĢebbüslerine ait müesseselerin 

kapanma riskini bertaraf etmek için bunları mali oluĢumlarına kiralamak ve 

mahalli insiyatifi harekete geçirerek bunların sorunların çözümlerine 

katkılarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda bu yöntem baĢarılı olsa da 

olmasa da uzun vadede satıĢa dönüĢecek bir ara çözümdür (Akalın, 2002: 

193-194). 

1.3.3 ĠĢletme Hakkı Devri Yöntemi 

 Mülkiyeti kamuda kalmak kaydıyla, mal ve hizmet üretim birimlerinin 

iĢletilmesinin özel sektöre devredilmesidir. Türkiye‟de uygulanan mevzuata 

2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Yatırımların Hızlandırılmasına Dair 

Kanunla girmiĢ olup, bu tip özelleĢtirme uygulamaları limanların ve elektrik 

santrallerinin iĢletme haklarının verilmesinde uygulanmakta, mülkiyet hakkı 

kamuda kalmaktadır (Öztürk, 2006: 14) 

 Yönetimin özelleĢtirilmesiyle göre gelen yönetim iĢletmenin kâr ve 

zararından sorumlu olmamakta sadece kârdan pay almaktadır. Toplam 

iĢletme riski devlete ait iken, profesyonel yönetim faaliyetlerinden sorumludur 

(Sarıaslan ve Erol, 1993: 18). 

 Yönetim devrinin baĢarısı ise, yönetimi devredilecek. KĠT‟lerin iyi 

belirlenmesine ve sözleĢmelerde kamu yararı ile Ģirketlerin karar 

mekanizmaların süratli, verimli ve bağımsız isleyiĢinin uyumlu bir seklide 
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düzenlemesine bağlıdır. Batı ülkelerinde sıkça rastlanan bu yöntemle oldukça 

baĢarılı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Fakat bu yöntem tam bir 

mülkiyet transferi ön görmediğinden tam bir özelleĢtirme yöntemi olarak 

düĢünülmemelidir (AltıntaĢ, 1988: 60). 

1.3.4 Ġhale Yöntemi 

 ÖzelleĢtirme uygulaması yapılırken bazı durumlarda ihale yöntemi 

kullanılır. Ġhale yönteminde mülkiyetin devri söz konusu değildir. Bu 

uygulamada özelleĢtirmeyi gerçekleĢtiren kamu kurumu finansmanı 

sağlamaya devam eder sadece üretim iĢini özel sektöre devreder. Bu 

uygulamayı en çok kullanan kamu kuruluĢları belediyelerdir.  

 Amerika BirleĢik Devletleri (ABD), Ġngiltere ve Japonya‟da özellikler 

belediye hizmetlerinde yaygın bir Ģekilde uygulanan bu yöntem, Türkiye‟de 

10 Eylül 1983 tarihli RG‟ de yayınlanan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 

genel bütçeli dairelerin, il özel idarelerinin ve belediyelerin her türlü iĢlerini 

özel kesime ihale yoluyla yaptırabilmeleri imkânı sağlamıĢtır (Falay, 1990: 9). 

 Ġhale yönteminde açık arttırma ve pazarlık yöntemi olarak iki ayrı 

yöntem kullanılır.  

 Açık arttırma yönteminde özelleĢtirmeye konu tek bir firma olsa da 

buna karĢılık birçok alıcı vardır. Alıcılar çoklu fiyat sistemi ile ihaleye katılırlar. 

Ġhalede sabit fiyat söz konusu değildir. Fiyatı ihaleye katılan alıcılar belirler. 

Bu sayede en yüksek fiyatı veren firma ihaleyi kazanmıĢ olur. Bu yöntem 

sayesinde maksimum gelir elde edilmiĢ olur.  

 Pazarlık yönteminde de devlet ve alıcı arasındaki iliĢkilerin niteliği tek 

alıcı ve birden fazla alıcı durumuna göre farklı Ģekillenmektedir. Devlet bu 

yöntem ile aday alıcı karĢısında özelleĢtirmenin negatif etkilerini azaltma 

yönünde bir görüĢme sürecine girmektedir (YaĢar, 2005: 44). 
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1.3.5 Ġmtiyaz Yöntemi 

 Ġmtiyaz sözleĢmeleri, idari sözleĢmelerin en belirgin örneklerindendir 

(Yücel,  2005: 73,77). Bu kavramda genelde, tabii monopollerin güçlü olduğu 

iktisadi faaliyet alanlarında ve/veya rekabet yokluğu ile karakterize olmuĢ 

piyasa Ģartlarında, mal ve hizmetin üretimi veya dağıtımı haklarını vermeyi ya 

da kullandırmayı amaçlayan bir özelleĢtirme aracı olarak bilinmektedir (Kök, 

1993: 106) 

 Sanayilerde ölçek büyümesi sonucu Ģirketin maliyetinin düĢmesi ile 

ortaya çıkan doğal tekelleĢmenin olduğu üretim alanları, imtiyaz sözleĢmeleri 

aracılığıyla özel kesime devredilmektedir ve hizmetin maliyetinin düĢmesine, 

doğal tekelin dogmasına yol açmaktadır (Öztürk, 2006). Bazı iktisatçılara 

göre doğal tekel niteliği taĢıyan hizmetlerin optimal seviyede üretilmeleri için, 

kamu erkinin kamu yararını dikkate alarak, özel iĢletmenin ortaya çıkan 

zararının karĢılanmasını veya bir örgüt kurarak hizmeti kendisinin sunması 

gerekmektedir (Acartürk,  2001: 46,60). 

 Ġki tip imtiyaz sözleĢmesi vardır. Birinci tip sözleĢmede, özel firmalar, 

sözleĢmenin konusu olarak kamuya ait bir mülkiyet kullanımını belirtir. 

Kablolu televizyonlar buna örnek teĢkil edebilir. Ġkinci tip sözleĢmede ise özel 

firmalar kamuya ait bazı hakları kullanırlar, bu sözleĢmeye örnek olarak ise 

cadde ve ana yollardaki servis istasyonlarını söyleyebiliriz. Buradaki birinci tip 

sözleĢmeler rekabet ve dolayısıyla da teknolojinin geliĢmesini sağladığı için 

daha çok kullanılmaktadır (Taner, 206: 112). 

1.3.6 Diğer Yöntemler 

 Yukarıda ayrıntılı bir Ģekilde açıklanan özelleĢtirme yöntemlerinin yanı 

sıra birçok özelleĢtirme yöntemi daha mevcuttur. Bu özelleĢtirme yöntemleri 

maddeler halinde Ģöyle sıralanabilir; 

 Yap-ĠĢlet Yöntemi: Mülkiyeti özel sektöre ait olmak kaydıyla, kamu 

altyapı tesislerinin devlet tarafından belirlenen Ģartlarda yaptırılarak, 

mal ve hizmetlerin belirlenen usul ve esaslarla satıĢının 

gerçekleĢtirildiği bir modeldir. Yap-iĢlet yönteminde, özel Ģirketlere 
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ekonomik anlamda devlet tarafından bir imtiyaz hakkı da 

tanınmaktadır. Bu yöntemde, devletin özel Ģirketlere ödeme 

yükümlülükleri için garanti vermesi de mümkündür (4283 Sayılı Kanun, 

Madde 4). 

 Gelir Ortaklığı Senedi SatıĢı: Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, 

demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz 

ve havalimanları ve benzeri altyapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve 

tüzel kiĢilerin belli bir süreliğine ortak olmasını saplamak amacıyla 

düzenlenen senetlerin satıĢı anlamına gelir (2983 Sayılı Kanun, 

Madde 3/a). 

 Tüketicinin Desteklenmesi Yöntemi: Kupon yönteminde hizmet 

devlet tarafından, isteyen vatandaĢa paraya çevrilebilir kuponlar 

aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yöntem vatandaĢa mal ve hizmetler 

arasındaki seçim hakkı verir, yani vatandaĢ istediği mal ve hizmeti 

kimden, ne zaman, nerede alacağı konusunda yetkilidir, ayrıca 

vatandaĢlar aracılığıyla mal ve hizmetlerin daha iyi gözlemlenmesini 

sağlamakta ve kalite denetimine de imkân vermektedir (Taner, 2006: 

106). 

 Üreticinin Desteklenmesi Yöntemi (Sübvansiyonlar): Devlet 

tarafından bir malın piyasa fiyatın bir bölümünü karĢılamak üzere özel 

üretim sektörüne verilen harcamalar “sübvansiyon” denilmektedir 

(ÇaĢkurlu, 2002: 9). Sübvansiyonlar kendi içerisinde kredi 

sübvansiyonları, garanti sübvansiyonları, vergi sübvansiyonları, 

karĢılıksız nakit sübvansiyonlar ve ayni sübvansiyonlar olarak 

ayrılmaktadır (Aktan, 1992: 78-79). 

 Yap-ĠĢlet-Devret Yöntemi: Bir kamu hizmeti veya bayındırlık iĢinin 

özel giriĢim tarafından masrafları karĢılanılarak kurulmasını, belirli bir 

süre iĢletildikten sonra iĢ için yatırılan sermayenin amortismanı 

sağlandıktan ve kâr gerçekleĢtirildikten sonra özel müteĢebbis 

tarafından yapılan yatırımın idareye bedelsiz olarak devredilmesidir 

(Duran, 1991: 147). Yap-iĢlet-devret yönteminin üç temel aĢaması 
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vardır. Bunlardan birincisi, yatırımın, bütün finansman ve riskleri özel 

kesim Ģirketine ait olarak gerçekleĢtirilmelidir. Ġkincisi, sözleĢmede yer 

alan usul ve esaslar çerçevesinde, tesis yüklenici Ģirket tarafından belli 

bir süre iĢletilmelidir. Sonuncusu aĢamada ise belirlenen sürenin 

sonunda, tesisin mülkiyeti ilgili kamu yönetim birimine devrolmalıdır 

(4734 sayılı Kanun, madde 3). 

 Yasal ve Kurumsal SerbestleĢme Yöntemi: Bu yöntem devletin 

doğrudan ekonomiye yaptığı kontrollerin kaldırılmasını ifade 

etmektedir. Bu uygulamada ki temel amaç serbest piyasada faaliyet 

gösteren bütün sektörlerde rekabetin canlanması ve verimliliğin 

artmasıdır. 

Tesis ve Varlık 

Satışı

%48

Halka Arz

%15 

BIST'de Satış

%2
Bedelli Devir

%2

Blok Satış

%33

 

ġekil 1: Yöntemler Ġtibariyle ÖzelleĢtirme ĠĢlemleri 
Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/yonteme_gore.htm, (24.01.2015). 

ġekil 1‟de Türkiye‟de ki özelleĢtirmelerin hangi yöntemler ile yapıldığı 

görülmektedir. ġekilden de anlaĢılacağı gibi Türkiye‟de en fazla kullanılan 

yöntem %48‟lik oran ile tesis ve varlık satıĢı yöntemidir. Daha sonra ise 

%33‟lük oran ile blok satıĢ yöntemi gelmektedir. Bedelli devir ve Borsa 

Ġstanbul (BĠST)‟da satıĢ yöntemleri ise %2 oran ile ez az kullanılan 

yöntemlerdir. 
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1.3.7 ÖzelleĢtirmede Değerleme 

 ÖzelleĢtirme uygulamalarında devlet Ģirketlerinin satıĢ fiyatının 

belirlenmesi temel problemdir. Çünkü devlet Ģirketlerinin hisse senetleri 

genelde menkul kıymetler borsalarında iĢlem görmediği için satıcı ve alıcı için 

eksik bilgi söz konusudur (YaĢar, 2005: 44). 

 Değer tanımı iktisatta genellikle değiĢim değerini ifade etmektedir. Bir 

malın değiĢim değeri, söz konusu maldan bir birim elde etmek için gerekli 

olan diğer mal veya para birimidir. Değer, malın istenebilirliği ve kıtlık 

derecesi olmak üzere iki faktöre bağlıdır. Bir mal istendiği takdirde bir değeri 

vardır. Mal bollaĢtıkça veya istenebilirliği azaldıkça değeri düĢecektir. Bu 

nedenle, kıtlık derecesi değeri etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin, bir mal 

hem istenen hem de kıt ise, yüksek değiĢim değerine sahip olacaktır 

(Seyidoğlu, 1992: 141). 

 ġirket değerini etkileyen baĢlıca faktörler Ģöyle sıralanabilir 

(Yazıcı,1997: 8); 

 KuruluĢun faaliyette bulunacağı kesim ve ekonominin genel durumu, 
kuruluĢun faaliyette bulunduğu kesime giriĢ koĢulları, 

 Mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi ve gelecekteki seyri, kuruluĢun 
büyüklüğü, 

 Kesimin büyüklüğü ve büyüme hızı, 

 KuruluĢun faaliyette kullandığı araç ve gereçlerin niteliği, araĢtırma 
geliĢtirme faaliyetleri, kullanılan teknoloji, kuruluĢun Ģerefiyesi, kuruluĢ 
yeri ve geçmiĢi, 

 KuruluĢun sermaye yapısı, sermayede devlet ve özel kesim payları, 
nakit durumu, 

 KuruluĢun dikey bütünleĢme derecesi, geçmiĢteki kazançları ve 
potansiyel kazanç gücü, 

 GeçmiĢteki temettü politikası ve temettü dağıtabilme kapasitesi, 
gelecekteki ihtiyacı olan yatırım tutarı, 

 Yatırımların ekonomik ömrü, yatırımların hurda değeri, 

 Maliyetler içinde sabit ve değiĢken giderlerin oranı, Ģirketin mal ve 
hizmetlerinin pazarlanabilirliği, 

 GerçekleĢtireceği yatırım projeleri, hammadde fiyatlarının yükselme 
olasılığı, 
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1.4 Finansal Krizlerin ÖzelleĢtirmeye Etkileri 

Finansal krizin anlamı, “beklenmedik bir anda meydana gelen bir takım 

gelişmelerin, makro düzeyde devleti mikro düzeyde ise firmaları olumsuz bir 

şekilde etkileyecek karmaşa ortamını oluşturmasıdır” (ġafak, 1996: 293). 

BaĢka bir tanımda ise kriz, “tüketilemeyen üretimin doğurduğu ekonomik 

çöküntü” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Hançerlioğlu, 1997: 39). 

Tüm dünyada meydana gelen krizlerin kaynaklarına bakıldığında 

genellikle spekülatif hareketler, petrol krizleri, borsanın çöküĢü ve savaĢların 

krizlere neden olduğu gözlemlenmektedir (Kazgan, 2003: 38,55). 

1.4.1 Türkiye’de Krizlerin ÖzelleĢtirmeye Etkileri 

 Türkiye gibi ülkelerde en önemli alt politika araçlarından birisi KĠT‟lerin 

özelleĢtirilmesidir. Bu politika, zarar eden bu kuruluĢları özel kesim içinde 

ticari kurallara göre çalıĢıp, hazineden para talep etmek yerine devlete vergi 

öder duruma getirerek ek gelir sağlayacaktır. Diğer bir yandan ise kamu 

kesiminin küçültülmesi ve bu yolla piyasa müdahaleleri yoluyla sistemin 

bozulmasına neden olan yanlıĢ birtakım siyasal eğilimleri yok edebilecektir 

(Eğilmez ve Kumcu,  2008: 399). 

Türkiye‟de, çağdaĢ anlamda özelleĢtirme uygulamaları 1986 yılında 

baĢlamıĢtır. Öncelikle yarım kalmıĢ tesislerin, küçük ölçekli iĢletmelerin ve 

bazı büyük fabrikaların satıĢı ile çeĢitli halka arz uygulamaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak takip eden süre içerisinde yaĢanan ekonomik 

istikrarsızlık ve siyasi belirsizlikler, özelleĢtirmenin zaman zaman 

yavaĢlamasına, hatta durmasına yol açmıĢtır.  

Türkiye‟de 2001 krizi de birçok bankanın devlet yönetimine geçmesine 

neden olmuĢtur. Büyük dünya bunalımı denen 1929-30 krizinden önceki 

dönemde hâkim olan liberal devlet kavramı, kriz sonrası yerini refah devleti 

kavramına bırakmıĢtır (SaybaĢılı, 1994: 58).  

2003 yılından itibaren özelleĢtirmenin güçlü bir ekonomik tercih olarak 

benimsenmesine bağlı olarak özelleĢtirme ivme kazanmıĢtır. Bununla birlikte, 
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halen özelleĢtirilmesi gereken birçok ticari nitelikli kamu iĢletme ve hizmetleri 

bulunmaktadır (http2). 

Türkiye‟de ekonomik krizler özelleĢtirme gelirlerini olumsuz Ģekilde 

etkilemektedir. Ekonomik istikrarın sağlandığı, ülkenin yönetimine güven 

duyulan dönemlerde devlete ait kamu iĢletmeleri krizleri olduğu dönemlere 

göre daha kolay özelleĢtirilebilirken, kriz dönemlerinde ekonomik sıkıntılar 

oluĢtuğundan, yönetime ve ülkeye olan güven sarsılmakta ve bu da kamu 

iĢletmelerinin özelleĢtirilmesini zora sokmaktadır. 
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ġekil 2: Türkiye’de Yıllar Ġtibariyle Elde Edilen ÖzelleĢtirme Gelirleri 
Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, 

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/yillara_gore.htm, (24.01.2015). 

 Türkiye‟de yaĢanan en büyük krizlerden 2001 krizi incelendiğinde 

2000 yılında 2.717 milyon ABD doları olan özelleĢtirme gelirinin krizin olduğu 
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2001 yılında %96 düĢüĢle 120 milyon ABD doları olarak gerçekleĢtiği 

görülmektedir.  

 ġekil 2‟de yıllar itibariyle Türkiye‟nin elde ettiği özelleĢtirme gelirleri 

görülmektedir. ġekilde görüldüğü gibi Türkiye‟de yaĢanan 2008 krizi 

sonrasında ülkeye olan güven azalmıĢ ve 2008 yılında 6.259 milyon ABD 

doları olan özelleĢtirme geliri ertesi yıl ciddi bir düĢüĢ yaĢayarak 2.275 milyon 

ABD dolarına kadar gerilemiĢtir. 

Ekonomik krizler ülkelerin ekonomisinde ciddi yaralar açmaktadır. 

Devletin elde ettiği gelirlerde ciddi azalmalar olması sebebiyle devletler 

Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kaynaklardan borçlanmaya gitmekte ve bu 

da ekonomiyi iyice sıkıĢtırmaktadır. Ekonomik krizlerin devlerin gelir 

kaynaklarından biri olan özelleĢtirme gelirlerini de ciddi anlamda etkilediği 

gözlemlenmektedir. 

1.4.2 Dünyada Krizlerin ÖzelleĢtirmeye Etkileri 

ÖzelleĢtirmeyi kurtarıcı gören ülkeler için, bütçe açığı, kamu 

iĢletmelerinin sermaye ve personel sorunları nedeniyle geliĢmelere ayak 

uyduramamaları, kronikleĢen kamu iĢletme açıkları, kamu iĢletme yöneticileri 

hakkında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları gibi ulusal düzeydeki birtakım 

problemlerin çözümde özelleĢtirme kaçınılmaz bir son olmuĢtur. Ayrıca 

ekonomilerin küresel bir yapıya doğru gitmesi, yabancı rekabetin kamu 

iĢletmelerinin durumunu sarsması ve yabancı sermayenin yatırım alanı 

araması gibi uluslararası düzeyde yaĢanan birtakım geliĢmeler sonucunda 

özelleĢtirmeyi uygulamak zorunda kalmıĢlardır (GöktaĢ, 2002: 1). 

1970‟li yıllarda baĢlayan ekonomik krizle birlikte Keynes‟çi politikalar, 

devlet müdahaleciliği ve devlet giriĢimciliği ciddi bir biçimde sorgulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġngiltere, Amerika ve Japonya‟nın da aralarında bulunduğu belli 

baĢlı geliĢmiĢ ülkelerde klasik iktisadın yeniden yorumlanmasına yönelik 

iktisadi ve siyasi düĢünce hareketleri geliĢmiĢ ve bu hareketler muhafazakâr 

iktidarların ideolojisini oluĢturmuĢtur. Keynes sonrası klasik iktisadın yeniden 

yorumlanması ile ortaya çıkan ekollerin tamamı, farklı yoğunlukta olmalarına 
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rağmen, krizi, serbest piyasa mekanizmasının sağlıklı olarak iĢlemesini 

engelleyen unsurların varlığına bağlamıĢlardır (Öztürk, 2006: 3). 

ÖzelleĢtirme, bir dönem ağırlıklı olarak ülkelerin içinde bulundukları 

finansal krizlere çözüm olarak düĢünüldüğünden siyasi karar vericiler 

açısından özelleĢtirmenin amaçları arasında “bütçesel sorunlar ve kısa 

dönem gelir artırma” eğilimi ağır basmıĢtır. Zaman içinde bu amaç 

farklılaĢarak özelleĢtirme, aynı zamanda kamu iĢletmelerinin düĢük 

verimliliklerine ve uluslararası rekabet ortamına bir çözüm/cevap olarak 

nitelendirilmeye baĢlanmıĢtır.  

ÖzelleĢtirme konusunda bir diğer örnek olan, Fransa‟da Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrası dönemde yürütülen yoğun millileĢtirme giriĢimlerinden sonra, 

1980‟li yılların ortalarından itibaren özelleĢtirme sürecine girilmiĢtir. Hükümet, 

1986 yılında, kriz nedenleri arasında sayılan, devlet sektörünün 

büyüklüğünün çok ileri boyutlarda olduğu ve temel rekabet kurallarının 

iĢleyiĢini zedelediği kanaatine vardığından, bir takım liberal gerekçelere 

dayanarak 5 yıl içinde 65 Ģirketin özelleĢtirilmesini öngören bir program 

hazırlamıĢtır (GöktaĢ, 2002: 7). 
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Tablo 1‟ de görüldüğü gibi dünya üzerinde ekonomik krizlerin olduğu 

dönemlerde özelleĢtirmeden elde edilen gelirler azalmaktadır. Avrupa Birliği 

(AB) ve dünyadaki diğer ülkelere ayrı ayrı baktığımızda aynı dalgalanmaların 

olduğu gözlemlenmektedir. 

Tablo 1: Dünyada ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Elde Edilen ÖzelleĢtirme 
Gelirleri 

YIL 
DÜNYA 

(Milyar ABD 
Doları) 

AVRUPA 
(Milyar ABD 

Doları) 

DÜNYA 
(%) 

AVRUPA 
(%) 

1988 39.00 7.82 79.9 20.1 

1989 28.00 14.21 49.2 50.8 

1990 24.00 12.58 47.6 52.4 

1991 46.00 28.02 39.1 60.9 

1992 39.00 12.68 67.5 32.5 

1993 60.00 27.11 54.8 45.2 

1994 76.00 39.60 47.9 52.1 

1995 80.00 43.80 45.2 54.8 

1996 100.00 51.40 48.6 51.4 

1997 162.00 63.46 60.8 39.2 

1998 140.00 66.12 52.8 47.2 

1999 140.00 75.10 46.4 53.6 

2000 180.00 70.87 60.6 39.4 

2001 43.80 27.07 38.2 61.8 

2002 69.20 22.53 67.4 32.6 

2003 46.60 29.40 36.9 63.1 

2004 94.00 68.14 27.5 72.5 

2005 140.00 84.52 39.6 60.4 

2006 116.00 51.45 55.6 44.4 

2007 138.00 54.48 60.5 39.5 

2008 110.88 75.64 31.8 68.2 

2009 265.17 55.88 78.9 21.1 

2010 213.64 46.83 78.1 21.9 

2011 94.40 26.37 72.1 27.9 

2012 189.37 37.63 80.1 19.9 

2013 193.72 67.41 65.2 34.8 

2014 163.17 59.66 63.4 36.6 
TOPLAM 2.991.94 1.219.79 55.4 44.6 

Kaynak: www.privatizationbarometer.net/PUB/NL/5/3/PB_AR2013-2014.pdf, 

(24.12.2014). 

Not: 2014 yılının verileri 30.11.2014 tarihine göre verilmiĢtir. 

 Tablo 1‟ de görüldüğü gibi dünya üzerinde ekonomik krizlerin olduğu 

dönemlerde özelleĢtirmeden elde edilen gelirler azalmaktadır. AB ve 

http://www.privatizationbarometer.net/PUB/NL/5/3/PB_AR2013-2014.pdf
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dünyadaki diğer ülkelere ayrı ayrı baktığımızda aynı dalgalanmaların olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 Türkiye‟de ki özelleĢtirmeden elde edilen gelirleri incelediğimizde diğer 

dünya ülkeleri ile aynı kırılmaları göstermektedir.  

 2011 ve ciddi ekonomik krizin yaĢandığı 2001 yıllarında Türkiye, AB 

ülkeleri ve diğer dünya ülkelerinin özelleĢtirmelerden elde ettiği gelirler 

incelendiğinde bu yıllarda bir önceki yıla göre çok ciddi düĢüĢler olduğu 

görülmektedir.  

1.5 ÖzelleĢtirme Yanlısı ve KarĢıtı GörüĢler 

Dünya üzerinde özelleĢtirme uygulamaları yapılırken bunu savunan ve 

karĢı çıkan çeĢitli görüĢler olmuĢtur. Bu görüĢlere ise bazı temellere 

dayandırmıĢlardır.  

1.5.1 ÖzelleĢtirme Yanlısı GörüĢler 

 ÖzelleĢtirmeden yana olan görüĢleri gerekçeleri ile Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Özbudun ve Köker, 1994: 8–9; Yaralıoğlu, 1990: 452); 

 ÖzelleĢtirme ile kamu açıklıklarının artmasına ve enflasyona sebep 
olana KĠT‟leri piyasa mantığını kendisine temel olarak alan özel 
birimlere dönüĢtürülecek ve böylece enflasyonun asıl nedeni ortadan 
kalkacaktır. 

 ÖzelleĢtirme ile bireysel özel teĢebbüs ve rekabet geliĢecek, ardından 
da ekonomik büyüme için en uygun ortam sağlanacaktır. 

 ÖzelleĢtirme ile ülke ekonomisi dıĢ dünyaya açılacaktır. Bu ise 
ekonomik geliĢmeye özellikle ihracat bağlamında katkı sağlayarak 
toplumun refah seviyesi arttırabilecektir. 

 ÖzelleĢtirme ile devletin ekonomik kaynaklara müdahalesi tasfiye 
edilecektir. Bu ise siyasetin KĠT‟lere müdahalesini azaltarak, KĠT‟leri 
özel çıkar sağlamak için baĢvurulan bir faaliyet alanı olmaktan 
çıkaracaktır. 

 Devletin ekonomik kaynaklara müdahalesinin tasfiye edilmesi ile daha 
demokratik toplum ve siyaset düzeni yaratabilecektir. 

 ÖzelleĢtirme ile sağlanacak piyasa ortamında, demokratik siyaset 
istikrarlı bir biçimde yerleĢecektir. Çünkü piyasa ekonomisinin 
rekabetçi ortamı ve devletin ekonomideki ağırlığının minimuma 
düĢürülmesi sayesinde rekabetçi siyaset ortamı oluĢacaktır. 
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 Üretim birimlerinin yönetimi ve devletin yönetimi birbirlerinden 
ayrılacak ve üretim birimlerine dinamik yönetim kadroları kurulacaktır. 
Bu durumda da baĢarının ödüllendirilmesi ya da baĢarısızlığın 
cezalandırılması sağlanabilecektir. 

 Devletin kaynakları, halkın öncelikle ihtiyaçlarını karĢılayabilecek alt 
yapı yatırımlarında kullanılacaktır. 

 ÖzelleĢtirme ile üretim gerçekleĢtirilirken tüketici tercihleri göz önünde 
bulundurulabilecektir. Dolayısıyla kâr etme ve büyüme olanakları 
artabilecektir. 

 ÖzelleĢtirme ile giriĢim ruhu canlandırılacaktır. 

1.5.2 ÖzelleĢtirme KarĢıtı GörüĢler 

ÖzelleĢtirmeye karĢıt olan görüĢleri gerekçeleri ile Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Akalın, 2002: 125; Akalın, 1998: 222); 

 ÖzelleĢtirmenin getirdiği en önemli sakınca olarak iĢsizlik 
görülmektedir. ĠĢsizlikle birlikte de is güvencelerinin azalması, reel 
ücretlerde düĢme ve sendikalaĢma oranlarında azalma olabilecektir. 

 ÖzelleĢtirilmiĢ monopoller tüketicileri istismar edebilecektir. 

 Blok satıĢlar durumunda servet ve gelir dağılımı bozulabilecektir. 

 KĠT‟lerin piyasa değerlerinin altında satılması ile politikaların ve bunları 
satan firmaların vergi mükellefleri aleyhine zenginleĢmeleri örneğinde 
olduğu gibi yolsuzluklar gerçekleĢebilecektir. 

 KĠT‟ler satın alınırken bunların üretim kapasitelerine değil de menkul 
ya da gayrimenkul değerlerinin göz önünde bulundurulmasına neden 
olabilecektir. 

 Gelir dağılımında adaletsizlikleri gidermek, iĢsizliği önlemek, zorunlu 
malların belirli kalite, fiyat ve miktarda topluma sunulmasını sağlamak, 
çalıĢanların yönetime katılmasını ve sosyal hakların geliĢtirilmesini 
gerçekleĢtirmek KĠT‟lerin hedefleri arasındadır. KĠT‟lerin bu hedefleri 
gerçekleĢtirmeleri, toplumda sosyal barıĢın kurulmasına yardımcı 
olmaktadır (AltıntaĢ, 1988: 53). 

Bu sakıncaların özelleĢtirme programını engelleyecek kadar önemli 

olmadığı da bazı kesimlerce ileri sürülmektedir. Bu görüĢtekilerin gerekçesi 

ise, “bireysel ve toplumsal yeniden yapılanma” ile ortaya çıkacak potansiyel 

sıkıntıların çözümlenebileceği düĢüncesidir. Çünkü özelleĢtirme yalnızca kısa 

dönemde sorun yaratacak, hükümet de bu süre içinde iĢ ve meslek güvenliği 

kaybını fonlarla kapatabileceği savunulmaktadır (Cevizoğlu, 1998: 27,31). 
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1.6 Etkinlik ve Verimlilik Kavramları 

Etkinlik ve verimlilik kavramları her ne kadar yakın anlamlar taĢıyor 

gibi gözükse de bu iki kavram literatürde birbirlerinden farklı anlamlara 

gelmektedirler. Bu baĢlık altında da etkinlik ve verimlilik kavramları detaylı bir 

Ģekilde ele alınacaktır.  

1.6.1 Etkinlik 

Etkinlik kavramı iktisadi anlamda Fransızca L‟efficacité (1495) 

kelimesinin karĢılığı olup, “minimum çaba veya masraf ile maksimum 

sonuçlar elde etme kapasitesi” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Ġngilizce 

“efficiency” kavramına karĢılık, 1947‟lerden itibaren eĢ anlamda “L’efficience” 

kelimesi kullanılmaktadır. Teknik anlamda “çıktı-girdi” oranı olarak 

yorumlanmaktadır (Çoban, 2007: 23). 

Ġtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto‟dan sonra “Pareto Optimumu” olarak 

bilinen ve 1909‟da ortaya atılan etkinlik kuralı objektif olarak ölçülebilen 

iktisadi etkinliği esas almaktadır. Modern refah ekonomisinin temel taĢını 

oluĢturan bu kurala göre, mal veya hizmete esas olan girdilerin yeniden 

tahsisinde ya da tüketiciler arasında malların yeniden tahsisi ile bir 

baĢkasının durumunu kötüleĢtirmeksizin, bazı insanların durumunu 

iyileĢtirmek mümkün değilse Pareto Optimumu sağlanmıĢ demektir. Yani, 

toplumdaki bireylerden en az birinin refahını azaltmadan diğer birinin bile 

refahını artırmak olanağı yoksa toplumun refahı optimuma ulaĢmıĢtır. Pareto 

Optimumunu gerçekleĢmesi için hem üretimde hem de tüketimde etkinliğin 

varlığı gereklidir (Kök ve DeliktaĢ, 2003: 43–44). 

Etkinlik kavramı genel olarak istenilen çıktı miktarının en az düzeyde 

girdi kullanılarak elde etmeyi amaçlamaktadır. Fakat bu kavram ile ilgili kesin 

çizgiler ortaya konulamamıĢ, bu nedenle de literatürde birçok farklı tanımlar 

yapılmıĢtır.  
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Bunlardan bazıları Ģöyledir; 

 Etkinlik kavramı, hem üretici hem de türetici açısından optimumun 

hedeflenmesidir. Diğer bir ifadeyle hataların önlenmesi ve maliyetlerin 

azaltılmasıdır (Gökçe, 2000: 87). 

 Etkinlik, söz konusu firmanın mevcut teknolojik durumu içerisinde elde 

edebileceği maksimum verimliliktir (Karacaer, 1998: 7). 

 Etkinlik, firmaların hedeflerine ulaĢmak amacıyla gerçekleĢtirdikleri 

faaliyetlerin sonucunda bu amaçlara ne derecede ulaĢıldığını 

belirleyen bir performans boyutudur. Etkinlik ortaya konulan amaçlara 

yönelik bir kavramdır. Bu özelliği nedeniyle etkinlik, iĢletme düzeyinde 

toplam performansı yansıtan en önemli performans ölçütüdür (UçmuĢ, 

2004: 14). 

 Etkinlik, firmaların mevcut kaynaklarının en rasyonel biçimde ve en 

kapsamlı Ģekilde toplumsal ihtiyaçları karĢılamak üzere kullanılmasıdır 

(Anıl, 1982: 13). 

Literatürde bulunan çeĢitli tanımlara baktığımızda etkinlik kavramı 

konusunda bilim adamları tarafından tam bir fikir birliğine varılamadığı 

görülmektedir. Etkinlik ölçütleri değerlendirmeyi yapanın kim olduğuna ve 

bakıĢ açısına göre değiĢtiğinden, etkin olanla olmayanın birbirinden nasıl 

ayrılacağı da tam olarak belli değildir (Tosun, 1981: 3). Bu nedenle etkinlik 

kavramı ele alınırken, değerlendirmeyi yapan kiĢinin hangi ölçütleri kullandığı 

ve bu konudaki bakıĢ açısının hangi yönde olduğu önemlidir.  

1.6.2 Verimlilik 

 “Verimlilik” kelimesinin doğuĢu, çok eski zamanlara kadar 

uzanmaktadır. Literatürde ilk defa hümanist Agricola‟nın De Re Metallica 

(1530) adlı eserinde kullanılmıĢtır (Kök ve DeliktaĢ, 2003: 31). Fizyokratların 

18. yüzyıldaki çalıĢmalarıyla (François Quesnay, 1766) açık bir anlam 

kazanmaya baĢlayan verimlilik kavramı, Le Littré (1833) tarafından “üretme 
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hassası” olarak tanımlanmıĢ ve bu tanım, Larousse‟un 1948–1949 tarihli 

baskısında yer almıĢtır (Kök, 1991: 254). 

Verimlilik dar anlamda üretim odaklı bir kavram olup asıl olarak etkinlik 

ve etkililik bileĢenlerinden oluĢmakla birlikte randıman, yenilik, çalıĢma 

yaĢamının kalitesi gibi performans boyutlarını da içine almaktadır (BaĢ ve 

Artar, 1990: 36). 

Verimlilik kavramı konusunda da aynı etkinlik kavramında olduğu gibi 

birçok farklı tanım yapılmıĢtır. Bunlardan bazıları Ģöyledir; 

 Verimlilik, genellikle fiziksel ya da bir taban döneme indirgenmiĢ 

parasal değerler olarak ifade edilir. Özellikle hizmet alanlarında, 

verimlilik ölçümleri için girdi ve çıktının tanımlanmasında ve 

ölçülmesinde güçlüklerle karĢılaĢılır (Ural, 1999: 151). 

 Üretim iĢlemine dahil olmuĢ öğelerin, karĢılıklı etkileĢim sonunda, 

hasılayı optimal noktaya çıkaracak bir miktar (kantite) iliĢkisi içinde 

olmalarına "verimlilik" denir (Gürsoy, 1985: 3). 

 Üretkenlik olarak ele alınan ve en az iki üretim döneminin birbiriyle 

karĢılaĢtırılması sonucu bir anlam ifade edebilen verimlilik, “üretim 

faktörlerini en uygun biçimde kullanarak gerçekleştirilen üretim düzeyi 

veya daha kısa bir ifade ile “fert başına yaratılan fayda” dır (Kobu, 

2005: 4). 

 Verimlilik mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerde, girdi 

miktarlarında, üretim kapasitesinde, çıktı karmasında oluĢan tüm 

değiĢimlerin "çıktı/girdi" iliĢkileri düzeyinde göstergesidir (Akal,1996: 

25). 

 Verimlilik; kısıtlı kaynakların akılcı, topluma ve insana yararlı, doğaya 

saygılı bir biçimde kullanılarak en etkili sonuçları alabilmek ve yaĢam 

kalitesini yükseltebilmek yönündeki çabaların tümüdür (UçmuĢ, 2004: 

8). 
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"Verimliliğin gerek makro ve gerekse işletme düzeyinde değişik 

açılardan büyük önem taşımasına, sözcüğün XVI. yüzyıldan bu yana 

kullanılmasına karşın, bugün dahi üzerinde tam bir görüş birliği sağlanmış 

tanımının yapılamamış olduğu görülmektedir. Ancak, verimlilik kavramı çok 

değişik biçimlerde tanımlanmakla beraber, tüm tanımların ortak özelliği, 

verimliliğin belirli bir zamanda üretim faktörlerine ve özellikle işgücüne isabet 

eden üretim miktarı olarak kabul edilmesidir" (Doğan, 1987: 19). 

En genel anlatımıyla, üretim sürecine sokulan çeĢitli faktörlerle 

(girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki iliĢkiyi 

ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde 

değerlendirerek üretmek demektir (Yükçü ve Atağan, 2009: 3-4). 

Verimlilik kavramı, etkinlik kavramına göre daha dar bir anlam ve 

içeriğe sahiptir. Verimlilik, etkinliğin öğelerinden biri olan çıktıların 

maksimizasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Fakat iĢletmelerin gerçek 

performansları ele alınırken, değerlendirmenin daha sağlıklı sonuçlar 

verebilmesi için iĢletmelerin durumunun etkinlik ve verimlilik açısından ayrı 

ayrı incelenmesi gerekmektedir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SEÇĠLMĠġ BAZI ÜLKELER ĠLE TÜRKĠYE’DE ÖZELLEġTĠRME 

UYGULAMALARI 

ÖzelleĢtirme uygulamasını ilk baĢlatan ülke ġili olmuĢtur. Bunu 1980 

yılında Thatcher hükümetinin iĢ baĢında bulunduğu Ġngiltere izlemiĢ, daha 

sonrada bu akıma baĢta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke katılmıĢtır. 

Son katılanlar ise, ekonomik kalkınmayı yeniden yapılanma rayına oturtmak 

için piyasa ekonomisine geçmeye çalıĢan ve eskiden merkezi planlı ekonomi 

ilkelerine göre yönetilen ülkeler olmuĢtur (AfĢar, 1999: 140). 

Dünyada modern manadaki ilk özelleĢtirme iĢlemleri ise, Ġkinci Dünya 

SavaĢı sonrası 1961 yılında Federal Almanya Hükümeti tarafından 

Volkswagen firmasının çoğunluk hisselerinin halka arz edilmesi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 4 yıl sonra VEBA AG (Vereinigte Elektrizitäts und 

Bergwerks Aktiengesellschaft) Ģirketine ait daha büyük oranda hisse senetleri 

halka arz edilmiĢtir. Yine Avrupa dıĢındaki bazı ülkelerde de 1965–1979 

yılları arasında benzer özelleĢtirme iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir (Doğan, 

2012: 9). 

2.1 SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

GeliĢme yolunda olan ülkelerin büyük çoğunluğunda ve özellikle Afrika 

ve Latin Amerika 1970‟li yılların sonlarına doğru büyük bir döviz darboğazı 

meydana gelmiĢtir. Bu doğrultuda sıkıntıya düĢen ülkeler IMF ve Dünya 

Bankası gibi kuruluĢlara baĢvurmuĢlar ve bunun sonucunda serbest piyasa 

ekonomisini geliĢtirmeleri ve KĠT‟leri özelleĢtirmeleri yolunda tavsiyelerle 

karĢılaĢmıĢladır (Kepenek, 1990: 149). 

1979 Yılında Ġngiltere‟de Muhafazakâr Parti Hükümeti tarafından 

uygulamaya konulan özelleĢtirme programı kuĢkusuz özelleĢtirme alanında 

milat sayılmakta olup, tarihi öneme sahiptir. Kasım 1984‟te British 

Telecommunications‟ın halka arzının ardından terim olarak 
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“denationalisation, gayri millileştirme” kavramı yerini “privatisation”, 

“özelleştirme” ye bırakmıĢtır (Doğan, 2012: 9). 

 ÖzelleĢtirme uygulamalarına ilk baĢlayan ülkelerden Ġngiltere ve ġili‟de 

dahi devlet kontrolünde olan iĢletmeler bulunmaktadır. Ġngiltere‟de 1998‟de 

özelleĢtirme durma noktasına gelmiĢ ve hiçbir kamu iĢletmesi 

özelleĢtirilememiĢtir. ġili‟de ise ülkenin en büyük bakır üreticisi olan firma, 

bazı bankalar, su dağıtım Ģirketleri, limanlar ve demiryolları halen devletin 

kontrolündedir (TĠSK, 1999: 8). 

 ÖzelleĢtirme birçok ülkenin ulusal sorunu konumundadır. Bu bağlamda 

özelleĢtirme devletlerin sınırlarını aĢarak uluslararası bir nitelik taĢımaktadır. 

ÖzelleĢtirme, tekelci ve serbest rekabeti engelleyici uygulamaların 

kardırılmasında önemli rol oynamakta ve küreselleĢme eğilimine önemli 

katkılarda bulunmaktadır (Aktan, 1994: 109). 

 Bu geliĢmelerin ardından Doğu ve Batı Avrupa Ülkeleri, ABD, Güney 

Asya Ülkeleri ve diğer geliĢmekte olan ülkeler bu sürece katılmıĢlardır. Kamu 

sektörünün yükünü hafifletmeyi amaçlayan özelleĢtirme çalıĢmaları, ABD, 

Batı Avrupa Ülkeleri, Doğu Avrupa Ülkeleri ve geliĢmekte olan ülkeler 

tarafından sorunları çözeceğine inanılan bir uygulama heyecanıyla yürürlüğe 

konulmuĢlardır (Sarısu, 2003: 1). 

 ÖzelleĢtirme uygulamaları yıllar itibariyle dünyanın birçok ülkesinde 

kendisine uygulama alanı bulmuĢtur. Uygulamaya koyulduğu ülkelerin 

bazılarında baĢarı ile sonuçlanan özelleĢtirme zaman zaman baĢarısızlıkla 

da sonuçlanmıĢtır. Fakat genel olarak özelleĢtirmeyi uygulayan ülkelere 

bakıldığında ülkelerin ciddi bir özelleĢtirme geliri elde ettiği görülmektedir. 
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ġekil 3‟te 1988 ve 2014 yılları arasında dünyada özelleĢtirmeden elde 

edilen gelirler yıllar itibariyle gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3: Dünyada ÖzelleĢtirmeden Elde Edilen Gelirler 
Kaynak: http://www.privatizationbarometer.net/PUB/NL/5/3/PB_AR2013-201 
4.pdf, (24.12.2014). 

Not: 2014 yılının verileri 30.11.2014 tarihine göre olup, veriler milyar dolar 

cinsindendir. 

 ġekilde görüldüğü gibi dünyada 1980‟li yıllarda özelleĢtirme 

uygulamaları yeni yeni baĢlarken, 1990‟lı yıllarda ciddi bir artıĢ trendi 

göstermiĢtir. 2000 yılına gelindiğinde en yüksek özelleĢtirme gelirine 

ulaĢılmıĢ daha sonra ise ciddi bir düĢüĢ yaĢamıĢtır. 2000‟li yılların ilk 5 

yılında düĢük seviyelerde seyreden özelleĢtirme gelirleri ikinci 5 yılda 

yükselmeye baĢlamıĢ ve 2009 yılında 265 milyar dolar seviyesine ulaĢmıĢ ve 

tüm yıllar içerinde ki en yüksek özelleĢtirme gelirine ulaĢılmıĢtır. 

 2011 yılında dünyada yaĢanan ciddi ekonomik krizler sebebiyle 92 

milyar dolar seviyelerine düĢen özelleĢtirme gelirleri, ilerleyen yıllarda bir 

miktar artıĢ göstermiĢ ve 180–190 milyar dolar bandını yakalamıĢtır. 
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Tablo 2‟de 2013 ve 2014 yıllarında AB ülkelerinde özelleĢtirmeden 

elde edilen gelirlere yer verilmiĢtir. 

Tablo 2: AB Ülkelerinin ÖzelleĢtirmeden Elde Ettiği Gelirler 2013-2014 

Kaynak: http://www.privatizationbarometer.net/PUB/NL/5/3/PB_AR2013-201 

4.pdf, (24.12.2014). 

Not: 2014 yılının verileri 30.11.2014 tarihine göre verilmiĢtir. 

 Tablo 2‟de de görüldüğü üzere 2013 yılında AB ülkelerinde 84 adet 

iĢlem ile 67.414 milyar dolar özelleĢtirme geliri elde edilirken, 2014 yılında 63 

adet iĢlem ile 59.659 milyar dolarlık özelleĢtirme geliri elde edilmiĢtir. 1 yıl 

içerisinde özelleĢtirme gelirlerinde %12‟lik bir azalma meydana gelmiĢtir.  

  Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ġngiltere ve Yunanistan her iki yılda 

da en fazla özelleĢtirme gelirine sahip ülkelerdir. AB ülkelerinin 

özelleĢtirmeden elde ettiği toplam gelirlerin %40‟ı Ġngiltere ve Yunanistan 

tarafından elde edilmiĢtir.  

 

ÜLKELER 
2013 

ADET 
GELĠR 
(Milyar) 

(ABD Doları) 

ÜLKELER 
2014 

ADET 
GELĠR 
(Milyar) 

(ABD Doları) 

Ġngiltere 12 16.277 Ġngiltere 11 11.650 

Yunanistan 4 11.190 Yunanistan 4 11.482 

Ġsveç 9 7.480 Ġspanya 5 7.189 

Fransa 10 5.664 Ġtalya 4 6.711 

Belçika 4 5.543 Fransa 13 5.729 

Portekiz 6 5.445 Finlandiya 4 5.290 

Almanya 5 4.074 Hollanda 2 2.204 

Ġspanya 11 3.861 Portekiz 3 2.075 

Polonya 13 3.648 Danimarka 1 2.007 

Danimarka 2 2.008 Kıbrıs 1 1.469 

Ġrlanda 1 1.738 Polonya 7 1.097 

6 Diğer 
Ülke 

7 488 
6 Diğer 
Ülke 

8 2.757 

Toplam 
AB 

84 67.414 
Toplam 
AB 

63 59.659 
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Tablo 3‟de 2013 ve 2014 yıllarında AB dıĢında kalan ülkelerin 

özelleĢtirmeden elde edilen gelirlere yer verilmiĢtir. 

Tablo 3: AB DıĢı Ülkelerin ÖzelleĢtirmeden Elde Ettiği Gelirler 2013-2014 

ÜLKELER 
2013 

ADET 
GELĠR 
(Milyar) 

 (ABD Doları) 

ÜLKELER 
2014 

ADET 
GELĠR 
(Milyar) 

(ABD Doları) 

Çin 114 41.308 Çin 124 40.640 

Türkiye 4 12.400 Hong Kong 13 12.514 

Hindistan 49 10.689 Avustralya 17 10.304 

Rusya 26 10.543 Türkiye 4 10.000 

Avustralya 9 9.731 Amerika 6 7.478 

Japonya 3 8.044 Rusya 17 6.474 

Brezilya 12 6.793 Arabistan 3 6.125 

Amerika 10 6.415 Hindistan 18 3.893 

Singapur 10 4.636 Japonya 3 3.525 

Malezya 11 3.715 G. Kore 7 2.004 

Y. Zelanda 3 3.267 Malezya 8 1.821 

G. Kore 14 2.748 Kanada 8 1.459 

Nijerya 1 2.500 Y. Zelanda 2 871 

Hong Kong 13 2.378 
13 Diğer 
Ülke 

25 2.602 

Endonezya 1 1.304    

Irak 1 1.277    

Filipinler 3 1.125    

12 Diğer 
Ülke 

37 2.329    

AB DıĢı 
Toplam 

322 126.301 
AB DıĢı 
Toplam 

255 103.512 

Dünya 
Toplam 

406 193.715 
Dünya 
Toplam 

318 163.171 

Kaynak: http://www.privatizationbarometer.net/PUB/NL/5/3/PB_AR2013-201 

4.pdf, (24.12.2014). 

Not: 2014 yılının verileri 30.11.2014 tarihine göre verilmiĢtir. 

 Tabloda da görüldüğü üzere 2013 yılında AB dıĢında kalan ülkelerde 

322 adet iĢlem ile 126.301 milyar dolar özelleĢtirme geliri elde edilirken, 2014 

yılında 255 adet iĢlem ile 103.512 milyar dolarlık özelleĢtirme geliri elde 

edilmiĢtir. 
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 Tüm dünyada ise 2013 yılında 406 adet iĢlem ile 193.715 milyar 

dolarlık özeleĢtirme geliri elde edilirken, 2014 yılında 318 adet iĢlem ile 

163.171 milyar dolarlık gelir edilmiĢtir. 

 AB ülkelerinde olduğu gibi AB dıĢı ülkelerde de özelleĢtirmeden elde 

edilen gelirler 2014 yılında bir önceki yıla göre azalıĢ göstermiĢtir. 

 Dünya üzerinde elde edilen özelleĢtirme gelirleri göz önünde 

bulundurulduğunda en büyük özelleĢtirme gelirinin Çin tarafından elde 

edildiği açıkça görülmektedir. Çin kendisine en yakın özelleĢtirme gelirine 

sahip Ġngiltere‟nin elde ettiği gelirin iki katından daha fazla bir gelire sahiptir.  

 2013 yılında AB dıĢı ülkeler içerisinde en fazla özelleĢtirme gelirine 

sahip iki ülke Çin ve Türkiye‟dir.  Ġki ülkenin toplam özelleĢtirme geliri AB dıĢı 

ülkelerin elde ettiği gelirin %42‟sini, tüm dünya ülkelerinin elde ettiği gelirin 

%28‟ini oluĢturmaktadır. 

 2014 yılında ise iki ülkenin toplam özelleĢtirme geliri AB dıĢı ülkelerin 

elde ettiği gelirin %49‟unu, tüm dünya ülkelerinin elde ettiği gelirin %31‟ini 

oluĢturmaktadır. 

ĠĢlem adedi olarak bakıldığında da Çin dünya üzerindeki özelleĢtirme 

uygulamalarının yaklaĢık yarısını gerçekleĢtirmektedir. 

2.1.1 ġili’de ÖzelleĢtirme 

ġili dünyada özelleĢtirme uygulamalarının ilk olarak hayata geçirildiği 

ülke olarak önem arz etmektedir.  

ġili de özelleĢtirme uygulaması önce Allende (Salvador Allende 

Gossens, 1966–1969 yılları arasında görev yapan ġilili devlet baĢkanıdır) 

döneminde devletleĢtirilen 240 kadar kuruluĢun, eski sahiplerine bedelsiz 

olarak verilmesiyle baĢlamıĢ, daha sonra diğer devlet kuruluĢlarına 

geçilmiĢtir. Yalnızca özelleĢtirme uygulamalarının kredili yapılması 

alıcılarında dıĢ borçlanmaya baĢvurması nedeniyle satıĢ iĢlemlerinden kısa 

bir süre sonra tekrar finansal krize girilmiĢtir. Böylece özelleĢen kuruluĢların 
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kısa bir süre sonra tekrar devletleĢtirilmesi, belli bir dönemin ardından da 

özelleĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir. (Öztürk, 2006: 11). 

ġili‟de ki özelleĢtirmelerin en hızlı olduğu dönem Pinochet (Augusto 

José Ramón Pinochet Ugarte, 1974–1990 yılları arasında görev yapan ġilili 

devlet baĢkanı) dönemidir. Bu dönemin ilk iki ayında, 500 millileĢtirilmiĢ 

firmadan 202‟si özelleĢtirilmiĢtir. 1979 yılına gelindiğinde ise hemen hemen 

bütün Ģirketler özel sektörün yönetimine geçmiĢtir (Karagöz, 2009: 7). 1982–

1983 yıllarında yaĢanan mali kriz ġili‟de tekrar devlet müdahalesini gündeme 

getirmiĢ ve özelleĢtirilen iĢletmelerin bir bölümü devletin kontrol ve 

düzenlemesi altına alınmıĢtır. Bu iĢletmeler 1985–1986 döneminde tekrar 

özelleĢtirilmiĢtir. 1973–1991 döneminde ġili‟de, özelleĢtirmeden sağlanan 

gelirin 3,4 milyar ABD doları olduğu ifade edilmektedir (Karluk, 1994: 148). 

ÖzelleĢtirmenin bir diğer süreci de 1986 yılında baĢlamaktadır. Bu 

yılda baĢlayan özelleĢtirme uygulamaları sonucunda 1989 yılına kadar 

kamunun elindeki bütün Ģirketler özelleĢtirilmiĢtir. Bu dönemde 

telekomünikasyon, enerji firmaları, su arıtma tesisleri ve çelik fabrikaları gibi 

kuruluĢlarda özelleĢtirilmeye dâhil edilmiĢtir (Karagöz, 2009: 8). ġili‟de 

uygulamaya konulan halka verilen hizmetlerin özelleĢtirilmesi ve 

serbestleĢtirilmesi programı, rekabetin olabildiğince canlandırılması, 

özelleĢtirme programının uygulamaya konulması öncesinde açık yasalar 

geliĢtirilmesi, etkin ve özerk kuruluĢlar kurulması ve özelleĢtirilen her bir 

halka verilen hizmetlerle bağlantıları olan değiĢik giriĢimcilerin ilgilerinin 

çekilmesi gereklerini ortaya koyması açısından önemlidir (GöktaĢ, 2002: 47). 

Bu ülkedeki özelleĢtirme uygulamalarında dört yöntemin kullanıldığı 

görülmektedir. Bunlar, hisselerin halka satıĢı, emekli fonları kullanılarak 

hisselerin çalıĢanlara satıĢı, mülkiyetin dolalı yollardan iĢçilere devri ve 

hisselerin borsada satıĢı yöntemleridir. Bu yöntemlerin dıĢında çok sayıda 

iĢletme, büyük holdingler ve yabancı sermayeye blok olarak satılmıĢtır. Bütün 

bu uygulamalara rağmen Dünya Bankası ġili‟de özelleĢtirmenin beklendiği 

ölçüde baĢarılı olmadığını belirtmiĢtir. Bankanın verilerine göre, bu ülkede 
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özelleĢtirilen kamu kuruluĢlarının %70‟i ya iflas etmiĢ ya da baĢka 

yatırımcılara satılmıĢtır (ġener, 1994: 60). 

2.1.2 Ġngiltere’de ÖzelleĢtirme 

 Ġngiltere‟de özelleĢtirmeye yönelik yoğun tartıĢmalar 1979 yılı seçim 

döneminde baĢlamıĢ ve Muhafazakâr Partinin seçim bildirgesinin en önemli 

bölümü bu konuya ayrılmıĢtır. Ġngiltere halkının, ĠĢçi Partisi‟nin millileĢtirme 

planlarına ciddi bir biçimde karĢı çıktığı, buna rağmen, konut, bankacılık, 

sigorta, ilaç sanayi ve ulaĢım kesimlerinde çalıĢan iĢletmelerin 

millileĢtirilmesinin devam ettirildiği, bu millileĢtirilmelerin giderek hem 

yoksullaĢmaya hem de özgürlüklerin azalmasına yol açacağı yönündeki 

iddialara karĢın muhafazakâr iktidarın bütün bu kesimleri özelleĢtireceği 

beyan edilmiĢtir (ġayer, 1986: 45).  

Ġngiltere‟de kamu kesimine ait iĢletmelerin kârlılıklarında 1965 yılından 

beri görülen ve devamlılık gösteren düĢme eğiliminin, özellikle 1970‟lerin 

baĢından itibaren hızlanma eğilimi göstermesi özelleĢtirme konusundaki 

geliĢmelerin baĢlangıcını oluĢturmuĢtur (Duran, 1985: 47). 

Bununla birlikte, Ġngiltere‟deki muhafazakâr partinin özelleĢtirme 

düĢüncesi baĢlıca Ģu gerekçelere dayanmıĢtır (Yaman, 1993: 12); 

 Kamu sektörünün borçlanma ihtiyacını azaltarak para arzını kontrol 
altında tutmak ve böylece enflasyon oranını düĢürmek, 

 KĠT‟lerin tekel statüsünü kaldırmak ve serbest rekabet ortamında 
faaliyet göstermelerini sağlamak suretiyle ekonomideki rekabeti ve 
verimliliği arttırmak 

 Halkın daha büyük bir kesiminin tasarruflarını hisse senetlerine 
yönelterek sermaye mülkiyetini tabana yaymak 

 Borçlanma ve vergi gelirlerine alternatif olabilecek yeni  bir gelir kalemi 
oluĢturmaktır. 

Muhafazakâr Parti iktidara gelince, seçim öncesi vaat ettiklerinden 

daha fazlasını yapmıĢtır. Kamu kesiminin elindeki dev Ģirketlerin büyük kısmı 

özel sektöre devredilmiĢtir. 1991 yılı baĢı itibariyle, kamu kesiminin yarıdan 

fazlası özelleĢtirilmiĢ, 650 bin iĢçi sektör değiĢtirmiĢ, 1 milyon 250 bin 

belediye konutu satılmıĢ ve 9 milyon insan özelleĢtirilen Ģirketlerin hisse 
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senedine sahip olmuĢtur. 1993 yılı itibariyle sırada özelleĢtirmenin son 

halkasını oluĢturacak olan demir yolları, kömür iĢletmeleri ve 

posta acentesi bulunmaktadır (Uyanık, 1993: 223,227).  

Yapılan özelleĢtirmeler sonucunda ise, sadece Margaret 

Thatcher‟ın baĢbakanlığı döneminde 75 milyar Dolar özelleĢtirme geliri 

sağlanmıĢtır (Viravan, 1991: 46). 

Ġngiltere‟de yapılmaya baĢlayan bu büyük çaplı özelleĢtirme giriĢimi, 

dünyanın diğer ülkeleri de imrenerek izlemiĢtir. Yapılan bu özelleĢtirme 

uygulamaları çerçevesinde yaklaĢık on yıl gibi bir zaman diliminde, kamunun 

ekonomideki varlığı yarıdan daha az bir seviyeye indirilmiĢ ve hazineye de 

azımsanmayacak bir gelir getirilmiĢtir.  Ġngiltere‟de yapılan özelleĢtirme 

çalıĢmaları gerçek bir baĢarı kabul edilmiĢtir. Ancak, her ne kadar ciddi 

çalıĢmalar yapılmıĢ olsa da hükümetin hedeflediği özelleĢtirme amaçlarını 

yakalayabildiği konusunda da Ģüpheler bulunmaktadır. Kârlılık düzeylerinin 

arttığı ve sermayenin tabana yayılmasında belirgin bir aĢama kaydedildiği 

gibi olumlu tespitlerin yanında karĢıt düĢüncelerde bulunmaktadır (Kilci, 

1994: 53). 

Buna göre, pay senetleri satımı yoluyla gerçekleĢtirilmek istenilen 

sermaye mülkiyetinin tabana yayılma düĢüncesinin gerçekleĢmediği, 

örneğin, British Aerospace‟deki 158.000 paydaĢın sonunda azaldığı ve 143 

pay sahibinin Ģirketin devlet dıĢındaki sermayesinin %63 sahip olduğu, yalnız 

kârlı durumlardaki Ģirketlerin özelleĢtirildiği, etkinlik verimliliğin de olumlu 

konjonktürden kaynaklandığı ve gaz, telefon, su, havayolları gibi sektörlerde 

rekabet getirilmediği için etkinlik ve verimliliğin sınanamadığı belirtilmektedir. 

ÖzelleĢtirilen Ģirketlerin hemen fiyat yükselmelerine gitmeleri ise, tüketiciler 

tarafından eleĢtiri konusu olmuĢtur (Uyanık, 1993: 225,227; Duran, 1985: 

49). 

Uzun yıllar boyunca Ġngiltere‟de uygulanan özelleĢtirme politikasının 

temel öncelikleri olarak, rekabet ve diğer yöntemlerle ekonomide ki verimliliği 

arttırmak, kamu sektörünün borçlanma gereksinimini azaltmak, diğer öncelikli 
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devlet harcamalarının finansmanı için gerekli kaynakları temin etmek gibi 

amaçlar benimsenmiĢtir (Aksoy, 1994: 25). 

Ġngiltere‟de özelleĢtirme uygulamaları ciddi anlamda değer görmüĢ ve 

yıllar geçtikçe uygulama alanları geniĢlemiĢtir.  

Ġngiltere‟de özelleĢtirme düĢüncesinin yaygınlaĢmasındaki baĢlıca 

gerekçeler Ģunlardır (Taner, 2006: 137-138). 

 Kamu sektörü borçlanma ihtiyacını azaltarak para arzını kontrol 
edebilmek dolayısıyla da enflasyon oranını düĢürmek  

 KĠT‟lerin serbest rekabet ortamında faaliyetini sağlayarak ekonomide 
rekabet ve verimliliği artırmak 

 Halkın daha büyük bir kısmını hisse senetlerine yöneltip, sermaye 
mülkiyetini tabana yaymak 

 Borçlanma ve vergi gelirlerine alternatif bir gelir kalemi oluĢturmak. 

Bu gerekçeler öne sürülerek Ġngiltere‟de baĢlatılan özelleĢtirme 

giriĢimleri ile yaklaĢık on yıl gibi bir zaman aralığında kamunun ekonomideki 

varlığı yarıdan daha aza indirilmiĢtir. Bu sayede hazineye önemli boyutta bir 

gelir yaratarak, özelleĢtirilen Ģirketlerin mali performansları arttırılmıĢtır. 

Ayrıca karlılık düzeylerinin artması, Ģirketlerde sermayenin de tabana 

yayılmasını sağlamıĢtır (Taner, 2006: 138). 

2.1.3 Meksika’da ÖzelleĢtirme 

Yakın geçmiĢteki Meksika deneyimi, dikkatlice planlanarak uygulanan 

bir özelleĢtirme programının mükemmel bir örneği sayılmaktadır. Küçük 

çapta özelleĢtirmelerle baĢlayan bu program, kısa sürede, sık aralıklarla 

yapılan daha büyük ve karmaĢık Ģirketlerin özelleĢtirilmeleriyle tam kapsamlı 

bir programa dönüĢmüĢ ve kamuoyundan da destek görmüĢtür (Karagöz, 

2009: 1-2). Meksika‟daki özelleĢtirme programı, 1983 yılında bir IMF 

stabilizasyon programı içerisinde baĢlamıĢtır. 1988 yılına kadar ise, bütçe 

açıklarını kapatmak amacıyla, yalnızca küçük iĢletmelere dönük olarak ve bu 

iĢletmelerin tasfiyesini sağlamak Ģeklinde uygulanmıĢtır (Akyüz, 1994: 2,18). 
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Meksika‟da enflasyon %100 ve kamu kesimi borçlanma gereğinde 

%17‟lere ulaĢtığı bir ekonomik ve mali kriz dönemine rastlayan özelleĢtirme 

programı 1981 yılında bir IMF stabilizasyon programı çerçevesinde baĢlamıĢ 

1983 ve 1988 yılları arasında sadece küçük iĢletmeler yönelik olarak bütçe 

açıklarını kapatma amacıyla ve bu iĢletmelerin tasfiyesini sağlama Ģeklinde 

uygulanmıĢtır. 1989 yılına gelindiğinde ise bu özelleĢtirme faaliyetleri Salinos 

hükümetleriyle beraber ivme kazanarak devam etmiĢtir (Taner, 2006: 134-

135). 

Meksika, özelleĢtirme uygulamaları ile 1991 yılı sonuna kadar, 

hükümetin elindeki 1.155 KĠT‟in 940 tanesini tasfiye etmiĢ, birleĢtirmiĢ veya 

satmıĢtır (Karagöz, 2009: 2). ÖzelleĢtirmeden elde edilen gelirler, önceleri, 

ekonomiyi beklenmedik Ģoklara karĢı korumak amacıyla açılan özel bir 

hesapta tutulmuĢtur. Finansal açıdan güçlü bir konuma gelindiğinde de, 1992 

yılı baĢı itibariyle 14 trilyon Peso tutarında iç borç, sadece özelleĢtirme 

gelirleriyle ödenmiĢtir. Bu yolla, 1988 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

(GSYH)‟nın %29,2 oluĢturan yurt içi kamu borçları, 1991 yılı itibariyle 

GSYH‟nın %17,5‟ine indirilmiĢtir (Apak, 1993: 90). 

Her ne kadar Meksika‟da yapılan özelleĢtirme uygulamaları olumlu 

sonuçlar doğurmuĢ gibi gözükse de ilerleyen zamanda ekonomide birçok 

olumsuz sonuçlar doğurmuĢtur. 

Meksika‟da ulusal bankalardan televizyon kanallarına kadar 1155 

KĠT‟in 955‟inin satılmasıyla 7 yıl içerisinde 23,7 milyar ABD dolarlık 

özelleĢtirmelerden elde edilen gelirler yukarıda belirtildiği gibi borçları 

ödemede ve enflasyonu düĢürmede ise yaramıĢtır. Fakat bu bir süreliğine 

gerçekleĢmiĢ sıcak para tükendiği noktada Meksika ekonomisi geçmiĢten 

daha kötü bir noktaya gelmiĢtir (Taner, 2006: 136). Bu doğrultu da iĢsizlik 

artmıĢ, beklenen rekabet, iyileĢme gerçekleĢmemiĢ, hisse senetleri belli 

kesimlerde toplanmıĢ, yabancılara satılan kamu kuruluĢlarının bir bölümü 

iflas etmiĢ, kapatılan kuruluĢların sayısı satılan kuruluĢların sayısını geçmiĢ, 

kamu bankalarını alanlar faizleri artırarak kâr elde etmeyi amaçlamıĢtır. AĢırı 

serbestleĢme sonucu, eğitim, sağlık hizmetlerinde kalite düĢmüĢ, 
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özelleĢtirme sonucu en çok çıkar elde eden aile iĢletmeleri ortaya çıkmıĢ, 

istenen rekabet ortamı oluĢturulamamıĢ (Sevil, 1996: 16). 

2.1.4 Almanya’da ÖzelleĢtirme 

 Ġkinci Dünya SavaĢından sonra bölünen Almanya‟nın Sovyet 

iĢgalinden kalan Doğu bölümünde özel iĢletmeler devletleĢtirilirken, Federal 

Batı bölümünde tam karĢıtı bir politika uygulamaya baĢlanmıĢtır (Cevizoğlu, 

1998: 130). Almanya‟da uygulanan özelleĢtirmenin asıl amacı ise devletin 

piyasa ekonomisindeki payını en aza indirmek ve daha rekabetçi bir ekonomi 

oluĢturmaktır (Karluk, 1999: 1254). 

Batı Almanya, baĢarılı özelleĢtirme örnekleri verilmiĢtir. Batı 

Almanya‟da özelleĢtirmenin asıl amaçlarının yanında diğer amacı, sosyal 

piyasa ekonomisini geliĢtirmek ve gelir dağılımındaki adaletsizliği bir ölçüde 

de olsa çözüme kavuĢturmaktadır (Karagöz, 2009: 13).  Bu esaslar 

içerisinde, önce maden kesiminde faaliyet gösteren bir anonim Ģirket olan 

Preussag özelleĢtirilmiĢtir. Hisse senetlerinin satıĢa sunulması sırasında bir 

kiĢiye en çok 5 adet hisse senedi satılması Ģeklinde bir sınırlama getirilerek, 

hisselerin daha çok kiĢi tarafından alınması sağlanmıĢtır. Gerçekten de 100 

milyon Alman Markı tutarındaki hisse senedi 26.119 kiĢiye satılarak baĢarılı 

bir özelleĢtirme uygulanması gerçekleĢtirilmiĢtir (Doğan, 1993: 137). 

Bu gibi baĢarılı özelleĢtirmeler, 1961‟de Volkswagen (VW) otomobil 

Ģirketinin de özelleĢtirilmesini gündeme getirmiĢtir. ÖzelleĢtirmenin amacı 

“sosyal amaçlı halka açılma” olduğundan bir kiĢi ancak 5 adet hisse, VW 

çalıĢanları ise en çok 10 hisse alabileceklerdi.  Pay sınırlamasının amacı 

Ģirketin yönetiminde özel kiĢilerin ve grupların hâkim olmasını engellemekti. 

Her gerçek kiĢiye genel kurulda tek oy hakkı tanınmıĢtı. Pay alabilmek için 

ise, Almanya‟da oturmak, 18 yaĢına basmıĢ, son yılda vergiye tabi geliri 

bekârlarda 8.000 Alman Markı, evli olanlarda 16.000 Alman Markı‟nı 

aĢmayan kiĢiler pay alabileceklerdi. Ayrıca koĢullara göre (çocuk sayısı v.b.) 

alıcılara %10 ile %15 arasında indirim yapılabileceği belirtilmiĢtir (Özmen, 

1987: 94). 
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Batı Alman özelleĢtirme gelirlerinin onda dokuzu 4 büyük endüstriyel 

Ģirketin özelleĢtirilmesinden sağlanmıĢtır. Bu Ģirketler Veaa, Volkswagen ve 

Selzgitter‟dir. Selzgitter dıĢında ki Ģirketler halka hisse senedi satıĢı 

yöntemiyle özelleĢtirilmiĢlerdir. Ayrıca devler sermaye artırımlarına 

katılmayarak, kamu mülkiyetindeki hisse senedi miktarını nispi olarak 

azaltmaktadır (Sarıaslan, 1995: 25). 

Batı Almanya, Doğu Almanya ile birleĢtikten sonra özelleĢtirme konusu 

iki yönlü olarak yürütülmüĢtür. Batı‟nın klasik Alman kuruluĢlarında, örneğin 

Luftansa‟da, özel kesime açılan paylar büyürken ya da Weba grubunda aynı 

yönde geliĢmeler olurken; Doğu Almanya‟nın devlet giriĢimleri, bütün batı 

dünyasına açılmıĢtır (Özmen, 1990: 8). Bu uygulamalar ile 1991 yılı Ekim 

ayının sonuna kadar, özelleĢtirilen devlet iĢletmelerinin sayısı 4337‟yi 

bulmuĢtur. Bu satıĢlardan yaklaĢık 15,1 milyar Alman Markı gelir elde 

edilmiĢtir. ĠĢletmeleri satın alanların taahhüt ettikleri yatırımların tutarı 96,9 

milyar Alman Markı‟na ulaĢmıĢtır. Doğu Alman Ģirketlerinin içinde 

bulundukları yapılanmanın olumsuzluklarına rağmen, baĢarılı bir özelleĢtirme 

programı devam etmektedir (Karagöz, 2009: 13). 

Doğu Almanya‟da özelleĢtirme uygulamalarını yürütmek amacıyla 

Treuhand adı altında bir kuruluĢ kurulmuĢtur. ÖzelleĢtirme ve yeniden 

yapılandırma yasası 1990 yılında kabul edilmiĢtir ve özelleĢtirme 

uygulamaları Maliye Bakanlığının denetiminde kalmak Ģartı ile Treuhand 

kurumuna devredilmiĢtir (United Nations,1993: 113). ġirketin ana görevi 

Doğu Almanya‟daki KĠT‟ler ve eski Sosyalist Partininkiler de dâhil olmak 

üzere, iktisadi kamu varlıklarını özelleĢtirmek olmuĢtur. Bu amaçla kuruluĢ 

merkez ve taĢra teĢkilatı ile yan kuruluĢları da dâhil olmak üzere zaman 

zaman 4.000 kiĢiye ulaĢan uzman bir ekip görevlendirmiĢtir (Karagöz, 2009: 

13-14). 

2.1.5 Amerika’da ÖzelleĢtirme 

Özel sektörün ağırlıklı olarak iktisadi faaliyetlerde bulunduğu ABD‟de 

kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı özelleĢtirilmiĢtir (Aktan, 1994: 104). 

ÖzelleĢtirme, ABD‟de en belirgin biçimiyle genel ve yerel düzeyde revaç 
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bulmuĢtur. Bütçe fonlarının azalması ve artan vergilere karĢı geliĢen 

hoĢnutsuzlukla karĢılaĢan politikacılar, kamu altyapı yatırımları ve 

hizmetlerinin özel kesimce gerçekleĢtirmesi için zorlanmıĢtır. Federal 

düzeyde özelleĢtirme, BaĢkan Reagan‟ın kurduğu Federal Mülkiyeti Ġnceleme 

TeĢkilatı (Federal Property Review Board) ile 1982 ġubat‟ında baĢlamıĢtır 

(Karagöz, 2009: 1). 

ABD‟de kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü özelleĢtirilmiĢtir. 

Özellikle belediye hizmetleri, cankurtaran hizmetleri, hapishane hizmetleri, 

çöp toplama hizmetleri, itfaiye iĢleri, büyük oranda özel kesimlerce 

yürütülmektedir. Böylelikle, yerel yönetimlerde gerçekleĢmiĢ olan büyük çaplı 

özelleĢtirmeler sayesinde, 40.000 nüfuslu beldelerde devlet memuru sayısı 

yaklaĢık 55 civarına inmiĢtir (Doğan, 1993: 156). 

Merkezi yönetimde de benzeri özelleĢtirme uygulamaları göze 

çarpmaktadır. Aslında, yapısal olarak da özel teĢebbüse ağırlık veren ABD 

ekonomisinde, büyük bir güce sahip olan haberleĢme ve telekomünikasyon 

hizmetlerinde öncü bir uygulama ile özelleĢtirilmeye geçilmiĢ ve bu alanda 

rekabetçi bir piyasa yapısı oluĢturulması yönünde ciddi adımlar atılarak yerel 

Ģebeke iĢlemcilerinin tamamı özelleĢtirilmiĢtir. Yapılan tüm bu çalıĢmalardan 

ayrı olarak, havayolları, demiryolları, yük taĢımacılığı ve otobüs hizmetleri 

devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler ve devlet müdahaleleri dıĢında 

bırakılmıĢ, yapılan değiĢikliklerle bu sektörlerde yasal-kurumsal serbestleĢme 

süreci tamamlanmıĢtır (Aktan, 1993: 28). 

ABD‟de, kamu sektörünün çok geniĢ olmamasına rağmen geniĢ bir 

özelleĢtirme faaliyeti gözlemlenmektedir. Bu özelleĢtirmeler, Federal 

Devlet‟ten, federe devletlere, Ģehir yönetimlerinden belediyelere kadar her 

seviyede gerçekleĢmektedir. ÖzelleĢtirme kapsamına hastanelerden 

hapishanelere kadar her türlü kamu kurumu ve Ģirketler, çöp toplama 

hizmetlerinden meteoroloji ve hava trafiği hizmetine kadar her türlü kamu 

hizmeti girmektedir. Sonuç olarak ABD‟de kamu sektörü ile özel sektör 

arasında hiçbir sınır kalmamakta, kamu hizmeti anlayıĢı hemen hemen 

ortadan kalkmaktadır (Atasoy, 1993: 222). 



48 

 

 

 

2.1.6 Fransa’da ÖzelleĢtirme 

 Fransa diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak devletçiliğin her alanda 

etkili olduğu bir ülkedir. Aynı zamanda Ġngiltere‟den sonra özelleĢtirmeye 

hükümet programlarında en çok yer veren Avrupa ülkelerinden birisi de 

Fransa‟dır (IĢıklı, 1994: 96). 

 1979 petrol Ģokundan sonra birçok diğer Batı Avrupa ülkesi gibi 

Fransa‟da da ekonomi bunalımlı bir döneme girmiĢtir. Mauroy 

BaĢbakanlığındaki sosyalist hükümet döneminde fiyat ve ücretler geçici 

olarak dondurulmakla birlikte, tam anlamıyla bir istikrar politikası 

uygulanamamıĢtır. Bütçeden millileĢtirilmiĢ Ģirketlere yapılacak kaynak 

aktarımı kısıtlı kalmıĢtır (Karagöz, 2009: 11). 1981 yılında kamulaĢtırılan 

kuruluĢların 1986 yılında özelleĢtirilmeleri gündeme gelmiĢ ve aynı yıl 65 

Ģirketin özelleĢtirilmesini hükme bağlayan yasalar çıkarılmıĢtır (Çelebi, 1995: 

244). Hükümetin bu konudaki iradesini ortaya koymasıyla, toplam değeri 150 

ila 300 milyar Fransız Frangı arasında tahmin edilen ve 800 bin iĢçinin 

çalıĢtığı 65 adet devlet kuruluĢunun hisselerinin satıĢı kararlaĢtırılmıĢtır 

(Sarısu, 2003: 3). 

 1986 yılında 5 yıllık bir özelleĢtirme programı açıklanmıĢtır. 65 kamu 

kurulusu ve bu kuruluĢların yan kuruluĢlarının bu programla satılması 

planlanmıĢtır. 1987 Haziran‟ına kadar 13 kuruluĢ satılmıĢ ve bunlardan 56,8 

milyar Frank gelir elde edilmiĢtir. Sonrasında askıya alınan özelleĢtirme 

programı 1993 yılında tekrar gündeme gelmiĢtir. 1984 yılında KĠT‟lerin 

Fransa ekonomisindeki payı %22,8 iken bu oran Ġngiltere‟de %16,7, Ġtalya‟da 

%20, Almanya‟da %14 düzeylerinde olmuĢtur (Karagöz, 2009: 12). 

 ÖzelleĢtirmelerde dikkati çeken noktalardan birisi, Paribas‟ın 14,7 

milyon hisse senedi için 38 kat fazla baĢvuruda bulunulması, bu durumda 

hükümet tarafından küçük yatırımcılara öncelik verilmemesi ve 10 ya da daha 

az hisse senedi almak isteyenlerin taleplerinin karĢılanmamasıdır. Ancak yine 

de bu Ģirketin hisseleri 3,2 milyon kiĢiye satılmıĢtır. C. Generale d‟ 

Electricite‟ye ait olan hisse senetlerinin %20‟lik kısmı uluslararası piyasalarda 
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pazarlanırken %10‟luk kısmı Ģirket çalıĢanlarına satılmıĢtır (Özfırat, 1993: 

82). 

 Fransa‟yı diğer ülkelerden ayıran noktalardan biri de özelleĢtirmenin 

oldukça kapsamlı yapılmıĢ olmasıdır. Ayrıca, CORE grubu denen çekirdek 

gruptaki yöneticiler hisselerin fazla dağılmasını önleme görevi görmüĢlerdir 

(Karagöz, 2009: 12). Fransa‟da özelleĢtirmeden elde edilen bütün gelirler, 

KĠT‟lerin yeniden yapılandırılması, eskiye nazaran iyileĢtirilmesi, borçlarının 

ödenmesi veya azaltılması ile sermaye artırımı gibi diğer KĠT finansman 

iĢlemlerinde kullanılmıĢtır (Esen, 1999: 50). 

 Fransa‟da özelleĢtirme uygulamaları genel anlamda bakıldığında 

baĢarılı olmuĢ ve çok fazla problemle karĢılaĢılmamıĢtır. Çünkü uygulamaya 

koyulan özelleĢtirme çalıĢmalarında standart bir özelleĢtirme sistemi 

geliĢtirilmiĢ ve bu bağlamda uygulanacak politikalar iyi planlanarak zamana 

yayılmıĢtır (United Nations, 1993: 80). 

2.1.7 Ġspanya’da ÖzelleĢtirme 

 Ġspanya‟da özelleĢtirme ile sağlanmak istenen özel amaçlar arasında, 

devlet harcamalarını azaltmak ve sanayi kesimine devlet müdahalesini en 

aza indirmek bulunmuĢtur (Karluk, 1994: 1254). 

Ġspanya‟da özelleĢtirme konusu 1980‟lerin ortalarından itibaren kamu 

iĢletmelerinin özelleĢtirilmesi ile önemli hale geldi. Ġki dönemde incelenebilir. 

Bunlar: Sosyalist Yönetim (1982-1996) ve Muhafazakâr Yönetim (1996-

2004). 

 Sosyalist Dönemde ÖzelleĢtirme (1983-1996) : 

Ġspanya‟da firmalar daha çok küçük ve orta boy iĢletmelerden 

oluĢmaktadır. Bu yüzden, uluslararası arenada diğer Avrupa ülkeleri 

ile rekabet edebilecek, yeni piyasalar ve teknolojiler üretecek ve diğer 

Ġspanya Ģirketlerine öncülük yapabilecek firmalardan yoksundur. 

Bundan dolayı Ġspanya, büyük çapta sanayi kamu grupları yaratmaya 

çalıĢmıĢtır. Elektrik piyasasında güç santralinde güçlü durumdaki 
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Endesa, tüm kamusal elektrik Ģirketlerinden yüklemeyle 

güçlendirilmiĢtir. Demir-çelik, alüminyum ve elektronik sektöründe CSI-

Acerilai, Inespal ve Inisel etrafında organize edilmiĢtir. Aynı Ģey, petrol 

ve gaz Ģirketlerinde resmi olarak Ulusal Hidrokarbon Enstitüsü 

koordinesinde tek bir firma çatı altında (Repsol) Ġspanya‟nın en güçlü 

sanayi kuruluĢu olarak toplanmıĢtır. Ayrıca, benzer Ģekilde, 3. büyük 

bankacılık grubunu oluĢturmak için Argentaria içerisinde birleĢtirilmiĢtir 

(Karagöz,2009: 14-15). Ġspanya‟da özelleĢtirme yolunda o güne kadar 

hiç atılmamıĢ adımlar atılmaya baĢlanmıĢ ve bu sebeple özelleĢtirme 

yolunda yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Fakat sosyalist hükümet 

özelleĢtirme uygulamaları konusunda yeterince ısrarcı olmamıĢtır. 

ÖzelleĢtirme uygulamaları 1986 yılında (Gonzales‟in ikinci kez iktidar 

olduğu süreç) devlete ait üretim sektöründeki küçük iĢletmelerin özel 

sektöre satıĢı ile baĢlamıĢtır (Cabeza ve Gomez, 2007: 5, 8). 

1992 yılında Ġspanya, AB Maastricht anlaĢmasını imzalamıĢtır. 1994 

yılında Ġspanya‟da yürürlüğe koyulan Elektrik Yasası ile elektrik 

alanında ilk bağımsız düzenleyici kuruluĢ kurulmuĢ ve elektrik 

piyasasının liberalleĢtirilmesinin önünü açılmıĢtır. 13. Hükümet, 

özelleĢtirilmiĢ firmalardaki payını korumaya çalıĢarak çıkarlarını 

korumaya çalıĢmıĢtır. Bunun yanında, sosyalist yönetim hisse sahibi 

uygun grupları oluĢturmak için özelleĢtirme programını da kullanmıĢtır 

(Karagöz, 2009: 15). Ġspanya‟da özelleĢtirme uygulamalarına 

bakıldığında özelleĢtirmelerin %77‟sinde doğrudan satıĢ, %19‟unda 

halka arz ve %4‟ünde müzayede yöntemi kullanılmıĢtır (Cabeza ve 

Gomez, 2007: 5-6). 

 Muhafazakâr yönetim altında özelleĢtirme (1996–2004) : 

ÖzelleĢtirme programı 1996 yılında seçimlerde Halk Partisinin zaferi 

ile radikal biçimde değiĢmiĢtir. Yeni yönetim ile birlikte, hükümet hızlı 

bir özelleĢtirme sürecine girmiĢtir. Ġlk is olarak özelleĢtirme stratejisini 

oluĢturan “Kamu GiriĢimlerinde Modernizasyon Programı”nı devreye 

sokmuĢtur. Program ile kamu giriĢimi olan Ģirketleri 4 grupta tekrar 

sınıflandırmıĢtır (Karagöz, 2009: 14-15). 
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2.1.8 Azerbaycan’da ÖzelleĢtirme 

 Azerbaycan‟da özelleĢtirme çalıĢmaları diğer geçiĢ ekonomilerinde 

olduğu gibi ekonomik sistemin değiĢtirilmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

Azerbaycan‟da özelleĢtirilecek iĢletmeler, çalıĢan iĢçi sayısına göre büyük, 

orta ve küçük iĢletmeler olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Küçük, orta ve büyük 

iĢletmeler için ayrı ayrı özelleĢtirme yöntemleri benimsenmiĢ, orta ve büyük 

iĢletmelerin özelleĢtirmelerinin gerçekleĢtirilmesinde çek yöntemi 

uygulanmıĢtır (AkdiĢ, 1999: 24). 

 ÖzelleĢtirme çalıĢmaları CumhurbaĢkanlığına bağlı 1992‟de kurulan 

Devlet Emlak Komitesi tarafından yürütülmektedir. 1993 yılında çıkarılan 

ÖzelleĢtirme Kanununa göre alıcı olarak katılabilecek olanlar; tesisin 

çalıĢanları, ülke vatandaĢları, devlet müessesi-birliği ve iĢletmesi olmayan 

hukuki Ģahısları, sermayesinin %25‟inden fazlası devlete ait olmayan tüzel 

kiĢiler, yabancı özel ve tüzel kiĢiler olarak belirlenmiĢtir. ÖzelleĢtirilemeyecek 

sektörler ise; petrol, doğalgaz, sanatsal mekânlar ve madenlerdir (Karagöz, 

2009: 26). 

 Azerbaycan Cumhuriyeti‟nde özelleĢtirme CumhurbaĢkanı Haydar 

Aliyev‟in 29.09.1995 tarih,  1120 nolu fermanı uyarınca 1995–1998 yıllarında 

“Devlet Mülkiyetinin ÖzelleĢtirilmesinin Devlet Programı” ile eklerine göre 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Avrasya Dosyası, 1998: 2). 

Ocak 1998 itibariyle özelleĢtirilmiĢ küçük iĢletme sayısı 13.000‟i 

geçmiĢ ve toplam küçük iĢletme sayısının %90‟ına yaklaĢmıĢtır. 2000 yılı 

baĢlarında ulaĢım araçları makine ve tesisatları dâhil 21.544 iĢletme 

özelleĢtirilmiĢtir. Bunlardan toplam 211 milyar Manat geliri sağlanmıĢtır. 

Büyük ve orta boy iĢletmelerde “Altın Hisse” uygulamasına da 

baĢvurulmuĢtur. Altın Hisse Ģartı devlete iĢletmelerin yönetim kurullarının ¾ 

çoğunlukla alacakları kararları veto etme hakkı tanımaktadır (Karagöz, 2009: 

26). 
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Azerbaycan‟da halen özelleĢtirme ile ilgili karmaĢıklık devam 

etmektedir. 2000 yılında özelleĢtirme politikası değiĢtirilmiĢ, Emlak Komitesi 

lav edilmiĢ ve yerine Emlak Bakanlığı kurulmuĢtur. 

2.1.9 Ukrayna’da ÖzelleĢtirme 

Ukrayna hükümeti, 1992 yılında çıkardığı bir yasa ile özelleĢtirme 

sürecini baĢlatmıĢtır. Bürokrasinin ağır iĢlemesi ve parlamentonun muhalefeti 

nedeniyle özelleĢtirme programının ilk iki yılında verimli sonuç alınamamıĢtır 

(Sarısu, 2003: 7). 

1994 yılına gelindiğinde, Ukrayna‟da Toplu ÖzelleĢtirme Programı 

baĢlatılmıĢtır. Bu program çerçevesinde 1995 yılı sonuna kadar en az 8.000 

orta ve büyük ölçekli iĢletmenin özelleĢtirilmesi öngörülmüĢtür. 1996 yılının 

ortalarına gelindiğinde ise Toplu ÖzelleĢtirme Programı çerçevesinde 

kamuya ait yaklaĢık 3.555 iĢletme özel sektöre devredilmiĢtir. Bu iĢletmelere 

bakıldığında ilgili iĢletmelerin yaklaĢık %40'ının tarım sektöründe faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. 1996 yılında küçük ölçekli iĢletmelerin 

özelleĢtirilmesine hız verilmiĢ ve toplam 36.000 küçük ölçekli iĢletmenin 

özelleĢtirme iĢlemlerinin 1996 yılsonuna kadar tamamlandığı görülmüĢtür 

(Buck ve Diğerleri, 1996: 46-47). 

Ukrayna'da özelleĢtirme programının baĢarısı için çeĢitli önlemler 

alınmaktadır. ĠĢletmelerin özelleĢtirme aĢamasına geçiĢi için öngörülen 

sürenin kısaltılması bu önlemlerden birisidir. ÖzelleĢtirmenin en yüksek 

oranda gerçekleĢtirildiği alan ise ticaret ile perakende satıĢ noktaları ve 

lokanta gibi iĢletmelerin yer aldığı hizmet sektörüdür (Karagöz, 2009: 19-20). 

2000 yılına gelindiğinde Ukrayna‟da özelleĢtirme konusunda yeni 

düzenlemeler yapılarak ilgili prosedürlerde geliĢmeler sağlanmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak özelleĢtirilen Ģirket sayısı artmıĢ ve 2000 yılında 

özelleĢtirmeden elde edilen gelir toplam GSYH‟nın %1,3‟üne denk gelmiĢtir 

(Woytek ve Lewis, 2002: 4). 

Devlet bütçesine aktarılmak üzere, 2001 yılı içinde 1,5 milyar dolar, 

2002 yılı için ise 1 milyar ABD doları özelleĢtirme geliri elde edilmesi 
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öngörülmüĢtür. Bununla birlikte, 2001 yılında özelleĢtirmelerden elde edilen 

gelir yaklaĢık 390 milyon ABD doları ile öngörülen rakamın üçte biri 

seviyesinde kalmıĢtır (Karagöz, 2009: 21). 

Ukrtelecom'un azınlık hisselerinin satıĢı özeleĢtirme programının da 

temel hedefini oluĢturmaktadır. Ancak, Batılı yatırımcıların ilgisinin az olması 

ile birlikte Merkezi ve Doğu Avrupa'daki diğer Telekom özelleĢtirmeleri 

Ukrayna'nın Ģansını azaltmaktadır (Sarısu, 2003: 8). 

2.1.10 Japonya’da ÖzelleĢtirme 

Japonya‟da devletin boyutunun Batı Avrupa ülkelerinde olduğundan 

daha küçük olduğu bilinmektedir. Mintaksu olarak adlandırılan anlayıĢa göre 

ülkede devlet kesiminin geniĢlemesi, ekonomik aktivite için engel 

oluĢturmaktadır. Doko Komisyonu, temel devlet iĢletmelerinin zaman içinde 

özelleĢtirilmesi ve böylece özel kesimin dinamikliğinden yararlanılması 

gerektiği konusunda bir karar almıĢtır (Karluk, 1994: 1254). 

 Japonya‟da özelleĢtirme çalıĢmalarına baktığımızda özelleĢtirmenin 

öncelikle Japonya‟nın eski üç kamu kuruluĢunun dönüĢümü ile baĢladığı 

görülmektedir. Bu bağlamda özelleĢtirme ile ilgili ekonomiyi rahatlatmak 

amacıyla çeĢitli düzenlemeler yapılarak yürürlüğe koyulmuĢtur. Bu 

çalıĢmalara baktığımızda ilgili düzenlemelerin öncelikle telekomünikasyon, 

demir yolları ve enerji kaynakları üzerine yapıldığı görülmektedir (Tamamura, 

2005: 3-4). Japonya‟nın yapmıĢ olduğu büyük çaptaki özelleĢtirme 

giriĢimlerinden baĢarıyla çıkabilmesinde Tokyo Borsası çok önemli bir rol 

oynamıĢtır. GerçekleĢtirilen özelleĢtirmelerle Japonya‟da devletin ekonomide 

ki ağırlığı azaltılmıĢ ve özel kesime devredilmiĢtir. Yalnızca, Japonya‟ya özgü 

sebepler dolayısıyla devlet, özelleĢtirilen Ģirketlerden tamamen 

çekilmemektedir. ÖzelleĢtirme, daha çok devlet kuruluĢlarının anonim 

Ģirketler haline getirilmesi Ģeklinde olup, hukuki alanda gerçekleĢmektedir 

(Atasoy, 1993: 220). 

 2001 yılında iĢ baĢına gelen hükümetin en büyük sınavı Posta 

Hizmetlerinin özelleĢtirilmesi olmuĢtur. Posta hizmetlerinin önemi ise; 
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birincisi, posta müdürleri yerleĢim yerlerinin önemli oy yönlendiricileri 

olmasıdır. Ġkincisi ise, bankacılık ve sigortacılık iĢlemlerini de yapmalarıdır. 

Posta idaresine bakıldığında toplam 3,2 trilyon dolar mevduat bulunmaktadır 

(Karagöz, 2009: 29). 

2.2 Türkiye’de ÖzelleĢtirme 

19. yüzyılın sonlarına kadar Türkiye‟de özel mülkiyetin son derece geri 

kaldığı görülmektedir. Bu amaçla sanayi yatırımlarını yapabilmek ve 

geliĢmelere ayak uydurabilmek amacıyla bir takım iĢletmeler devlet eliyle 

kurulmuĢlardır. Bu kurulan iĢletmelere KĠT adı verilmiĢtir (Akalın, 1981: 37). 

2.2.1 Türkiye’de ÖzelleĢtirmenin Tarihçesi 

Ġzlenen ekonomi politikalarına uygun olarak verilen görevler içerisinde 

KĠT‟ler, bir yandan devletin ekonomiyi yönlendirmesinde araç olarak 

kullanılırken, diğer yandan sermaye yetersizliği nedeniyle üretemeyen 

ülkenin kalkınmasında üreticilik görevini üstlenmiĢ, izledikleri yatırım ve fiyat 

politikalarıyla da sermaye birikimine ve özel kesimin geliĢmesine katkıda 

bulunmuĢlardır (T.C. BaĢbakanlık YDK, 2002: 23). 

 Türkiye‟de KĠT‟lerin özelleĢtirilmesinin temelleri, Atatürk‟ün bizzat 

uyguladığı devletçilik rejimine dayanır. Bu rejime göre, belli bir sektörde özel 

teĢebbüs yeterince geliĢtiği takdirde, o alandaki kamu kuruluĢları özel sektöre 

devredilecektir. Çünkü esas olan, devletin sınaî teĢebbüsler kurup iĢletmesi 

değildir. Bu durum geçiĢ dönemine özgü bir bozukluktur. Ekonominin temeli, 

ilke olarak yine özel giriĢime dayandırılmıĢtır. Nitekim 1933 yılında 

yayınlanan Âli Ġktisat Raporu‟nda kamu teĢebbüsü kökleĢip, kâr elde etmeye 

baĢladığında ve halkın ekonomide gücü uygun olduğunda, bu tesislerin ilk 

fırsatta özel sektöre devredilmesi öngörülmüĢtür (Karluk, 1997: 311). 

 ÖzelleĢtirmenin Türkiye‟nin gündemine 24 Ocak 1980 kararları ile 

girdiği söylenebilir. 24 Ocak 1980‟den önce Türkiye‟de iktidarda bulunan ülke 

yöneticileri iĢlerin içe dönük ve pazar mekanizmasına önem vermeyen bir 
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kalkınma stratejisi ile yürütülmeyeceğine karar vermiĢtir ve 24 Ocak 1980‟de 

alınan kararla bu politika uygulamaya konulmuĢtur (Hatiboğlu, 1993: 62). 

 24 Ocak 1980 yılında alınan ve 24 Ocak Ekonomik Ġstikrar Kararları 

olarak anılan kararlar ile Türkiye ekonomisinde ekonomik tabular yıkılmıĢtır  

(Keyder, 1993: 131). Alınan kararlar ithal ikamesine dayalı, içe dönük 

sanayileĢmeden, ihracata dayalı dıĢa açık sanayileĢmeyi sağlayacak serbest 

piyasa ekonomisine iĢlerlik kazandıracak yönde olmuĢtur. Serbest piyasa 

ekonomisin geliĢmesi açısından devlet iĢletmelerinin de bu ekonominin 

karalarına göre iĢleyiĢinin sağlanacağı, devletin ekonomik rekabetin 

canlanması açısından tekellerden vazgeçeceği belirtilmiĢtir (Çetinkaya,  

2007: 202-203).  24 Ocak Kararları temel mal ve hizmet kapsamını daraltmıĢ, 

daha önce temel mal ve hizmet kapsamına giren çimento, çelik-demir, kâğıt, 

kükürt, süt, et, Ģeker gibi ürünler ile ferro krom, alüminyum üretimi dıĢında 

kullanılan elektrik kapsamdan çıkarılmıĢtır. Bunun sonucunda temel mallar 

içinde sadece elektrik (ferrokrom ve alüminyum üretimi için), kömür ve her 

çeĢit suni gübre kalmıĢtır (Aktan, 1998: 27-28). 

Türkiye‟de serbest piyasa ekonomisine geçiĢte ilk hukuksal adım 31 

Temmuz 1981 tarihinde “Sermaye Piyasası Kanunu” çıkarılarak atılmıĢ 29 

ġubat 1984 tarihinde ise devletin iktisadi yaĢamdan çekilmesi düĢüncesi 

çerçevesinde sürecin baĢlangıcı kabul edilebilecek ilk yasal düzenleme 

yürürlüğe girmiĢtir (Yüksel, 2000: 82,84). 

 ÖzelleĢtirme uygulamalarının stratejik bir plana dayandırılması 

gerektiği üzerinde durulmaya baĢlanınca, 1985 yılında Devlet Planlama 

TeĢkilatı (DPT) bu planın hazırlanması çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu 

doğrultuda yurt içi ve yurt dıĢından özelleĢtirme ana planı hazırlanması için 

yardım istemiĢtir. Yurt dıĢı için DPT uluslararası finansal piyasaya çıkarak 

ana plan hazırlanması için ihale açmıĢtır. Ġhale sonucu hazırlanan ana plan 

doğrultusunda özelleĢtirmenin amaçları Türkiye koĢullarına göre öncelik 

sırasıyla belirlenmiĢtir.  

Bunlar (Çetinkaya, 2007: 225); 
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 Pazar güçlerinin ekonomiyi harekete geçirmesine olanak verilmesi, 

 Verimliliğin ve randımanın arttırılması, 

 Malların ve hizmetlerin kalite, miktar ve çeĢitliliğinin artırılması, 

 Halka açık Ģirketlerin teĢvik edilmesi sermaye piyasalarının 
geliĢtirilmesinin hızlandırılması, 

 Hazinenin KĠT‟lere sağladığı finansal desteğin en aza indirilmesi, 

 KĠT‟ler tarafından uygulanan tekelci fiyatlandırma ve dolaylı 
vergilendirmenin azaltılması, 

 Kamu görevlilerinin politika ve yönetmelik konularında çalıĢmalarına 
izin verilmesi, 

 Modern teknoloji ve yönetim tekniklerinin çekilmesi, 

 ÇalıĢanlara hisse senedi vermek suretiyle iĢ verimliliğinin artırılması, 

 Kamu ve özel kesim kuruluĢları arasındaki dengenin değiĢtirilmesi, 

 Yabancı yatırımlarla uluslararası ekonomik ve politik bağların 
kuvvetlendirilmesi, 

 Mevcut sermaye yatırımlarındaki iç karlılığın artırılması, 

 Devlete gelir sağlanması Ģeklindedir. 

1985–89 yıllarını kapsayan 5. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda,  ilk kez 

aktif olarak KĠT‟lerin özelleĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir (Gökalp, 1994: 366). 

Bu kalkınma planında, özelleĢtirme hedefinden çok, devletin alt yapıda 

yoğunlaĢması Ģeklindeki yaklaĢım çerçevesinde,  KĠT yatırımlarının enerji, 

madencilik, ulaĢtırma, haberleĢme sektörleri ile iyileĢtirme ve darboğaz 

giderme alanlarında yoğunlaĢması benimsenmiĢtir. Diğer bir taraftan da özel 

sektörün yeterli olduğu alanlarda yeni yatırımlardan kaçınılarak, KĠT‟lere bağlı 

bazı iĢletmelerin hisse senetleri yoluyla halka açılmasının sağlanması yeni 

KĠT politikaları olarak benimsenmiĢtir (Öztürk, 2006: 22) 

 6. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında (1990–1994), Kamu Ġktisadi 

TeĢebbüslerinin, modern yönetim anlayıĢı çerçevesinde rekabet gücünün 

arttırılması suretiyle daha verimli çalıĢmalarını sağlamak ve 

özelleĢtirilmelerine iliĢkin çalıĢmaları hızlandırmak amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

sermaye piyasasının arz yönünde geliĢmesi ve mülkiyetin tabana 

yayılabilmesi için özelleĢtirmelere hız verilmesi amaçlanmıĢtır (DPT, 1989: 

2,32). 
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 ÖzelleĢtirme konusunda ilk yasal düzenleme için, 1924‟lere kadar 

gitmektedir. Türkiye‟de 1983 yılından sonra gündeme gelen özelleĢtirme 

programına yönelik ilk hukuki düzenleme, 1984 yılında çıkarılan ve kamu 

iktisadi teĢebbüsleri ile bunlara ait tesislere, hisse senedi ihracı yoluyla 

gerçek ve tüzel kiĢilerin ortak edilebilmesine veya bu tesislerin iĢletme 

hakkının belli sürelerle devrine olanak tanıyan 2983 Sayılı Kanun‟la 

getirilmiĢtir. ÖzelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin geniĢ bir hareket alanı 

belirleyen kanun, özelleĢtirmenin kurumsal mekanizmasını oluĢturmuĢtur 

(Yüksel, 2000: 70). 

 2983 sayılı Kanun‟dan sonra özelleĢtirme ile ilgili 3291 ve 4046 sayılı 

Kanunlar ile de özelleĢtirme ilgili çeĢitli düzenlemeler yapılmıĢtır.  

Söz konusu yasalar genel olarak özelleĢtirmeye iliĢkin hususları 

düzenlemektedir. Bununla birlikte 1980‟li yıllardan 2001 yılına kadar gelen 

süreçte, sundukları hizmetin özelliklerinden kaynaklanan yasal nedenlerle, 

enerji ve telekomünikasyon alanlarında da ayrı düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Ayrıca ekonominin liberalleĢmesi politikası doğrultusunda tekel niteliğini haiz 

bazı kamusal üretim alanlarında da (çay ve tütün gibi) özel sektörün de 

faaliyet göstermesine olanak sağlayan yasal değiĢikliklere gidilmiĢtir (Öztürk, 

2006: 27). 

2.2.1.1 2983 Sayılı Kanun 

Türkiye‟de 1983 yılından sonra gündeme gelen özelleĢtirme 

programına yönelik ilk hukuki düzenleme, 1984 yılında çıkarılan ve KĠT‟ler ile 

bunlara ait tesislere, hisse senedi ihracı yoluyla gerçek ve tüzel kiĢilerin ortak 

edilebilmesine veya bu tesislerin iĢletme hakkının belli sürelerle devrine 

olanak tanıyan 2983 sayılı Yasayla getirilmiĢtir (RG, 1984: 47). Ġlgili Yasanın 

adı tasarrufların teĢviki kamu yatırımlarının hızlandırılması hakkında kanun 

olarak belirlenmiĢtir. 

2983 sayılı yasanın adı ve amacından anlaĢılacağı üzere, özelleĢtirme 

söz konusu yasada, kamunun ekonomideki yeri ve etkinliğini azaltacak bir 

politika olarak değil, aksine kamu yatırımlarının hızlandırılmasına iliĢkin 
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kaynak sağlayacak ekonomik bir araç olarak yer almıĢtır (Öztürk, 2006: 

27,29). 

Kanunun birinci maddesi incelendiğinde, kanunun amacının istikrarlı 

ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teĢvik ederek ek finansman 

sağlamak ve elde edilen gelirler ile kamu yatırımlarını hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmek olduğu görülmektedir. Bu sebeple Kanunun ikinci 

maddesinde değinildiği gibi KĠT‟ler dâhil tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına 

Gelir Ortaklığı Senedi ve Hisse Senedi çıkarma ve iĢletme hakkı verilmesi 

gibi düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Böylece ilk defa KĠT‟ler dâhil kamu alt yapı tesislerinin gelirlerine ortak 

olunmasını sağlayacak Ģekilde gelir ortaklığı senedi ve KĠT‟lerin mülkiyetine 

katılmasını sağlayacak Ģekilde hisse senetleri çıkarılması ile belirli süreler 

dâhilinde özel kiĢi ve kurumlarca iĢletilmesine olanak verecek Ģekilde iĢletme 

hakkı verme sistemi oluĢturulmuĢtur (Öztürk, 2006: 27,29). 

2983 sayılı Kanun ile gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve iĢletme 

hakkı devrinden oluĢan özelleĢtirme yöntemleri tanımlanarak, Toplu Konut ve 

Kamu Ortaklığı Kurulu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi ve Kamu 

Ortaklığı Fonu kurulmuĢtur (Özbek, 2007: 5). 

2.2.1.2 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 ÖzelleĢtirmeye yönelik ikincil yasal düzenleme 08.06.1984 tarih ve 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)‟nin 38 inci maddesi ile yapılmıĢtır. 

Bu madde de daha önce Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu‟na verilen 

özelleĢtirme ile ilgili karar alma yetkisi ekonomik ĠĢler Yüksek koordinasyon 

Kurulu‟na verilmiĢ ve yürütme görevi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

Ġdaresi‟nde bırakılmıĢtır (RG, 1984: 754). 

 233 sayılı KHK‟ dan sonra özelleĢtirme ile ilgili yeni Kanun‟lar 

çıkmasına rağmen 233 sayılı KHK‟nin 38. maddesi Kamu Ortaklığı ve 

Koordinasyon Kurulu‟nun yapı ve isminde meydana gelen değiĢiklikler hariç 

hiçbir değiĢikliğe uğramadan yürürlükte kalmaya devam etmiĢtir. 
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2.2.1.3 3291 Sayılı Kanun 

1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı kanun ile devlet kuruluĢlarının 

özelleĢtirme kapsamına alınması ve uygulamaların yürütülmesine iliĢkin 

esaslar belirlenmiĢtir (RG,1986: 243). Bu bağlamda 233 sayılı KHK‟de 

belirtilen tamamen devletin olan KĠT statüsünde olan kuruluĢların 

özelleĢtirilmesine “Bakanlar Kurulu” KĠT‟lerin müessese, bağlı ortaklık, 

iĢletme ve iĢletme birimleri ile iĢtiraklerindeki payların özelleĢtirilmesine de 

Yüksek Planlama Kurulu karar verecektir. ÖzelleĢtirme programını ise 2983 

sayılı Kanun ile oluĢturulan Toplu Konut Kanunu yürütecektir (AfĢar,1999: 

156-157). 

 Bu kanun ile getirilen en önemli düzenleme, özelleĢtirme kapsamının 

ve kapsama alınma sürecinin tanımlanarak, Ekonomik ĠĢler Yüksek 

Koordinasyon Kurulu‟na verilen görev ve yetkilerin yeniden Toplu Konut ve 

Kamu Ortaklığı Kuruluna verilmesidir. 

 Ġlgili Kanun ile yapılan düzenlemeler her ne kadar bazı yenilikler 

getirse de uygulama açısında yetersiz kalmıĢ ve bu da yeni bir kanunun 

getirilmesi sonucunu doğurmuĢtur. Bu sebeple 4046 sayılı Kanun 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

2.2.1.4 4046 Sayılı Kanun 

4046 sayılı Kanun 24.11.1994 tarihinde kabul edilmiĢ ve 27.11.1994 

tarihinde RG‟ de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 

hazırlanmasındaki asıl amaç eski düzenlemelerin yetersiz kalmasıdır. 

Bununla birlikte, bu kanun ile ekonomide verimliliği arttırmak ve kamu 

giderlerini azaltmak amacıyla özelleĢtirmelere iliĢkin esaslar düzenlemiĢtir 

(RG, 1994). 

Bu kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ana baslıklar itibariyle Ģöyledir 

(AfĢar, 1999: 158; Sevil, 1996: 20); 

 ÖzelleĢtirme ile elde edilecek gelirlerin genel bütçeye kaynak 
oluĢturmamaları, bunların iĢ kaybı tazminatı, nakledilecek personele 
giderler ve hazırlık çalıĢmaları olarak kullanılmaları kararlaĢtırılmıĢtır. 
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 Stratejik önemi olan kuruluĢlarda imtiyazlı hisse uygulaması yapılmalı, 
rekabetin ortadan kaldırılacağı durumlarda da Sanayi Bakanının 
duruma müdahale etmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

 Bu Kanunla ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu, ÖzelleĢtirme Ġdaresi 
BaĢkanlığı ve ÖzelleĢtirme Fonu kurulmuĢtur. ÖzelleĢtirme Yüksek 
Kurulu, BaĢbakan‟ın baĢkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye 
Bakanı, ÖzelleĢtirmeden sorumlu Devlet Bakanı ve bir devlet 
bakanının bir araya gelmesiyle kurulmuĢtur. ÖzelleĢtirme Ġdaresi 
BaĢkanlığı ise uygulamaları ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)‟nun 
kararları doğrultusunda gerçekleĢtirmek için kurulmuĢtur. ÖzelleĢtirme 
Fonu ise, özelleĢtirmeden elde edilecek gelirlerin toplanması için 
oluĢturulmuĢtur.  

 ÖzelleĢtirilecek kuruluĢlarda erken emekliliği teĢvik için, emekli 
ikramiyelerin %30 fazlasıyla ödenmesi gibi bazı düzenlemeler 
yapılmıĢtır.  

 ÖzelleĢtirme sonucunda kadrosu ya da sözleĢmesi iptal edilen 
memurun diğer kuruluĢlardaki bos kadrolara atanması için bazı 
düzenlemeler yapılmıĢtır. 

 ÖzelleĢtirme sonucunda kuruluĢların kamu payının %15‟den daha az 
olmasından ya da tüzel kiĢilikleri bitecek Ģekilde kapatılmasından önce 
sosyal yardım zammına hak kazanmıĢ personele öden sosyal yardım 
zamları sosyal sigortalar kurumun yazılı talebiyle idare tarafından en 
çok iki ay içerisinde özelleĢtirme fonundan adı geçen kuruma 
ödenecektir. Sosyal yardım zamlarını süresinde sosyal sigortalar 
kurumuna ödenmemesi halinde bu zamlar hazinece karĢılanır.  

 ÖzelleĢtirmenin kapsamı geniĢletilerek, kamu kurum ve kuruluĢlarında 
özelleĢtirilebilmesi için düzenlemeler yapılmıĢtır. 

2.2.2 Türkiye’de ÖzelleĢtirme Süreci 

 ÖzelleĢtirme süreci, dinamik bir özelliğe sahiptir. Herhangi bir 

özelleĢtirmenin yapıldığı anda; ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum, 

özelleĢtirilecek kuruluĢun faaliyet gösterdiği sektörün mevcut ve gelecekteki 

beklentileri ve sektörle ilgili uluslararası geliĢmeler gibi bir dizi iç ve dıĢ 

faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ihaleye katılacak Ģirketlerin sayısını, 

özelleĢtirme uygulamasının tamamlanma süresini ve elde edilebilecek 

özelleĢtirme gelirini ciddi derecede etkilemektedirler (Doğan, 2012: 17). 

 Türkiye‟de özelleĢtirmenin nasıl yapılacağı, hangi evrelerin takip 

edileceği, sürecin tam anlamıyla nasıl yürütüleceği 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Yasası ile düzenlenmiĢtir.  
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4046 sayılı ÖzelleĢtirme Yasasına göre özelleĢtirme süreci özetle 

aĢağıdaki Ģekildeki gibidir; 

 

ġekil 4: ÖzelleĢtirme Prosedürü 
Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, 

http://www.oib.gov.tr/baskanlik/ozellestirme_prosedur.htm, (24.01.2015). 

 

ÖzelleĢtirme Prosedürü 

KuruluĢların Doğrudan ÖzelleĢtirme 
Kapsam ve Programına Alınma 

ÖzelleĢtirme Yöntem ve Süresinin 
Belirlenmesi (ÖYK) 

ÖzelleĢtirme Kapsam ve Hazırlık 
ĠĢlemine Tabi Tutulma ÖYK Tarafından 

BelirlenmiĢ KuruluĢ ve KuruluĢlarca 

Programa Alınma 

(ÖYK) 

Programa alınarak ÖĠB‟ye 
devredilen Ģirketle ilgili bilgilerin 

derlemesi (ÖĠB) 

Devir iĢlemleri, Ana SözleĢme 
hazırlanması ve onayı (Gerektiğinde 

ÖĠB) 

Mali DanıĢman Firma seçimi 

çalıĢmaları (Gerektiğinde ÖĠB) 

DanıĢman ve Denetim Firması 
seçimi (Gerektiğinde ÖĠB) 

ÖzelleĢtirme Stratejisinin Uygulanması 
(ÖĠB – Gerektiğinde ÖYK kararıyla 

yöntem değiĢikliği yapabilir) 

Ġhale ve ÖzelleĢtirme Prosedürünün 
Sonuçlandırılması (ÖĠB/ÖYK) 

ġirketlerin ÖzelleĢtirme sonrası 

izlenmesi (ÖĠB) 

Kapsamdan Çıkarma 

(ÖYK) 
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 Kapsama Alma: KuruluĢların özelleĢtirme kapsamına alınmasına, 

özelleĢtirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyle 

özelleĢtirilebilir nitelikte olmayanların mali ve hukuki açıdan 

özelleĢtirmeye hazırlanmasına, hazırlık iĢlemleri tamamlananların bu 

iĢlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık iĢlemlerine gerek 

görülmeyenlerin ise doğrudan özelleĢtirme programına alınmasına 

ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca karar verilmektedir (Doğan, 2012: 17). 

ÖzelleĢtirme kapsamına alınan kuruluĢlardan, finansal ve hukuki 

yönden özelleĢtirmeye hazırlanmalarına karar verilenlerin bu hazırlık 

iĢlemleri tamamlanıncaya kadar bunların bağlı bulundukları bakanlık 

veya kurumlar ile ilgileri ve önceki durumları aynen devam etmektedir. 

Finansal ve hukuki yönden özelleĢtirmeye hazırlık iĢlemleri, ÖYK‟ce 

belirlenecek kuruluĢ veya kuruluĢlar tarafından yürütülmekte, 

özelleĢtirmeye hazırlık iĢlemleri tamamlananlar ÖYK‟nin vereceği yeni 

bir karar ile özelleĢtirme programına alınmaktadırlar. 

 Programa Alma: ÖzelleĢtirmeye hazırlık iĢlemi tamamlanan 

kuruluĢlar ÖYK‟nin vereceği yeni bir kararla özelleĢtirme programına 

alınmakta olup, özelleĢtirme programına alınan KĠT‟lerin, bunların 

bağlı ortaklık, iĢletme, iĢletme birimleri ve varlıklarının, sahipliğinin 

devri dıĢındaki yöntemlerle yapılacak özelleĢtirme iĢlemleri ÖĠB 

tarafından yürütülmektedir. KuruluĢların özelleĢtirme programına 

alınmalarına iliĢkin kararlar RG „de yayımlanmaktadır (Malkoç, 2009: 

111). 

 DanıĢman Seçimi: ÖzelleĢtirme kapsam ve programına alınan bir 

kamu kuruluĢu öncelikle ilgili proje grubu baĢkanlığı ve idarenin diğer 

birimlerince hukuki, finansal, istihdam ve gayrimenkul durumları 

açısından incelenir. Daha sonra, ilgili proje grubunun talebi üzerine 

DanıĢmanlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ihale ile 

danıĢman görevlendirilmektedir. Seçilen danıĢmanlardan, kuruluĢun 

ve kuruluĢun faaliyette bulunduğu sektörün özelliklerine göre teknik, 
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hukuksal, finansal ve gayrimenkul değerleme konularında danıĢmanlık 

hizmeti alınmaktadır (Doğan, 2012: 17). 

 Değer Tespit Komisyonu: ÖzelleĢtirecek kuruluĢ ile ilgili değer tespit 

çalıĢmalarını yürütmek üzere beĢ asil ve beĢ yedek üyeden oluĢan 

komisyon BaĢkanın teklifi ve BaĢbakanın onayı ile göreve baĢlar. 

Komisyon, değer tespit çalıĢmalarını Kanunda belirtilen unsurları 

dikkate alarak ve uluslararası kabul görmüĢ olan, indirgenmiĢ nakit 

akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize 

edilmiĢ yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa 

kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, 

fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak suretiyle 

yürütür (ÖzelleĢtirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve Ġhale 

Yönetmeliği, 2003: 1). 

 Ġhale Komisyonu: Ġlgili komisyon beĢ asil ve beĢ yedek üyeden oluĢur 

ve BaĢkanın teklifi ve BaĢbakanın onayı ile göreve baĢlar. Komisyon 

ilgili ihalenin Ģartnamesine uygun hareket edilip edilmediğini inceler ve 

ihale ile ilgili nihai kararı verir (ÖzelleĢtirme Uygulamalarında Değer 

Tespiti ve Ġhale Yönetmeliği, 2003: 1). 

2.2.3 Türkiye’de ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

Liberal ekonomik politikalarla özelleĢtirme programı ağırlıklı olarak 

1980‟li yıllarda uygulanmaya baĢlanmıĢ, bu politikalarla devletin üretimden 

çekilmesi öngörülmüĢ ve bu yönde de bazı yasal ve kurumsal adımlar 

atılmıĢtır (TOBB,1996: 123). 

2.2.3.1 ÖzelleĢtirme Kapsamına Alınan KuruluĢlar 

1985 yılından itibaren 270 kuruluĢtaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmıĢ 

tesis, 1614 taĢınmaz, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 126 Tesis, 6 Liman, Ģans 

oyunları lisans hakkı ile araç muayene Ġstasyonları özelleĢtirme kapsamına 

alınmıĢtır (http3). 
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25 kuruluĢtaki kamu payı ile 4 elektrik santrali ve 4 taĢınmaz daha 

sonra özelleĢtirme iĢlemine tabi tutulmaksızın kapsamdan çıkarılmak, tasfiye 

edilmek veya kapsamda olmayan baĢka bir kuruluĢla birleĢtirilerek tüzel 

kiĢiliği sona erdirilmek üzere devredilmiĢtir. Bunlar arasında yer alan Türkiye 

Öğretmenler Bankası Mayıs 1992‟de Halk Bankası‟na, Denizcilik Bankası 

Kasım 1992‟de Emlak Bankası‟na, Ardem Anonim ġirketi (A.ġ.). Ağustos 

1999‟da Arçelik A.ġ.‟ye, ETAĞ A.ġ. ise 2001 yılında TURBAN Turizm A.ġ‟ye 

devredilmiĢtir (Sarısu, 2003). Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayi A.ġ. 

(TÜLOMSAġ), Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.ġ. (TÜDEMSAġ) ve 

Türkiye Vagon Sanayi A.ġ. (TÜVASAġ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 

Yolları (TCDD)‟na iade edilmiĢtir. Nisan 1987‟de özelleĢtirme kapsamına 

alınan Gübre Fabrikaları A.ġ. 1989 yılında kapsamdan çıkarılmıĢtır. Yine 

kapsama alınan Boğaziçi Hava TaĢımacılığı A.ġ. ise tasfiye edilmiĢtir. 

TEAġ‟ın bazı Ģirketlerinde iĢtirak payı olan AKTAġ, NURTEK, TGT ve 

SOYTEK Elektrik Santral Tesis ĠĢletmeleri ve Ticaret A.ġ., ETĠTAġ Elektrik 

Teçhizat Ġmalat Tesisat A.ġ., MĠTAġ Madeni ĠnĢaat ĠĢleri A.ġ. ile Kayseri ve 

Civarı Elektrik Ticaret A.ġ. Mart 1998‟de kapsam ve programdan çıkarılmıĢ, 

eski statülerine iade edilmiĢtir. Eylül 1997‟de kapsama alınan Oyak Sigorta 

Ģirketleri Ekim 1998 tarihinde kapsamdan çıkartılarak eski statülerine iade 

edilmiĢtir (Arik, 2010: 33). Daya sonra 2001 yılının Temmuz ayına 

gelindiğinde, Aralık 2000‟de kapsama alınarak hazırlık iĢlemine tabi 

tutulmasına karar verilen Eti Holding A.ġ. kapsamdan çıkarılarak eski 

statüsüne iade edilmiĢtir (Sarısu, 2003). Eylül 2003‟de kapsama alınan 

TĠGEM Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ağustos 2004 tarihinde 

kapsamdan çıkarılmıĢtır. 20 Mart 1990 tarihinde kapsama alınan Gönen Gıda 

Sanayi A.ġ. 5 Nisan 2006 tarihinde kapatılmıĢtır. 2008 yılında ise Türk Arap 

Pazarlama A.ġ.‟nin tüzel kiĢiliği sona ermiĢtir. 2009 yılında ise Sümer 

Halıcılık A.ġ. hisseleri Sümer Holding A.ġ. bünyesinde birleĢtirilerek tüzel 

kiĢiliği sona ermiĢtir. Ayrıca, 14.6.1995 tarihinde 4046 sayılı Kanun 

çerçevesinde hisseleri özelleĢtirme kapsamına alınarak ÖzelleĢtirme 

Ġdaresi‟ne devrilen Türk Telekom, bu iĢlemin 28.2.1996 tarihli Anayasa 

Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi sonucu kapsamdan çıkarılmıĢtır. ġirketin 
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özelleĢtirme çalıĢmaları 406 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir 

(http3). 

Tüm bu özelleĢtirme uygulamalarının yanı sıra, 1992 yılında 

özelleĢtirme kapsamına alınan Et ve Balık Ürünleri A.ġ.‟de tesis ve varlık 

satıĢı yöntemiyle kısmen özelleĢtirme uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢ, ancak 

2005 yılına gelindiğinde özelleĢtirme kapsam ve programından çıkarılarak 

eski statüsüne iade edilmiĢtir (Arik, 2010: 33). 

Ayrıca BASF – Sümerbank Kimya Sanayi A.ġ. ile Güney Sanayi‟ndeki 

kamu payları, 1993 yılında, daha önce bu paylara sahip olan Sümer 

Holding‟e devredilmiĢtir. Bunun yanı sıra, çeĢitli tarihlerde özelleĢtirme 

kapsam ve programına alınan kuruluĢlardan 15 iĢtirak hissesinin özelleĢtirme 

çalıĢmalarının Sümer Holding A.ġ. tarafından yapılabilmesi amaçlanmıĢtır. 

Söz konusu 15 kuruluĢta bulunan Ġdare‟ye ait azınlık hisseleri, ÖzelleĢtirme 

Yüksek Kurulu‟nun 12 Mart 2001 tarihli kararı ile Sümer Holding A.ġ.‟ye  

devredilmiĢ, ilgili 4 kuruluĢun özelleĢtirme iĢlemleri tamamlanmıĢtır (http3). 

YasataĢ A.ġ. ile MEYBUZ A.ġ.‟ye ait Ġdare hisselerinin özelleĢtirme 

çalıĢmalarının Et ve Balık Ürünleri A.ġ. tarafından yapılabilmesi amacıyla, 10 

Eylül 2001 tarihli ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu kararı ile Et ve Balık Ürünleri 

A.ġ.‟ye devredilmiĢ (Sarısu, 2003: 16).   

Bunların dıĢında 1995 yılında özelleĢtirme kapsamına alınan 

Hamitabat, Kemerköy, Soma-B ve Yeniköy elektrik santralleri 1997 yılında 

kapsamdan çıkarılmıĢ ve Enerji Bakanlığı‟na iade edilmiĢtir. Söz konusu 

santraller 2003 yılında yeniden kapsama alınmıĢtır. Ancak Kemerköy ve 

Yeniköy, 2006 yılında kapsamdan çıkarılmıĢtır. Maliye Bakanlığı ve Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ne ait 4 taĢınmaz ise 2000 yılında kapsamdan 

çıkarılmıĢtır (http3). 

Ayrıca, 2004 yılında kapsam ve programa alınan Manavgat Ġçme Suyu 

Tesisi ile 2005 yılında kapsam ve programa alınan Foça Tatil Köyü, 2006 

yılında kapsam ve programdan çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiĢtir 

(Arik, 2010: 33). 
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ÖzelleĢtirme uygulamalarının baĢlatıldığı 1985 yılından 2015 yılına 

kadar geçen 30 yıllık sürede kapsama alınan kuruluĢların yarısından fazlası 

tamamen özelleĢtirilmiĢtir. Bu kuruluĢlardan, daha önce ÇĠTOSAN‟ın bağlı 

ortaklığı statüsünde faaliyet gösteren çimento fabrikaları dıĢında, bu 

kuruluĢların büyük bir kısmı varlık veya kamunun azınlık hissesine sahip 

olduğu iĢtiraklerdir. Bugüne kadar, SEK ve YEM Sanayi, ÇĠTOSAN, TESTAġ 

ve Orman Ürünleri A.ġ. (ORÜS)‟ye bağlı tüm üretim birimleri tamamen 

özelleĢtirilerek devlet bu alanlarda iĢletmecilikten çekilmiĢtir (Bayar, 2000: 9). 

 Takip eden yıllarda ise YEM Sanayi A.ġ. ve SEK Süt Ürünleri A.ġ.‟nin Kasım 

1997‟de, ÇĠTOSAN ve TESTAġ‟ın ise Temmuz 1999‟da, tüzel kiĢilikleri 

Ticaret Sicil‟den silinmiĢ, söz konusu Ģirketler EBK Et ve Balık Ürünleri A.ġ. 

bünyesinde birleĢtirilerek tasfiye edilmiĢtir (http3). Bunun yanı sıra, 7 giyim 

tesisi ve 34 gayrimenkulü özelleĢtirilen KÖYTEKS Yatırım Holding A.ġ. de, 

Aralık 1998 tarihinde Sümer Holding A.ġ. bünyesinde birleĢtirilerek tasfiye 

edilmiĢtir (Bayar, 2000: 9).  Ayrıca ORÜS bünyesinde bulunan 21 iĢletmesi 

özelleĢtirilmiĢ, kalan 2 iĢletme SEKA‟ya devredilerek, kuruluĢ Mart 2000 

tarihinde tasfiye edilmiĢtir. Öte yandan, ĠSDEMĠR 31 Ocak 2002 tarihinde 

imzalanan devir sözleĢmesiyle tüm varlıkları ile birlikte ERDEMĠR‟e 

devredilmiĢ ve tüzel kiĢiliği sona ermiĢtir. ÇELBOR A.ġ.‟de bulunan %100 

oranındaki hisselerin tamamı 31 Mayıs 2002 tarihinde ERDEMĠR‟e 

devredilmiĢtir. T. Gemi Sanayi A.ġ. ise T. Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. 

bünyesinde birleĢtirilerek Mayıs 2002‟de tüzel kiĢiliği sona ermiĢtir (Sarısu, 

2003: 15).  DĠTAġ Deniz ĠĢletmeciliği A.ġ.‟de bulunan %50.98 oranındaki 

hisselerin tamamı 21 Kasım 2002 tarihinde TÜPRAġ‟a devredilmiĢtir. Turban 

Turizm A.ġ., T. Zirai Donatım  A.ġ.  ve  TÜMOSAN  Türk Motor Sanayi 

A.ġ. 7 ġubat 2003 tarihinde, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.ġ. 

(SEKA) ile Türkiye Gübre Sanayi A.ġ. (TÜGSAġ) 19 Eylül 2005 tarihinde 

SÜMER HOLDĠNG A.ġ. bünyesinde birleĢtirilerek tüzel kiĢilikleri sona 

ermiĢtir. 29 Ocak 2008 tarihinde ise, Türkiye Demir Çelik ĠĢletmeleri A.ġ. 

SÜMER HOLDĠNG A.ġ. bünyesinde birleĢtirilerek tüzel kiĢiliği sona ermiĢtir 

(http3). 
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KARDEMĠR özelleĢtirmesiyle ilk defa yöre halkı, sanayici ve 

çalıĢanlara bedelsiz devir suretiyle gider tasarrufuna yönelik bir uygulama 

yapılmıĢtır. NETAġ ve TOFAġ‟ DA bulunan kamu hisseleri ilk defa 

uluslararası piyasalarda halka arz edilmiĢ, böylece ĠMKB‟nin yabancı 

borsalarla entegrasyonunun sağlanmasında bir adım atılmıĢtır. 1990‟lı yılların 

baĢında birçok Ģirketteki kamu hisseleri kısıtlı da olsa halka arz edilmiĢ, hisse 

senedinin kurumsallaĢması ve sermayenin tabana yayılmasında bir 

baĢlangıç yapılmıĢtır. 1998 yılında da TÜRKĠYE Ġġ BANKASI‟ ndaki kamu 

hisseleri ile 2000 yılında TÜPRAġ hisselerinin büyük bölümünün 

özelleĢtirilmesiyle yurtiçi ve yurtdıĢı piyasalarda bugüne kadar yapılan en 

büyük halka arz gerçekleĢtirilmiĢtir (Arik, 2010: 33). SÜMERBANK, 

DENĠZBANK, ETĠBANK  ve  ANADOLUBANK‟ ın özelleĢtirilmesi ile de kamu 

bankalarının özel sektöre devredilmelerine iliĢkin ilk  adımlar 

atılmıĢtır. DENĠZ NAKLĠYATI A.ġ.‟nin özelleĢtirilmesi, TDĠ‟nin Ġzmir Körfez 

Hattı ile ġehir içi Yolcu ve Araç TaĢımacılığı‟nın da devri sonucunda devlet, 

deniz taĢımacılığından da çekilmeye baĢlamıĢtır (Bayar, 2000: 9). Yine 2000 

yılı içerisinde POAġ‟ın %51 oranındaki hissesinin blok satıĢ yöntemiyle 

özelleĢtirilmesi sonucunda bugüne kadar yapılan en önemli özelleĢtirme 

uygulamalarından biri gerçekleĢtirilmiĢ, 2002 yılında ise kalan kamu 

hisselerinin ĠMKB‟de satıĢı sonucunda POAġ‟ da bulunan kamu hisselerinin 

tamamı özelleĢtirilmiĢtir. Ayrıca bu süreç içerisinde devletin, turizm, tekstil ve 

hayvancılık sektörlerindeki iĢletmelerinin yaklaĢık %90‟ı da özelleĢtirilmiĢtir 

(Sarısu, 2003: 15).   

Halen özelleĢtirme kapsam ve programında 23 kuruluĢ bulunmaktadır. 

Bu kuruluĢların 12 tanesinde %50‟nin üzerinde kamu payı vardır. Bunun yanı 

sıra, özelleĢtirme kapsamında 614 taĢınmaz, 38 tesis, 3 liman, 8 otoyol, 2 

boğaz köprüsü ile Ģans oyunları lisans hakkı da yer almaktadır (http3). 
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Tablo 4‟de özelleĢtirme kapsamına alınan ve bu uygulamalar 

neticesinde kamu payı kalmayan kuruĢlar gösterilmiĢtir. 

Tablo 4: ÖzelleĢtirme Kapsamında Kamu Payı Kalmayan KuruluĢlar 

 
ÖzelleĢtirilen KuruluĢlar  ÖzelleĢtirilen KuruluĢlar 

1 
Adıyaman Çimento Sanayi A.ġ. 65 KÖYTAġ Köy Tarım Makinaları A.ġ. 

2 
Anadolubank A.ġ. 66 Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi 

3 
AĢkale Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 67 Acıpayam Selüloz Sanayi A.ġ. 

4 
BaĢkent Doğalgaz Dağıtım A.ġ. 68 Güneysu A.ġ. 

5 
Bozüyük Seramik Sanayi Ticaret A.ġ. 69 TüstaĢ Sınaî Tesisler A.ġ. 

6 
Bursa ġehir içi Doğalgaz Dağıtım A.ġ. 70 Adana Kâğıt Torba Sanayi Ticaret A.ġ. 

7 
Denizbank A.ġ. 71 ATAKÖY Turizm Tesisleri A.ġ. 

8 
Denizli Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 72 ATAKÖY Otelcilik A.ġ. 

9 
DĠV-HAN A.ġ. 73 BaĢak Sigorta A.ġ. 

10 
Ergani Çimento Sanayi A.ġ. 74 Kütahya ġeker Fabrikaları A.ġ. 

11 ESGAZ EskiĢehir ġehir içi Doğalgaz 
Dağıtım Ticaret A.ġ. 

75 
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.ġ. 

(ERDEMĠR) 

12 
Etibank Bankacılık A.O. 76 Bursa Soğuk Depoculuk Ltd. ġti. 

13 
ETĠ Alüminyum A.ġ. 77 Ġpragaz A.ġ. 

14 
ETĠ Bakır A.ġ. 78 Kıbrıs Türk Hava Yolları 

15 
ETĠ GümüĢ A.ġ. 79 Ray Sigorta A.ġ. 

16 
Eti Elektrometalurji A.ġ. 80 ÇEMAġ Döküm Sanayi A.ġ. 

17 
ETĠ Krom A.ġ. 81 Ünye Çimento Sanayi A.ġ. 

18 
Filyos AteĢ Tuğlası San. A.ġ. 82 Çaybank A.ġ. 

19 
HAVAġ Havaal. Yer Hizmetleri A.ġ. 83 Northern Elektronik Telekom A.ġ. 

20 
Hamitabat Elektrik Üretim A.ġ. 84 BĠNAġ Bingöl Yem San. A.ġ. 

21 
Ġskenderun Çimento Sanayi A.ġ. 85 Adana Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 

22 
Karabük Demir Çelik Müesseseleri 86 Mardin Çimento Sanayi A.ġ. 

23 
Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. 87 Çayeli Bakır ĠĢletmeleri A.ġ. 
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24 
Konya Krom Sanayi Ticaret A.ġ. 88 EskiĢehir Yem Fabrikası A.ġ. 

25 
Kurtalan Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 89 Traktör ve Zirai Makinalar A.ġ. 

26 
Ladik Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 90 PAN Tohum Islah ve Üretme A.ġ. 

27 
LalapaĢa Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 91 Konya Çimento Sanayi A.ġ. 

28 
Ordu Soya Sanayi A.ġ. 92 YĠFAġ YeĢilyurt Tekstil San. A.ġ. 

29 
Petrol Ofisi A.ġ. 93 Kepez Elektrik A.ġ. 

30 
Sivas Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 94 TELETAġ Telekomünikasyon A.ġ. 

31 
Sümerbank A.ġ. 95 Migros Türk Ticaret A.ġ. 

32 
ġanlıurfa Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 96 BaĢak Emeklilik A.ġ. 

33 
Takım Tezgâhları Sanayi A.ġ. 97 Ġstanbul Demir Çelik Sanayi A.ġ. 

34 
Trabzon Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 98 Biga Yem Fabrikası A.ġ. 

35 
Türkiye Petrol Rafineleri A.ġ. 99 Aksaray Yem Fabrikası A.ġ. 

36 
USAġ Uçak Servisi A.ġ. 100 SUNTEK Ağır Isı Sanayi A.ġ. 

37 
Van Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 101 AEG Eti Elektrik A.ġ. 

38 
Yarımca Porselen Sanayi Ticaret A.ġ. 102 Türk kablo A.ġ. 

39 
Deniz Nakliyatı Ticaret A.ġ. 103 Kars Yem Fabrikası A.ġ. 

40 
GERKONSAN Çelik ĠĢletmeleri A.ġ. 104 Bolu Çimento Sanayi A.ġ. 

41 
Sivas Demir Çelik ĠĢletmeleri A.ġ. 105 Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.ġ. 

42 
Petrokimya Holding A.ġ. 106 Çimento ve Yan Mamulleri Sanayi 

43 
PETLAS Lastik Sanayi A.ġ. 107 Polinas Plastik Sanayi T.A.ġ. 

44 
Güven Sigorta Ticaret A.ġ. 108 GüneĢ Sigorta A.ġ. 

45 
Trakya Çim. San. Ticaret A.ġ. 109 Çorum Yem Fabrikası A.ġ. 

46 
Elazığ Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 110 ALTEK Elektrik Tesis ĠĢletmeleri A.ġ. 

47 
Çorum Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 111 Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. 

48 
Niğde Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 112 MEKTA Ticaret A.ġ. 

49 
Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. 113 Çamsan Ağaç Sanayi Ticaret A.ġ. 

50 
Kütahya Maden ĠĢletmeleri A.ġ. 114 Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.ġ. 

51 
Gaziantep Çimento Sanayi A.ġ. 115 Çukurova Elektrik A.ġ. 
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52 
Söke Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 116 Çankırı Tuz Üretim ve Dağıtım A.ġ. 

53 
Afyon Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 117 Toros Zirai Ġlaç ve Pazarlama A.ġ. 

54 
Ankara Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 118 SAMAġ Sanayi Madenleri A.ġ. 

55 
Gıda ve Ġhtiyaç Maddeleri Ticaret A.ġ. 119 Bandırma Yem Fabrikası Ltd. ġti. 

56 
Çinko KurĢun Sanayi A.ġ. 120 Konya ġeker Fabrikası A.ġ. 

57 
Balıkesir Çimento Sanayi Ticaret A.ġ. 121 TofaĢ Türk Otomobil Fabrikaları A.ġ. 

58 
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ. 122 TofaĢ Oto Ticaret A.ġ. 

59 
Meysu A.ġ. 123 Yemta A.ġ. 

60 
GümüĢhane Çimento Ticaret A.ġ. 124 Köy-tür Damızlık Tavuk Sanayi ve A.ġ. 

61 
Adapazarı ġeker Fabrikaları A.ġ. 125 Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.ġ. 

62 
Niğde Meyve Su Sanayi A.ġ. 126 Erzincan Tarım Ürünleri A.ġ. 

63 
TOE - Türk Otomotiv A.ġ. 127 Metal Kapak Sanayi A.ġ. 

64 
Ankara MeĢrubat A.ġ. 128 Tat Konserve Sanayi A.ġ. 

129 
ÖBĠTAġ ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 151 Pınar Entegre Et ve Yem Sanayi A.ġ. 

130 
Arçelik A.ġ. 152 Tamek Gıda Sanayi A.ġ. 

131 
Pancar Motar Sanayi A.ġ. 153 HektaĢ Ticaret A.ġ. 

132 
Fruko Tamek Meyve Suları 154 Layne Bowler Türbin Pompaları A.ġ. 

133 
ATAKÖY Marina ĠĢletmeleri A.ġ. 155 Ankara Halk Ekmek Fabrikaları A.ġ. 

134 
Amasya ġeker Fabrikası A.ġ. 156 Sivas Yem Fabrikası A.ġ. 

135 
Manisa Yem Fabrikası A.ġ. 157 Hascan Gıda Endüstrisi A.ġ. 

136 
Isparta Yem Fabrikası A.ġ. 158 Mars Ticaret ve Sanayi A.ġ. 

137 
Tunceli Gıda Sanayi A.ġ. 159 MAKSAN Malatya Makina Sanayi A.ġ. 

138 
Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ. 160 Çukurova Elektrik Sanayi A.ġ. 

139 
Doğan Yedek Parça Ġmalatı A.ġ. 161 Balıkesir Pamuklu Dokuma A.ġ. 

140 
Toros Gübre Kimya Endüstri A.ġ. 162 ĠMSA Ġstanbul MeĢrubat Sanayi A.ġ. 

141 
ABANA Elektromekanik Sanayi A.ġ. 163 Liman ĠĢletmeleri ve Nakliye A.ġ. 

142 
ġeker Sigorta A.ġ. 164 Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.ġ. 

143 
Kayseri Yem Fabrikası A.ġ. 165 MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi A.ġ. 
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144 
Aymar Yağ Sanayi A.ġ. 166 OYTAġ Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. 

145 
ġekerbank Ticaret A.ġ. 167 Ceyhan Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

146 
Pancar Ekicileri Birliği A.ġ. 168 Dosan Konserve Sanayi A.ġ. 

147 
Aroma Meyve Suları Sanayi A.ġ. 169 Aydın Tekstil ĠĢletmesi A.ġ. 

148 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.ġ 170 Karadeniz Çimento ve Ürünleri A.ġ. 

149 
Ege Et ve Mamulleri Ticaret A.ġ. 171 Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. 

150 
Çanakkale Seramik Fabrikaları A.ġ.   

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  Türkiye'de 

ÖzelleĢtirme-2, http://www.oib.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm, (24.01.2015). 

Tablo 5‟de özelleĢtirme kapsamına dâhil edilen ve bu kapsamda 

özelleĢtirme çalıĢmaları halen devam eden kuruluĢlar gösterilmektedir. 

Tablo 5: ÖzelleĢtirme Programında Bulunan KuruluĢlar 
 

ÖzelleĢtirilen KuruluĢlar  ÖzelleĢtirilen KuruluĢlar 

1 
Ankara Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. 13 THY Türk Hava Yolları A.ġ. 

2 
Sümer Holding A.ġ. 14 Emek ĠnĢaat ve ĠĢletme A.ġ. 

3 
Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri 15 Taksim Otelcilik A.ġ. 

4 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (TEDAġ) 16 Hidrojen Peroksit Sanayi A.ġ. 

5 
Gayrimenkul A.ġ. (TTA) 17 Oyak ĠnĢaat A.ġ. 

6 
Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. 18 Kayseri ġeker Fabrikası A.ġ. 

7 
Kemerköy Elektrik Üretim A.ġ. (KEAġ) 19 Compagnie Financiere Ottomane S.A. 

8 
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. 20 Milli Reasürans Ticaret A.ġ. 

9 
Yatağan Elektrik Üretim A.ġ. 21 Enerji ve Maden ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ. 

10 
Karadeniz Bakır ĠĢletme A.ġ. 22 Sönmez NeĢriyat ve Matbaa. A.ġ. 

11 
Türkiye Halk Bankası A.ġ. 23 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 

12 
Doğusan Boru San ve Ticaret A.ġ.   

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  Türkiye'de 
ÖzelleĢtirme-2, http://www.oib.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm, (24.01.2015). 

http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip
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2.2.3.2 ÖzelleĢtirme SatıĢ Gelirleri 

 ÖzelleĢtirme çalıĢmaları, 1984 yılında kamuya ait yarım kalmıĢ 

tesislerin tamamlanması veya yerine yeni bir tesis kurulması amacı ile özel 

sektöre devri uygulamaları ile baĢlamıĢtır (http4). 

Tablo 6: 1985–2015 Dönemi GerçekleĢtirilen ÖzelleĢtirme ĠĢlemleri 

  
1985 – 2013 

($) 
2014 
($) 

2015 
($) 

TOPLAM 
($) 

ÖzelleĢtirme 
Programındaki 
KuruluĢların Hisse 
SatıĢları 

21.750.280.162 0 0 21.750.280.162 

ÖzelleĢtirme 
Programındaki 
KuruluĢlara ait Bağlı 
Ortaklık, ĠĢtirak, Tesis 
ve Varlık SatıĢları 

25.249.831.083 5.881.790.721 584.711.579 31.716.333.383 

ÖzelleĢtirme 
Programındaki 
KuruluĢların Halka 
Arzı 

9.572.899.869 0 0 9.572.899.869 

ÖzelleĢtirme 
Programındaki 
KuruluĢların BIST'de 
SatıĢı 

1.261.121.051 2 0 1.261.121.053 

Yarım KalmıĢ Tesis 
SatıĢı 

4.368.792 0 0 4.368.792 

ÖzelleĢtirme 
Programındaki 
KuruluĢlar veya 
KuruluĢlara ait Bağlı 
Ortaklık, ĠĢtirak, Tesis 
ve Varlıkların Bedelli 
Devirleri 

741.684.723 459.392.867 2.877.455 1.203.955.045 

TOPLAM 58.580.185.680 6.341.183.590 587.589.034 65.508.958.304 

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, 
http://www.oib.gov.tr/ program/uygulamalar/yillara_gore.htm, (24.01.2015). 

1986 yılından itibaren hız kazanan ve tamamı kamuya ait veya kamu 

iĢtiraki olan kuruluĢlardaki kamu paylarının özelleĢtirme kapsamına alınması 

yoluyla yürütülen program çerçevesinde, Ġdare tarafından bugüne kadar 204 

kuruluĢta hisse senedi veya varlık satıĢ/devir iĢlemi yapılmıĢ ve bu 

kuruluĢlardan 194‟ünde hiç kamu payı kalmamıĢtır (http4). 

Tablo 6‟da da görüldüğü gibi, 1986 yılından bugüne 

kadar gerçekleĢtirilen özelleĢtirme uygulamalarının toplam tutarı 65,5 milyar 
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ABD doları düzeyindedir. 2015 yılına ait veriler Ocak ve ġubat ayları toplam 

verileridir. 

Bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçekleĢtirilen bu hisse senedi 

ve varlık satıĢ iĢlemlerinden ġubat 2015 tarihi itibariyle 57,8 milyar ABD 

doları net giriĢ sağlanmıĢtır. 

ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlardan elde edilen 4,8 milyar ABD 

doları temettü geliri ve 1,6 milyar ABD doları diğer kaynaklarla birlikte 1985 – 

ġubat 2015 dönemi toplam kaynakları 64,2 milyar ABD doları düzeyine 

ulaĢmaktadır. 

Aynı dönemde özelleĢtirme uygulamaları çerçevesinde 60,7 milyar 

ABD doları  tutarında kullanım gerçekleĢtirilmiĢtir. ÖzelleĢtirme 

uygulamalarına iliĢkin kullanımların %98‟lik bir bölümü, kapsamdaki 

kuruluĢlara sermaye iĢtiraki, kredi borçları ve personel ödemeleri, 

özelleĢtirme bonoları ve Hazine‟ye aktarmaya iliĢkin ödenen tutarlardır 

(http4). 

2.2.3.3 ÖzelleĢtirme Fonu Kaynakları ve Kullanımları 

ÖzelleĢtirme fonu ve kaynakları ile ilgili düzenleme 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun‟un 9. maddesinde düzenlemiĢtir. 

ÖzelleĢtirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile Ġdareye 

devredilen kuruluĢlardan elde edilen temettüler ve özelleĢtirme uygulamaları 

çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın 

satıĢından sağlanan gelirler, Ġdareye devredilen kuruluĢlara sağlanan 

finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar 

ve sair gelirler, ilgili kuruluĢların bütçeleri dıĢında T.C. Ziraat Bankasında 

kurulacak ÖzelleĢtirme Fonunda toplanacağı belirtilmiĢtir (RG, 1994). 

Fonun kullanım alanları ise, 4046 Sayılı Kanun‟un 10. Maddesinde yer 

almaktadır. Bunlar, iĢ kaybı tazminatı, nakle tabi personel ödemeleri, Emekli 

Sandığına tabi personele yapılan ödemeler, danıĢmanlık hizmet alım 

ödemeleri, özelleĢtirme programındaki kuruluĢlarda idari, mali ve hukuki 

yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderler, Ġdareye devredilen 
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kuruluĢların sermaye artırımlarına katılması, borç olarak finansman 

sağlanmasını içermektedir. Ayrıca fon gelirlerinin %5‟ini aĢmayacak Ģekilde 

idare bütçesinin oluĢturulması, özelleĢtirme uygulamalarının yerine 

getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmetin alımı ve benzeri 

alanlarda bu kanun maddesinde yer almaktadır (Doğan, 2012: 27). 

 ÖzelleĢtirme uygulamaları sonucunda elde edilen kaynakların 

kullanımı 2 ana baĢlık altında toplanmaktadır (http4); 

 Bunlardan ilki özelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlara yapılan 
ödemelerdir. 20 milyar ABD doları düzeyinde ve toplam kaynakların 
%32‟sini kapsayan bu tutar, kuruluĢlara yapılan sermaye iĢtirakleri, 
verilen krediler, ilgili kuruluĢlara ödemeler, çalıĢanlara yönelik iĢ kaybı 
ve özelleĢtirme sonrası tazminatları ile emeklilik primi ödemeleri gibi 
kullanım kalemlerinden oluĢmaktadır. 

 Ġkinci büyük kullanım kalemini ise, aynı tarih itibariyle 39,9 milyar ABD 
doları düzeyinde olan toplam kullanımların %67‟sini kapsayan 
bölümü Hazineye ve Hazine bünyesinde bulunan Kamu Ortaklığı 
Fonu‟na (Kamu Ortaklığı Fonuna, 26 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe 
giren 4568 sayılı Kanun çerçevesinde, 2001 yılından beri aktarma 
yapılmamıĢtır. 2001 yılı sonrasında yapılan aktarmalar ÖzelleĢtirme 
Fonunun nakit fazlası, Hazinenin iç ve dıĢ borç ödemelerinde 
kullanılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilen tutarlardır) 
yapılan aktarmalardan oluĢturmaktadır. Kamu Ortaklığı Fonu‟nun 
kullanım alanı ise mevzuatla sadece baraj, otoyol ve içme suları gibi 
altyapı tesislerinin finansmanıyla sınırlandırılmıĢtır. 

Yukarıda belirtilen iki ana kullanım kalemi toplamı olan 60 milyar ABD 

doları düzeyindeki tutar, toplam kullanımların %99‟unu kapsamakta ve 

özelleĢtirme olgusu var olsa da, olmasa da, devletin bir Ģekilde Hazinesinden 

yapmak zorunda olduğu tutarlardan oluĢmaktadır (http4). 
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ÖzelleĢtirme fonu kaynakları ve kullanımları Tablo 7‟de detaylı bir 

Ģekilde gösterilmiĢtir. Tablo oluĢturulurken 1986-ġubat 2015 tarihleri 

arasındaki verilerden yararlanılmıĢtır. 

Tablo 7: ÖzelleĢtirme Fonu Kaynak-Kullanım Tablosu 

 KAYNAKLAR 1986- ġUBAT 2015 ABD Doları 

 1986–2012 2013 2014 2015 TOPLAM 

ÖzelleĢtirme 
Uygulama 
Gelirleri 

44.566.205.224 6.709.311.48 5.991.776.58 576.727.62 57.844.020.9 

Temettü Gelirleri 4.524.340.234 171.215.427 63.572.954 - 4.759.128.61 

Faiz Gelirleri 826.912.331 22.924.292 21.367.976 960.002 872.164.601 

Teminatın Nakde 
Çevrilmesi 

446.200.953 3.573.416 13.813.027 5.000 463.592.396 

ġartname 
Gelirleri 

24.669.849 2.001.473 1.121.063 151.585 27.943.970 

Diğer Gelirler 145.651.371 1.522.680 53.914.332 1.059.409 202.147.792 

Toplam Gelirler 50.533.979.962 6.910.548.76 6.145.565.93 578.903.61 64.168.998.2 

 KULLANIMLAR 1986- ġUBAT 2015 ABD Doları 

Hazineye 
Aktarımlar 

31.882.119.181 4.539.955.77 3.502.118.16 - 39.924.193.1 

KuruluĢlara 
Aktarımlar 

1.997.179.514 1.185.631.45 701.508.158 5.296.501 3.889.615.62 

Ġstihdam 
Ödemeleri 

499.426.488 30.787.984 18.169.045 53.121 548.436.638 

Ġlan-Reklam-
Dağıtım Giderleri 

196.880.093 8.840.358 4.802.989 633.150 211.156.590 

Diğer Giderler 248.588.273 2.828.539 2.758.640 486.211 254.661.663 

Sermaye 
Ödemeleri 

6.776.298.669 24.259.609 1.626.570.36 2.766.206 8.429.894.84 

Borç Ödemeleri 3.144.951.310 2.978.746.62 1.187.350.66 - 7.311.048.59 

Bütçeye 
Aktarımlar 

143.830.316 11.720.227 10.491.554 1.776.263 167.818.360 

Toplam 
Giderler 

44.889.273.844 8.782.770.56 7.053.769.58 11.011.452 60.736.825.4 

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, 

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/1986-2002_kaynak_kullanim.htm, 
(24.01.2015). 
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2.2.3.4 ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nın Kullandığı ÖzelleĢtirme 
Yöntemleri 

4046 sayılı ÖzelleĢtirme Yasasına göre, özelleĢtirme programına 

alınan kuruluĢlar satıĢ, kiralama, iĢletme hakkının verilmesi, sahipliğin maddi 

olmayan hak olarak devri, gelir ortaklığı modeli ve iĢin gereğine uygun baĢka 

hukuki yöntemlerden birinin veya birkaçının birlikte uygulanmasıyla 

özelleĢtirileceği belirtilmiĢtir. ĠĢin gereğine göre belirtilen özelleĢtirme 

yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına ÖzelleĢtirme Üst Kurulu‟nca 

karar verilmektedir. 

Türkiye‟de en çok kullanılan özelleĢtirme yöntemi blok satıĢ 

yöntemidir. Blok satıĢ yönteminin en çok kullanılmasının nedeni özelleĢen 

Ģirkete sahip çıkacak, yatırımlarına finansman bulacak ve onu istenilen 

hedeflere yönlendirecek bir çekirdek yatırımcı ve yönetici grubun bulunması 

isteğidir. Türkiye‟de henüz çok ortaklı çalıĢma kültürünün tam olarak 

yerleĢmemesi, yüksek görüĢme maliyetleri ve yasaların Ģirketlerin ana 

sözleĢme değiĢikliklerine ancak %50‟nin üzerindeki çoğunluk hisselere 

olanak vermesi nedeniyle blok satıĢ tercih nedeni olmaktadır (YaĢar, 2005: 

163). 

Türkiye‟de uygulanan ihale yöntemleri 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

Yasası‟na göre kapalı teklif, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif 

ve pazarlık yöntemleridir. ĠĢin gereğine göre bu ihale yöntemlerinden birinin 

veya bir kaçının birlikte uygulanmasına ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟nce karar verilir. 

Ġhale yöntemine karar verilirken, özelleĢtirme yöntemi, özelleĢtirilecek varlığın 

niteliği, piyasa koĢulları gibi konular dikkate alınır. 
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ġekil 5: Türkiye’de Kullanılan ÖzelleĢtirme Yöntemleri 
Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/ozellestirme_yontemleri.htm, 
(24.01.2015). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK TELEKOM A.ġ.’NĠN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ VE 

ÖZELLEġTĠRMENĠN ETKĠNLĠK VE VERĠMLĠLK AÇIDINDAN 

DEĞERLENDĠRLMESĠ 

Telekom sektöründe özelleĢtirmelere en sıcak örnekler Türkiye‟de son 

on beĢ yıl içinde sabit ve mobil telekom hizmetlerinde yaĢanan özelleĢtirme 

ve serbestleĢmelerdir. ÖzelleĢtirme Ġdaresi‟ne göre dünyanın en büyük 

altyapı sahibi Telekom operatörlerinden biri olan Türk Telekom, güçlü iĢ 

profili ve önemli nakit akıĢı ile bir cazibe merkezidir. Türk Telekom‟un 

özelleĢtirmesi sadece Telekom alanında değil, Türkiye‟de genel ekonomik 

reform çerçevesinde de bir kilometre taĢı olarak değerlendirilmektedir. 

Rekabetçi ve etkin bir Telekom yapısının geliĢtirilmesi ile Türk Telekom‟un 

etkinliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması özelleĢtirmenin baĢlıca hedefleri 

arasında yer almıĢtır (http6). 

Türkiye‟nin öncü iletiĢim ve yakınsama teknolojisi Ģirketi Türk Telekom, 

sabit hat ve GSM‟den geniĢ bant internete kadar bütünleĢmiĢ 

telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom grup Ģirketlerinin 30 

Eylül 2014 itibariyle 13,3 milyon sabit hat, 7,5 milyon geniĢ bant (toptan) ve 

16,2 milyon mobil abonesi bulunmaktadır. Grup Ģirketleri, tüm ülkeyi 

kapsayan modern Ģebeke altyapısıyla Türkiye genelindeki bireysel ve 

kurumsal müĢterilerine geniĢ bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Türk 

Telekom, Türkiye‟de faaliyet gösteren geniĢ bant operatörü Türk Telekom 

Ġnternet (TTNET), yakınsama teknolojileri Ģirketi Argela, BT çözüm 

sağlayıcısı Innova, online eğitim yazılımları Ģirketi Sebit A.ġ, çağrı merkezi 

Ģirketi AssisTT Ģirketlerinin %100‟üne, aynı zamanda Türkiye‟deki üç Küresel 

Mobil ĠletiĢim Sistemi (GSM) operatöründen biri olan Avea‟nın hisselerinin 

%89.99‟una da sahiptir. Türk Telekom ayrıca, %100‟üne sahip olduğu Türk 

Telekom International Holding BV aracılığı ile Avrupa‟nın önde gelen 

bağımsız toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom 

International Austria A.ġ. ve iĢtiraklerinin de %100'ünün sahibidir. Bunun yanı 

http://www.mynet.com/trend/cevaplar/sorular-cevaplar/turk-telekom-internet/6946602
http://www.mynet.com/trend/cevaplar/sorular-cevaplar/turk-telekom-internet/6946602
http://www.mynet.com/trend/cevaplar/sorular-cevaplar/turk-telekom-internet/6946602
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sıra Türk Telekom, Arnavutluk‟taki yerleĢik Telekom operatörü Albtelecom 

Ģirketinde de dolaylı azınlık hissesine sahiptir (http7). 

Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesi özelleĢtirme uygulamaları açısından 

çok önemli bir örnek teĢkil etmektedir. 

3.1 Türk Telekom’un Tarihçesi 

 Türk Telekom kuruluĢ aĢamasında Türkiye‟de telefon ve diğer tür 

Telekom hizmetlerinin sunucu olmak üzere Posta Telefon Telgraf (PTT)‟ye 

bağlı olarak faaliyetlerine baĢlamıĢtır. PTT‟nin tarihi geliĢimi inceleyecek 

olursak (http8);  ilk posta teĢkilatı Tanzimat Fermanı ile yaĢanan geliĢmelerin 

sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta 

ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde 

kurulmuĢtur. Ġlk Postahane ise Ġstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i 

Amire adı ile açılmıĢ Ġlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar 

Türkçe dıĢında yazılmıĢ gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere 

mütercim olarak atanmıĢlardır. 

1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye‟de de 

telgraf hizmeti baĢlamıĢ, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı 

bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuĢtur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf 

Müdürlüğü birleĢtirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüĢtürülmüĢtür. 1876 

yılında milletlerarası posta nakli Ģebekesi kurulmuĢ, 1901 yılında ise koli ve 

havale iĢleminin kabulüne baĢlanmıĢtır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel 

telefon santralinin Ġstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf 

Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline 

dönüĢtürülmüĢ, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 

adını almıĢtır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak 

görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare 

olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise UlaĢtırma Bakanlığına 

bağlanarak hizmetine devam etmiĢtir. 1954 Yılında KĠT olan PTT Genel 

Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu Ġktisadi Devlet TeĢebbüslerinin yeniden 

düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu Ġktisadi 

KuruluĢu (KĠK) statüsüne geçirilmiĢtir. 18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun 
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ile PTT ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.ġ. Ģeklinde yeniden yapılanması 

öngörülmüĢ olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü müstakilen çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 29.01.2000 tarih ve 23948 

sayılı RG‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi 

ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan KuruluĢumuzun adı "T.C. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiĢtirilmiĢtir. 

PTT 24 Nisan 1995 yılında ikiye bölünmüĢ ve posta ve telgraf tesis ve 

iĢletmesine iliĢkin hizmetler için Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ve 

Telekom hizmetleri için Türk Telekom A.ġ. kurulmuĢtur. Her iki Ģirketinde 

kuruluĢ amacı kendi alanında kârlı ve verimli Ģekilde çalıĢmak, daha fazla 

yatırım kaynakları yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve 

iĢletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlaması, ithalat ve ihracatını 

yapmaktır (http7). 

14 Kasım 2005‟de, Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesi çalıĢmaları 

tamamlanarak, %55‟i Oger Ortak GiriĢim Grubu‟na devredilmiĢ, devamında 

2008 yılında sermayesinin %15‟ine karĢılık gelen ve hazineye ait olan 525 

milyon TL yazılı değerli kısmı halka arz edilmiĢtir (http7). 

3.2 Türk Telekom’un ÖzelleĢtirmeden Önceki Durumu 

Türk Telekom‟un özelleĢtirmeden önceki durumu hukuki, teknik ve 

ticari, finansal olarak ana baĢlıklar halinde anlatılacaktır. 

3.2.1 Hukuki Durumu 

 406 sayılı Kanun ile Türkiye‟de Telekom hizmetlerini yürütme ve 

Telekom altyapısını iĢletme yetkisi Türk Telekom‟a verilmiĢtir. Türk Telekom 

ise sektördeki bu faaliyetlerini Telekom Kurumu ile imzalamıĢ olduğu görev 

sözleĢmesi çerçevesinde yürütmüĢtür.  
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Tablo 8‟de Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki hisse dağılımı 

görülmektedir. 

Tablo 8:Türk Telekom’un Devir Öncesi Hisse Yapısı 

HĠSSE TÜRÜ 
HĠSSE MĠKTARI 

(Adet) 

A Grubu 1.785.000.000.000 

B Grubu 1.190.000.000.000 

C Grubu 349.999.999.999 

D Grubu 175.000.000.000 

E Grubu 1 

TOPLAM 3.500.000.000.000 

Kaynak: Türkiye Rekabet Kurumu, http://www.rekabet.gov.tr/C3%/TT/BCrk, 
(03.02.2015). 

Türk Telekom‟a ait olan hisselerin sahibi Hazine MüsteĢarlığı‟dır. 

Hazine MüsteĢarlığı‟nın Türk Telekom‟daki hisse sahipliğine dayanan oy, 

yönetim, temsil, denetim vb. hak ve yükümlülükleri UlaĢtırma Bakanlığı‟nın 

kullanımına tahsis edilmiĢtir. 

3.2.2 Teknik ve Ticari Durumu 

 Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki teknik ve ticari durumlarını 

gösteren verileri ve değerlerin yıllar itibariyle değiĢim oranlarını tablolar 

yardımıyla incelenecektir.  

 Burada sabit telefon ve Asimetrik Sayısal Abone Hattı (ADSL) abone 

sayıları, santral kapasiteleri, doluluk oranları ve fiber optik kablo uzunlukları 

gibi verilerden yararlanılarak analiz yapılacaktır.  
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 Tablo 9‟da Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki teknik durumuna 

2004 ve 2005 yılı verileri dikkate alınarak yer verilmiĢtir. 

Tablo 9: Türk Telekom’un ÖzelleĢtirilmeden Önceki Teknik Durumu 

 2004 2005 
DeğiĢim 

(%) 

Sabit Telefon Santral Kapasitesi 21.006.038 21.152.845 0,7 

Sabit Telefon Abone Sayısı 19.125.163 18.978.223 -0,8 

Santral Doluluk Oranı 91 90 -1,5 

Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 94.899 81.161 -14,5 

ADSL Abone Sayısı 452.398 1.539.477 240 

Fiber Optik Kablo Uzunluğu (Km) 91.523 95.043 4,0 

Kaynak: Türk Telekom A.Ģ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

 Tabloya bakıldığında ele alınan değerlerin yarısında negatif yönlü, 

yarısında ise pozitif yönlü eğilim olduğu gözlemlenmektir. 

 Ayrıca 2004 yılı ile 2005 yılı arasında sabit telefon santral kapasitesine 

baktığımızda %0,7„lik bir artıĢ olduğu gözlemlemektedir. Fakat yine aynı 

yıllarda sabit telefon abone sayısında %0,8‟lik bir azalıĢ dikkat çekmektedir.   

 En dikkat çekici rakamlar ise ADSL abone sayısında göze 

çarpmaktadır. ADSL abone sayısı 2004 yılında 452.398 iken 2005 yılında 

%240‟lık bir artıĢ ile 1.539.477 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Buna bağlı olarak da yeni 

oluĢan abonelere daha yenilikçi ve teknolojik geliĢmeleri abonelere 

ulaĢtırmak amacıyla fiber optik kablo uzunluğunda %4‟lük bir artıĢ olmuĢtur.   

 Bu geliĢmeler pozitif yönlü yaĢanırken aynı yıllarda santral doluluk 

oranında %1,5, telefon trafiğinde ise %14,5‟lik ciddi bir azalıĢ söz konusudur.  

Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki ticari durumuna bakıldığında 

müĢteriye yaklaĢımından, ürün çeĢitliliğine kadar en iyi uygulamalar arasında 

belirgin farklar mevcuttur.  
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ÖzelleĢtirme öncesi (Turkcell, 2005: 17); 

 MüĢteri‟ye verilen hizmet ve müĢteri memnuniyeti açısından 
bakıldığında, abone/hat bazlı yaklaĢım benimsenmiĢ, müĢteri anlayıĢı 
yetersiz kalmıĢtır.  

 MüĢteriye sadece genel bilgi iletimine dayanan temel hizmetler 
verilmeye çalıĢılmıĢ, bütünleĢmiĢ ve asıl müĢteri görüĢü eksikliği 
oluĢmuĢtur. Bu nedenle yetersiz müĢteri bölümlemesi ve piyasa 
kapasitesi bilgisi konusunda yetersizlik mevcuttur, 

 Fiyatlandırma ve tarife planları açısından bakıldığında, tarife 
seçeneksiz temel fiyatlandırma sistemi ve sadece sayaç bazlı 
fiyatlandırma anlayıĢı hâkim olup, sınırlı tarife deneyimiyle sadece 
anahtar müĢteri bölümüne hitap edebilen beĢ tarife uygulanmıĢtır. 

 SatıĢların yönetilmesi açısından bakıldığında, direkt satıĢ ekipleri 
yoluyla, üçüncü kiĢilerle ortaklık kurarak, yetersiz teknolojiyle yönetilen 
çağrı merkezlerinin varlığı ve satıĢ kanalları arasında bütünleĢme 
eksikliği göze çarpmaktadır, 

 Hizmet kalitesi ve dağıtımı açısından bakıldığında, yeterince hızlı 
olmayan hat bağlama (ortalama yedi gün), arıza onarım süresi 
ortalama 25 saat, faturalama kapasitesinin sınırlı olması ve esnek 
olmamasının yanında %20‟lere varan aksaklık oranı söz konusudur, 

 Ürün ve hizmet portföyü açısından, temel hizmetler dıĢında yeterince 
hizmet olmaması, dar hizmet çeĢitliliği ve ürün/hizmet paketlerinin 
yetersizliği görülmektedir. 

3.2.3 Finansal Durum 

 Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki finansal yapısını Türk 

Telekom A.ġ.‟ nin 2004 ve 2005 yıllarında yayınlamıĢ olduğu verilerden 

yararlanarak değerlendirebiliriz. 
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Tablo 10‟da Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki son üç yılında 

meydana gelen finansal değiĢiklikler gösterilmiĢtir. 

Tablo 10:Türk Telekom’un ÖzelleĢtirilmeden Önceki Vergi Bilançosu 
Özeti 

 
2003 

(Milyon) 
(TL) 

2004 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

2005 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

Dönen Varlıklar 2.762 5.328 92,0 4.238 -20,0 

Duran Varlıklar 5.665 11.010 94,0 8.635 -22,0 

Aktif Toplamı 8.427 16.337 94,0 12.872 -21,0 

Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar 

1.169 2.623 124,0 2.919 11,0 

Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar 

57 3.247 569,0 2.263 -30,0 

Banka Kredileri 53 46 -13,0 0 0 

Öz kaynaklar 7.201 10.468 45,0 7.690 -27,0 

Kaynak: Türk Telekom A.Ģ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

 Tablo 10‟daTürk Telekom‟un 2003, 2004 ve 2005 yıllarında ki vergi 

bilançosu özeti görülmektedir.  

 Tabloda da görüldüğü üzere toplam aktiflerde 2003–2004 yılları 

arasında %94‟lük bir artıĢ görülürken, 2005 yılına gelindiğinde %21‟lik bir 

azalıĢ gözlemlenmektedir. 

ġirketin tüm verilerine bakıldığında çoğu kalemde 2003–2004 yılları 

arasında ciddi artıĢlar görülürken, 2005 yılında azalmalar görülmektedir. Bu 

değiĢimleri Ģirketin özelleĢtirilmeden önceki son düzenlemeleri olarak 

değerlendirilebilir. Borçlarına baktığımızda 2004 yılına kadar artan 

borçlanma eğiliminin 2005 yılına geldiğinde ciddi oranlarda azalmaya hatta 

banka kredilerinin sıfırlanmaya gittiği görülmektedir. 
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 ġirketin öz kaynak yapısı ise 2003 yılında 7.201 milyon TL iken 2004 

yılında %45 artıĢ ile 10.468 milyon TL seviyelerine ulaĢmıĢtır. 2005 yılına 

gelindiğinde öz kaynaklarlar bir miktar azalmıĢ ve 7.690 milyon TL 

seviyelerine gerilemiĢtir. 

Tablo 11: Türk Telekom’un ÖzelleĢtirilmeden Önceki Vergisel Gelir 
Tablosu Özeti 

 
2003 

(Milyon) 
(TL) 

2004 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

2005 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

Net SatıĢlar 6.767 6.762 0 7.384 9,0 

Brüt Kâr 3.317 2.918 -12,0 2.772 -5,0 

Faaliyet Giderleri 407 415 2,0 573 38,0 

Vergi Öncesi Kâr 2.849 -1.146 -348,0 2.529 320,0 

Dağıtılabilir Kâr 1.683 -1.120 -250,0 1.717 253,0 

Kaynak: Türk Telekom A.Ģ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

 Tablo 11‟de Türk Telekom‟un özelleĢtirilmeden önceki gelir tablosunun 

özeti görülmektedir. Ġlgili tablo oluĢturulurken son üç yıl olan 2003, 2004 ve 

2005 yılı mali verilerinden yararlanılmıĢtır. 

 2003–2004 yılları arasında ki net satıĢlar kalemine bakıldığında 

satıĢların hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Fakat brüt kârda %12‟lik 

bir azalma söz konusu olmuĢtur. Vergi öncesi net kâra ve dağıtılabilir net 

kâra baktığımızda ilgili yıllar arasında çok ciddi düĢüĢler olduğu 

görülmektedir. Bu düĢüĢe rağmen bir sonraki yıl olan 2015 yılına gelindiğinde 

dağıtılabilir net kâr 1.717 milyon TL‟lik bir rakama ulaĢmıĢtır. 

 En ciddi değiĢim ise faaliyet giderleri kaleminde görülmektedir. 2003–

2004 yılları arasında %2‟lik bir artıĢ, 2005 yılına gelindiğinde bir önceki yıla 

oranla %38‟lik bir faaliyet giderleri artıĢına dönüĢmüĢtür. Bunu Ģirketin 

teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ciddi yatırımlar yapmasına bağlanabilir. 

Burada fiber optik bağlantı sistemine yapılan yatırımlar örnek olarak 

gösterilebilir. 
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3.3 Türk Telekom’un ÖzelleĢtirilme Süreci 

Türkiye‟de özelleĢtirmenin sembolü haline gelen Türk Telekom‟un blok 

satıĢı için 1990‟li ve 2000‟li yıllarda iki kez ihaleye çıkılmıĢ ancak dünya 

telekomünikasyon sektöründe yaĢanan daralma ve çeĢitli hukuki sorunlar 

sebebiyle istenilen sonuçlar elde edilememiĢtir (Türk, 2014: 94,97). 

30.04.2003 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafında Türk Telekom‟un 

özelleĢtirilmesi aĢamasında uygulanmak üzere bazı prensip kararları 

alınmıĢtır. Alınan bu kararlar çerçevesinde Türk Telekom‟un 

özelleĢtirilmesinde, halka arz ve minimum %51'lik blok satıĢ hazırlıklarının eĢ 

anlı yürütülmesi, bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına ise oluĢacak 

piyasa koĢulları çerçevesinde karar verilmesi hükme bağlanmıĢtır (Türk, 

2014: 94,97). 13.11.2003 tarih ve 2003/6403 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 

Ģirket hisselerinin en az %51'inin tek seferde blok olarak satılması ve blok 

satıĢı müteakip, kalan hisselerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek süreç 

çerçevesinde halka arz edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır (Arik, 2010: 56). 

15.10.2004 tarihli BKK ile Ģirket hisselerinin %55‟inin blok olarak 

satılması ve bu çerçevede 31.12.2004 tarihine kadar ihale ilanına çıkılması 

hükme bağlanmıĢtır. 25.11.2004 tarihinde yerli ve yabancı basın organlarına 

verilen ilanlarla ihale süreci baĢlamıĢ ve 13 adet firma ön yeterlilik aĢamasını 

geçmiĢtir (Türk, 2014: 94,97). 

Son teklif verme tarihi olan 24.06.2005 itibarıyla 4 gruptan teklif alınmıĢ, 

ihale 01.07.2005 tarihinde sonuçlandırılmıĢtır. Ġhalede en yüksek teklifi 

6.550.000.000 ABD doları bedelle OGER Telecom Ortak GiriĢim Grubu 

vermiĢtir (Arik, 2010: 56). 

Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesinin blok olarak satıĢına iliĢkin 

ihalenin sonucu, 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile onaylanmıĢ ve 02.08.2005 tarih ve 25894 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Oger Telecoms ortak GiriĢim Grubu ile 

Hisse SatıĢ SözleĢmesi 24 Ağustos 2005 tarihinde imzalanmıĢtır (Arik, 2010: 

56). 
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Tablo 12‟de Türk Telekom‟un özelleĢtirilme sürecinde ihaleye katılıp 

yeterlilik alan firmaların listesi gösterilmektedir. 

Tablo 12: Ġhale Sürecinde Ön Yeterlilik Alan Firmalar 

1 Belgacom SA de droit public 

2 Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. 

3 
Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)/Cetel Çalık Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.ġ./Dubai Ġslamic Bank Ortak GiriĢimi 

4 Koç Holding A.ġ./Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. Ortak GiriĢimi  

5 Mapa ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. 

6 Multi Global Link Sdn. Bhd. 

7 Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) 

8 Saudi Oger Ltd. 

9 SK Telecom Co. Ltd. 

10 Telecom Italia International N.V. 

11 Telefonica S.A. 

12 Turkish Privatization Investors S. 

13 Turktell BiliĢim Servisleri A.ġ. liderliğinde 14 üyeli Ortak GiriĢim Grubu 

Kaynak: http://www.telepati.com.tr/nisan05/haber25.htm, (03.02.2015). 

3.4 Türk Telekom’un Halka Arz Süreci 

13.11.2003 tarih ve 2003/6403 sayılı BKK çerçevesinde, blok satıĢ 

sonrasında Türk Telekom‟da Hazine‟ye ait kalan %45 oranındaki hissenin bir 

bölümünün halka arzına yönelik hazırlık çalıĢmaları baĢlamıĢtır. 10.02.2007 

tarih ve 12973 tarihli BKK ile Türk Telekom‟un %15 oranındaki hissesinin 

31.12.2008 tarihine kadar halka arz yöntemiyle özelleĢtirilmesine karar 

verilmiĢtir. Bu satıĢta, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca, Türk 

Telekom ve PTT çalıĢanları ile küçük tasarruf sahiplerine ayrılması öngörülen 

%5 oranındaki pay ile ilgili bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında 

Türk Telekom hisselerinin %3‟ünün halka arza konu %15‟lik dilim içerisinde 
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değerlendirilerek söz konusu çalıĢanlara ve küçük tasarruf sahiplerine 

ayrılmasına karar verilmiĢtir (Türk, 2004: 97). 

 Türk Telekom halka açılırken yatırımcıyı çekmek için ileri sürülen 

nedenler pazar hâkimiyeti, güçlü finansal performans, geliĢmiĢ Telekom alt 

yapısı, ADSL pazarında güçlü büyüme potansiyeli, mobil telefonda büyüme 

potansiyeli, yüksek temettü potansiyeli, bu güne kadar ĠMKB‟de yapılan en 

büyük arz olacağı Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Garanti Yatırım, 2008: 21). 

Tablo 13: Türk Telekom A.ġ.’nin Halka Arzında Yatırımcı Grupları 
Payları 

Yatırımcı Grubu 
Pay 

Tahsis 
Oranı 

Pay Tahsis 
Tutarı 

Nominal 

SatıĢ Tutarı 
(TL) 

PTT ÇalıĢanları 1,75 9.187.500 42.262.500 

Türk Telekom ÇalıĢanları 5,92 31.080.000 142.968.000 

Küçük Yatırımcı 15,76 82.740.000 380.604.000 

Alım Gücü Yüksek Yatırımcı 9,94 52.185.000 240.051.000 

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı 6,63 34.807.500 160.114.500 

Yurt dıĢı Kurumsal Yatırımcı 60,0 315.000.000 1.449.000.000 

Toplam 100 525.000.000 2.415.000.000 

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, http://www.oib. 
gov.tr/duyuru/2008-05-12_telekom_arz_bilgisi.htm, (24.01.2015). 

Halka arz fiyatı belirlenirken ġirket Değeri/Faiz, Amortisman ve 

Vergiden Önceki Kâr (FVAÖK) çarpanı kullanıldığı belirtilmiĢtir. Türk Telekom 

ile benzer özellikler gösterdiği düĢünülen geliĢmekte olan ülkelerdeki 

operatörler ve bir takım Avrupa operatörlerinin ġirket Değeri/FVAÖK çarpanı 

alınarak Ģirket değeri belirlenmiĢtir (Para Dergisi, 2008: 75). 

ġirketin halka arzı sırasında hislerin kesin satıĢ fiyatı 4,60 TL olarak 

belirlenmiĢtir. Yukarıda ki tablodan da görüldüğü gibi hisselerin %60‟lık kısmı 

yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmıĢtır. 

Halka arz edilen paylarının ise sadece %40‟lık bir kısmı iç piyasada ki 

yatırımcılar tarafından satın alınmıĢtır. 

http://www.oib/
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Halka arzın sağladığı gelir 2,4 milyar TL‟dir. Halka arz edildiği fiyattan 

değerlendirildiğinde Türk Telekom‟un piyasa değeri 16 milyar 100 milyon TL 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Türk Telekom‟un bloke satıĢı ve halka arzı ile 

hazinenin elde ettiği gelir yaklaĢık 8 milyar 960 milyon ABD doları olmuĢtur. 

Tablo 14: Halka Arzdan Sonra Türk Telekom A.ġ’nin Ortaklık Yapısı 

Hisse Türü Ortaklar Hisse Adedi 

A Grubu Hisse Oger Telecom A.ġ. 1.925.000.000.000 

B Grubu Hisse Hazine MüsteĢarlığı 1.049.999.999.999 

C Grubu Hisse Hazine MüsteĢarlığı 1 

D Grubu Hisse Halka Açık 525.000.000.000 

Toplam  3.500.000.000.000 

Kaynak:http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/TTHakkinda/KurumsalTanitim

/Hakkinda, (20.12.2014). 

 

ġekil 6: Türk Telekom A.ġ Hisselerinin Yüzdelik Dağılımı 
Kaynak:http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/TTHakkinda/KurumsalTanitim
/Hakkinda, (20.12.2014). 

 Tablo 14 ve ġekil 6‟dan da anlaĢıldığı gibi Türk Telekom A.ġ.‟ nin 

halka arzdan sonra yeni hisse dağılımında Ģirketin %15‟lik paya tekabül eden 

hissesi halka açık hale gelmiĢtir.  

 Oger Telecom A.ġ %55‟lik pay ille en büyük hisseye sahiptir ve 

Ģirketin ana ortağıdır. Her ne kadar özelleĢtirilmiĢ olsa da Ģirketin %30‟u 
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hazine müsteĢarlığına aittir ve bu hisselerin içinde de 1 adet C grubu hisse 

olan ayrıcalıklı hisse mevcuttur. 

Bu imtiyazlı hisse sayesinde ülkenin milli değerlerinin korunması 

amaçlanmaktadır. Bu sayede yönetimde 1 adet üye bulundurulabilmekte ve 

bu üye inceleme, onay veya reddetme ve konuĢma hakkına sahip olmaktadır. 

Ġlgili üye ise UlaĢtırma Bakanlığı tarafından atanmaktadır. 

3.5 Türk Telekom’un ÖzelleĢtirmeden Sonraki Durumu 

Türk Telekom‟un özelleĢtirmeden sonraki durumu hukuki, teknik ve 

ticari, finansal olarak ana baĢlıklar halinde anlatılacaktır. 

3.5.1 Hukuki Durumu 

 Türk Telekom, hisselerinin tamamı Hazine‟ye ait bulunmakta iken, 

Bakanlar Kurulu‟nun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı “Türk 

Telekomünikasyon A.ġ.‟nin %55 Oranındaki Hissesinin Blok Olarak SatıĢına 

ĠliĢkin Nihai Devir ĠĢlemlerine Dair Karar‟ın Yürürlüğe Konulması Hakkında 

Karar”ı uyarınca, %55 oranındaki hissesinin blok satıĢıyla özelleĢtirilmiĢ 

bulunmaktadır. 406 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, telekomünikasyon 

hizmetlerinin yürütülmesine dair Türk Telekom‟un yetkisine iliĢkin hak ve 

yükümlülüklerin görev sözleĢmesi ve/veya görev sözleĢmeleri ile 

belirleneceği hükme bağlanmıĢtır. Bu çerçevede Telekomünikasyon 

Kurumuyla Türk Telekom arasında imzalanmıĢ bulunan Görev SözleĢmesi  

Türk Telekom‟da kamu payının %50'nin altına inmesiyle birlikte Türk 

Telekom ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imtiyaz sözleĢmesi olarak 

yeniden düzenlenmiĢtir (http9). 

 406 sayılı Kanunun Ek 17 maddesinde, Türk Telekom‟un sermaye 

yapısı içerisinde devlete ait imtiyazlı hisse ve bu hisseye iliĢkin yetkiler 

düzenlenmiĢtir. Bu madde uyarınca, Türk Telekom‟un sermaye yapısı 

içerisinde, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile 

ilgili olarak millî yararların korunması amacıyla devlete söz ve onay 

hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse bulunmaktadır (http9). 
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Ġmtiyazlı hisse, millî yararların korunması amacıyla ana sözleĢme 

değiĢiklikleri, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı 

hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine iĢlenmesi 

konularında söz ve onay yetkisine sahip olacaktır. Ayrıca Türk 

Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulunacağı; bu 

üyenin de UlaĢtırma Bakanlığınca atanacağı, imtiyazlı hisse sahibinin Genel 

Kurula katılma ve konuĢma hakkı bulunduğu, ancak imtiyazlı hisse sahibinin, 

Ģirketin yapmıĢ olduğu sermaye artırımlarına katılmayacağı ve dağıtılan 

kârdan pay almayacağı düzenlenmiĢtir (http9). 

Türk Telekom‟un, C Grubu bir adet ayrıcalıklı hisse dıĢındaki tüm 

hisseleri satılabilir. Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların 

korunması amacıyla ana sözleĢme değiĢiklikleri, yönetim kontrolünü 

etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri, nama yazılı hisselerin 

devrinin pay defterine iĢlenmesi konularında değiĢiklikler ister Yönetim 

Kurulu‟nda ister Genel Kurul‟da oylansın, C Grubu Ġmtiyazlı Hissenin olumlu 

oyu olmaksızın gerçekleĢtirilemez. Aksi takdirde yapılan iĢlemler yok sayılır 

(http10). 

Tablo 15: Oger Telekomünikasyon A.Ģ.’nin Ortaklık Yapısı 

Ortağın Unvanı Sermaye Payı % Sermaye Tutarı TL 

Oger Telekom Limited 99 3.009.290.400 

Saudi Oger Limited 0,9999999 30.396.870 

Boulos H.B. Doany - 10 

Mehmet Kömürcü - 10 

Jinah Haj Ali - 10 

Toplam 100 3.039.687.300 

Kaynak: http://www.ttinvestorrelations.com/_files/pdf/tr/halkaarz/Izahname 

(SPK_Onayli).pdf, (03.04.2015). 

ġirket‟in %55 hissesine sahip olan Oger Telekom A.ġ. hisselerinin 

%99‟una da Oger Telekom Limited (Oger Telekom) sahiptir. Oger Telekom, 
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Dubai Finans Merkezi‟nin kanunlarına uygun olarak, Ağustos 2005‟de limited 

Ģirket olarak kurulmuĢ bir Ģirkettir (Canoğulları,2008: 6). 

3.5.2 Ticari ve Teknik Durumu 

ÖzelleĢtirme sonrası ve tekelden rekabete geçiĢ sürecinde hedef 

olarak, müĢteri odaklı bütünleĢmiĢ iletiĢim çözümleri sağlayarak her zaman 

ve her yerde müĢterilerine hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmayı 

hedefleyen Türk Telekom abone kavramından müĢteri kavramına geçmiĢ ve 

koĢulsuz müĢteri memnuniyetini oluĢturulması için gerekli çalıĢmalara 

baĢlamıĢtır (TT Faaliyet Raporu, 2007: 22). 

Tablo 16: Türk Telekom’un ÖzelleĢtirmeden Sonraki Teknik Durumu 

 2006 2007 
DeğiĢim 

(%) 

Sabit Telefon Santral Kapasitesi 21.279.715 21.772.391 2,0 

Sabit Telefon Abone Sayısı 18.831.616 18.201.006 -3,3 

Santral Doluluk Oranı %88 %84 -6,0 

Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 67.012 - - 

ADSL Abone Sayısı 2.723.547 4.546.760 67,0 

Fiber Optik Kablo Uzunluğu (Km) 102.425 114.000 11,0 

Kaynak: Türk Telekom A.ġ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

 Tablo 16‟ya bakıldığında Türk Telekom‟un sabit telefon santral 

kapasitesi özelleĢtirmeden önce olduğu gibi artıĢ göstermeye devam etse de 

sabit telefon abone sayısı azalmaya devam etmektedir.  

 Sabit telefon abone sayısı 2006–2007 yılları arasında %3,3‟lük azalma 

göstermiĢtir. Sabit telefon abone sayısı azalırken ADSL abone sayısı hızlı bir 

Ģekilde artmaya devam etmektedir. ÖzelleĢtirme öncesinde yaklaĢık 

1.500.000 kiĢi olan ADSL abone sayısı 2007 yılına geldiğinde 4.500.000 

kiĢiyi geçmiĢtir.  
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 Bunun en önemli sebeplerinden biri Türk Telekom‟un 2006 yılında 

TTNet A.ġ.‟ yi kurarak internet alt yapı alanında ciddi yatırımlar yapmıĢtır. 

Bu bağlamda Fiber optik kablo uzunluğu özelleĢtirmeden öndeki 2005 yılında 

95.000 km civarlarında iken 2007 yılında 114.000 kilometreye ulaĢmıĢtır.  

 Tüm bu incelemelerden sonra Türk Telekom A.ġ‟ nin güçlü ve zayıf 

yanlarını maddeler halinde sıralayabiliriz. 

 Türk Telekom‟un güçlü yönleri (Mobisad, 2008: 2); 

 Türkiye‟de genç nüfusun fazlalığı, 

 Telekom hizmetleri pazarının doygunluğa ulaĢmaması, 

 Türkiye‟nin coğrafi konumu, 

 Teknolojiyi yakından takip edebilme, 

 Türkiye‟de hızla büyüyen sektörün en önemli Ģirketlerinden, 

 Güçlü iĢtirakler yapabilme gücü, 

Türk Telekom‟un zayıf yönleri (Ġstanbul Sanayi Odası, 2001: 49); 

 Ġnsan gücü envanteri ile ilgili uzun vadeli bir eğitim ve yatırım planları 
yetersiz düzeydedir. 

 Yaratıcı ve uygulayıcı beyin gücü bugün için kısıtlıdır. 

 Tasarım ve üretim için gerekli araçlar yönünden iç kaynakların zayıf 
olması, dıĢa bağımlılığın yüksek olmasıdır. 

 Hizmetler üzerindeki vergi yükü ağırdır. 

 Sektörle ilgili devlet politika ve uygulamalarının yetersizdir. 

Türk Telekom özelleĢtirildikten sonra daha geniĢ kapsamlı hizmet 

verebilmek,  yeni uygulamalara ve teknolojik geliĢmelere ayak uydurabilmek 

amacıyla bir takım firmalara iĢtirak olmuĢ veya yeni Ģirketler kurmuĢtur. Bu 

bağlamda Türk Telekom grubu büyük bir Ģirketler topluluğu haline gelmiĢtir. 

Telekom sektöründe Türkiye‟de hızlı bir büyüme trendine giren internet 

kullanımındaki belirgin artıĢ Tablo 16‟da açıkça görülmektedir. 2006 yılında 

2,7 milyon olan ADSL abone sayısı, 2007 yılına gelindiğinde 4,5 milyon 

abone olarak görülmektedir. 
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Ġnternet eriĢimi konusunda uzman Londra merkezli bağımsız araĢtırma 

Ģirketi Point Topic tarafından Mart 2008 sonunda yayınlanan “Dünya geniĢ 

bant istatistikleri” raporuna göre 2005–2007 yılları arasında Avrupa‟da abone 

sayısı 1 milyon ve üzerinde olan ülkeler içinde ADSL abonesi sayısı en hızlı 

artan ülke Türkiye olmuĢtur (Telepati, 2008: 118). 

3.5.3 Finansal Durumu 

 Türk Telekom A.ġ.‟ nin finansal durumu özelleĢtirmeden önceki ve 

sonraki değerleri ele alarak vermek gerekirse Tablo 17‟deki gibidir. 

Tablolara ait veriler bağımsız denetim Ģirketleri tarafından yazılan 

raporlara ait verilerden faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. 

Tablo 17: Türk Telekom’un ÖzelleĢtirmeden Sonraki Konsolide Vergi 
Bilançosu  

 
2004 

(Milyon) 
(TL) 

2005 
(Milyon) 

(TL) 

2006 
(Milyon) 

(TL) 

2007 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

Dönen Varlıklar 5.328 4.238 3.092 3.181 3,0 

Duran Varlıklar 11.010 8.635 9.933 9.526 -4,0 

Aktif Toplamı 16.337 12.872 13.025 12.707 -2,0 

Kısa V. Borçlar 2.623 2.919 4.300 2.616 -39,0 

Uzun V. Borçlar 3.247 2.263 2.315 3.969 71,0 

Borçlar Toplamı 5.870 5.182 6.615 6.584 -0,5 

Öz kaynaklar 10.468 7.690 6.410 6.123 -4,0 

Kaynak: Türk Telekom A.ġ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

Tablo 17‟de görüldüğü üzere Türk Telekom‟un dönen varlıklar ve 

duran varlıklarının özelleĢtirmeden önceki son iki yılda düĢüĢ gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Her iki veride de %20 civarında azalma söz konusudur. 

 Dönen ve duran varlıkların toplamından oluĢan aktif toplamında da 

%21 azalma söz konusu olmuĢtur. Bu azalmanın iki ana sebebi vardır. 
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Bunlardan birincisi Ģirketin kasanında bulunan 1.322 milyon TL‟lik tutarın 

hazineye devredilmesidir. Ġkincisi ise özelleĢtirme döneminde yavaĢlatılan 

veya durdurulan yatırım ve sabit kıymet alımlarının özelleĢtikten sonra devam 

ediyor olmasıdır. 

 2006 yılında ise Ģirketin dönen varlıklarında bir önceki yıla göre %27 

azalma söz konusu iken duran varlıklarında %15‟lik bir artıĢ söz konusudur.  

 ġirketin borçlanma durumu incelendiğinde ise toplam borçların 2004 

yılında 5.182 milyon TL, 2007 yılında ise 6.584 milyon TL olduğu 

görülmektedir. 

 Öz kaynaklara bakıldığında ise Ģirketin öz kaynaklarının her yıl değer 

kaybettiği bunun asıl sebebinin ise her yıl hazinenin ve yabancı ortağın 

dağıtılan kârları çekmelerinin olduğu görülmektedir. 2004 yılında 10.468 

milyon TL olan öz kaynakların 2005 yılında 7.690 milyon TL 2007 yılında ise 

6.123 milyon TL olduğu görülmektedir. 

ġirketin her ne kadar öz kaynak yapısı zayıflıyor gibi gözükse de Ģirket 

yatırımlarını arttırmaya devam etmektedir. Duran varlıklarında özelleĢtirme 

öncesi ve sonrası arasında yaklaĢık 900 milyon TL bir artıĢ gözükmektedir. 

Tablo 18: Türk Telekom’un ÖzelleĢtirmeden Sonraki Konsolide Özet 
Gelir Tablosu 

 
2004 

(Milyon) 
(TL) 

2005 
(Milyon) 

(TL) 

2006 
(Milyon) 

(TL) 

2007 
(Milyon) 

(TL) 

DeğiĢim 
(%) 

Net SatıĢlar 6.762 7.384 7.534 9.232 23,0 

Brüt Kar 2.918 2.772 2.950 4.171 41,0 

Vergi Öncesi Kâr 26 2.529 2.308 2.954 28,0 

Vergi Tutarı -1.146 -811 -111 -401 262,0 

Dönem Net Kârı -1.120 1.717 2.198 2.553 16,0 

Kaynak: Türk Telekom A.ġ.‟nin Faaliyet Raporlarından DerlenmiĢtir, 
http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 
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Tablo 18‟de Ģirketin bağımsız denetim raporlarından elde edilen 

konsolide özet gelir tablosu verilmiĢtir. 

Tablo 18‟de görüldüğü gibi Ģirketin net satıĢları her yıl düzenli bir 

Ģekilde artıĢ eğilimindedir. 2007 yılına gelindiğinde ise satıĢlarda %23‟lük 

olan 2005 yılında 7.384 milyon TL olan net satıĢlar 2007 yılına gelindiğinde 

9.232 milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. 

 Buna bağlı olarak Ģirketin dönem net kârları her yıl düzenli olarak artıĢ 

göstermiĢtir. Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Ģirketin 2004 yılında 

1.120 milyon TL gibi ciddi bir zarar açıklamasıdır. Bu yıla bakıldığında Ģirketin 

incelenen dönemler içerisinde en yüksek vergi tutarını bu yıl içerinde ödediği 

gözlemlenmektedir. 

ÖzelleĢtirmeden sonraki ilk yıl olan 2006 yılında 2.198 milyon TL kâr 

açıklayan Ģirket, 2007 yılına gelindiğinde %16‟lık bir değiĢim göstererek 

2.553 milyon TL kâr açıklamıĢtır. 

 Bu tablodan da anlaĢılacağı gibi özelleĢtirmeden sonra Ģirketin net 

satıĢları ve net karı her yıl düzenli olarak artmıĢtır. Bunun asıl sebebinin 

Ģirketin personel sayısını azaltıp daha kalifiye elemanlarla çalıĢmaya 

baĢlaması, Ģirketin yatırım trendi içerisine girmesi ve değiĢen yönetim 

anlayıĢı olduğunu söyleyebiliriz.  

3.6 Türk Telekom’un Mevcut Durumu 

 Türk Telekom‟un özelleĢtirmeden önceki ve sonraki dönemleri 

incelendikten sonra Türk Telekom‟un mevcut durumunu vermek gerekirse 

Ģöyledir. 
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 Bu baĢlık altında Türk Telekom‟un 2014 ve 2013 yıllarındaki finansal 

durumu karĢılaĢtırmalı olarak tablolar yardımıyla incelenecektir. 

Tablo 19: Türk Telekom’un 2014 Yılı Konsolide Finansal Durumu 

 
31 Aralık 2014 

(Bin TL) 
31 Aralık 2013 

(Bin TL) 

Dönen Varlıklar 6.413.004 4.849.061 

Duran Varlıklar 13.467.783 13.395.457 

Toplam Varlıklar 19.877.787 18.244.515 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.225.718 5.052.639 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 9.348.729 7.864.267 

Öz kaynaklar 6.303.340 5.327.609 

Toplam Kaynaklar 19.877.787 18.244.515 

Kaynak: Türk Telekom A.ġ. 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

Tablo 19 incelendiğinde Ģirketin özelleĢtirilmeden önceki finansal 

durumunu oranla çok daha iyi bir konuma geldiği söylenebilir. ġirketin toplam 

varlıklarında ve öz kaynaklarında ciddi bir artıĢ söz konusudur. 

ġirketin dönen varlıkları 2013 yılında 4.849 milyon TL iken, 2014 

yılında bu rakam 6.413 milyon TL‟lere ulaĢmıĢtır. Bunun asıl sebebi yabancı 

ortağın artıĢ net kârı almayıp Ģirkette bırakmasıdır.  

Ayrıca Ģirketin öz kaynak yapısına bakıldığında 2013 yılında 5.327 

milyon TL olan öz kaynakların, 2014 yılına gelindiğinde 6.303 milyon TL‟ye 

ulaĢtığı görülmektedir. Bu artıĢın asıl sebebi 2013 yılında 1.303 milyon TL 

olarak açıklanan net karın, 2014 yılında 2.007 milyon TL‟ye ulaĢmasıdır. 

 Türk Telekom A.ġ özelleĢtirildikten sonra çok ciddi yatırımlar yapmıĢ 

ve bu yatırımlar sayesinde Türkiye‟de birçok yeniliğe imza atmıĢtır. Tüm bu 

geliĢmelere bakıldığında Telekom sektörü açısından Türk Telekom‟un 

özelleĢtirilmesinin, tekelcilikten kurtulmasının pozitif yönlü birçok getirisi 

olduğu söylenebilir. 
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 Tablo 20‟de Türk Telekom‟um 2013 ve 2014 yılı konsolide gelir tablosu 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 20: Türk Telekom’un 2014 Yılı Konsolide Gelir Tablosu 

 
2014 

(Milyon TL) 
2013 

(Milyon TL) 

Net SatıĢlar 13.602 13.117 

Faaliyet Karı 3.045 3.207 

Vergi -607 -439 

Dönem Net Karı 2.007 1.303 

Yatırım Harcamaları 2.146 2.205 

Kaynak: Türk Telekom A.ġ. 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

Konsolide satıĢ gelirlerinin 2014 yılında, mobil gelirdeki yıllık %12,4 

(artıĢ: 474 milyon TL), geniĢ bant gelirindeki yıllık %8,5 (artıĢ: 286 milyon TL) 

ve kurumsal data gelirindeki yıllık %15,2 (artıĢ: 154 milyon TL) artıĢın etkisi 

ile geçen yıla kıyasla %3,7 (artıĢ: 485 milyon TL) artarak 13,6 milyar TL 

olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. 

2014 yılı faaliyet kârı ise amortisman ve itfa giderindeki artıĢ (artıĢ: 222 

milyon TL) sebebiyle geçen yıla kıyasla %5 azalmıĢtır (azalıĢ: 162 milyon 

TL). Tablo 20‟de de görüldüğü gibi vergi giderleri, vergi öncesi kârdaki yıllık 

%51‟lik artıĢın etkisi ile geçen yıla kıyasla %38,1 artarak 607 milyon TL 

olmuĢtur. 

2014 yılında Grup net kârı, geçen yıla kıyasla elveriĢli döviz kuru 

ortamının olumlu etkisini yansıtarak %54,1 artarak 2 milyar TL‟ye yükselmiĢ, 

2014 yılında hisse baĢına kâr ise 0,5736 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Mali veriler incelendiğinde Ģirketin cirolarının ve buna bağlı olarak net 

kârının arttığı gözlemlenmektedir. Fakat Ģirket ciddi kârlar açıklarken yatırım 

yapmaya da devam etmektedir. ġirket 2013 yılında yıllık net kârından daha 

fazla yatırım yapmıĢtır. 2014 yılında ise yapılan yatırım harcamalarının tutarı 

2.146 milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. 
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Firmanın eriĢim hattı sayısı, geniĢ bant bağlantı sayısı, TV abone 

sayısı ve mobil abone sayısı gibi operasyonel verileri Tablo 21‟de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 21: Türk Telekom’un 2014 Yılı Operasyonel Verileri 

 
2014 

(Milyon) 
2013 

(Milyon) 

Toplam EriĢim Hattı Sayısı 13.2 13.7 

GeniĢ bant Bağlantı Sayısı 7.6 7.3 

TV Abone Sayısı 1.9 1.8 

Mobil Abone Sayısı 16.3 14.5 

Kanyak: Türk Telekom 2014 Yıl Sonu Basın Bülteni, 
http://www.ttinvestorrelations.com/tr/mali-operasyonel-veriler/ceyrek-donem-
sonuclari.aspx, (10.03.2015). 

 Türk Telekom A.ġ.‟ nin son iki dönemine ait operasyonel verileri 

incelendiğine sadece toplan eriĢim hattında bir azalma olduğu görülmektedir.  

ġirketin geniĢ bant bağlantı sayısı 7,6 milyona ulaĢırken, TV abone 

sayısı 1,9 milyona, mobil abone sayısı 16,3 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır. Bu 

verilerde Ģirketin ne kadar etkin ve verimli bir Ģekilde yönetildiğinin ve 

faaliyetlerine devam ettiğinin göstergesidir. 

3.7 Türk Telekom A.ġ’ nin ÖzelleĢtirilmesinin Etkileri 

Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesinden sonra yeni yönetim mevcut 

durumda olduğunu düĢündükleri aksaklıkları giderme çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtır. Öncelikle durgun yapıdan hareketli yapıya geçmek, 

serbestleĢme ile rekabetin içine dâhil olmak ve liberal bir yönetim ile iyi 

hizmet veren bir kuruluĢ haline gelmek hedefiyle hareket etmeye baĢlamıĢtır. 

Türk Telekom'un %55‟lik bölümünün özelleĢtirilmesi iĢlemi Acquisition 

Monthly adlı yayın kuruluĢu tarafından, “gelişen piyasalarda yılın işlemi” 

ödülüne layık görülmüĢtür. Böylelikle, Türkiye ilk kez bir devralma iĢlemi için 

uluslararası ölçekte ödül kazanmıĢtır (Radikal, 2006: 6). 
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Türk Telekom 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye‟deki En Büyük 500 Özel 

ġirket arasında üçüncü sırada yer alırken, vergi öncesi kârlılıkta birinci sırada 

yer almıĢtır (Capital, 2008: 73). Ayrıca 2013 yılı verilerine göre Türk Telekom 

Türkiye‟nin en büyük 500 Ģirketi arasında 8. sırada yer almıĢ, faaliyet vergi 

öncesi kârlılıkta ise 2. sırada yer almıĢtır. Yine aynı Ģirketin yaptığı 

araĢtırmaya göre Türk Telekom, Türkiye‟de ele alınan Ģirketler arasında 

34.441 çalıĢan ile en fazla çalıĢan sayısına sahip Ģirket unvanını almıĢtır 

(Fortune Dergisi, 2013). 

Türk Telekom markası hızlı bir büyüme sürecine girdiği gerekçesiyle 

bir ekonomi dergisi tarafından yılın markası seçilmiĢtir (Ekovitrin, 2008: 40). 

Türk Telekom‟u satın alan Ģirketle Hazine müsteĢarlığı arasında 

yapılan Hisse satıĢ sözleĢmesinin 12. maddesinde personelin nakli ile ilgili 

karĢılıklı taahhütler yer almıĢtır. 8 bentten oluĢan maddeye göre (T.C. Hazine 

MüsteĢarlığı: 32); 

Türk Telekom ve hazine Ģirketteki belirli personelin diğer devlet 

kuruluĢlarına nakledileceklerini kabul etmiĢlerdir. Bu personelin devir 

tarihinden, yeni kuruluĢlarında göreve baĢlayacakları tarihe kadar geçecek 

süredeki aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklarının 

(ölüm yardımı ve sağlık yardımı dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) 

Türk Telekom tarafından ödenmesini sağlayacaklardır. Yapılan devir 

sözleĢmesine ile Türk Telekom‟dan özelleĢtirme nedeniyle ayrılmak 

durumunda olan personelin mağdur olmaması için ilgili yasa maddelerine 

göre baĢka devlet kuruluĢlarında çalıĢmalarına devam edebilecekleri, yasal 

haklarında herhangi bir kayıp meydana gelmeyeceği hazinece garanti altına 

alınmıĢtır. 

Türk Telekom‟da nakle tabi çalıĢanlarına, devlete dönmek için verilen 

sürenin dolmasıyla 3.814 çalıĢan 1. Tip sözleĢme, 9.702 çalıĢan 2. Tip 

sözleĢme imzalayarak Türk Telekom‟da kalmaya, 10.740 çalıĢan ise devlete 

geçmeye karar vermiĢtir (Telekom Dünyası, 2006: 82). 
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3.8 Türk Telekom A.ġ.’nin ÖzelleĢtirilmesinin Değerlendirilmesi 

 Türk Telekom 2005 yılında özelleĢtirildiği zaman 19 milyon sabit hat, 5 

milyon GSM abonesi, 500 bin ADSL hattı ile hizmet sunan bir Ģirket olarak 

faaliyete baĢlamıĢtır. 2014 yılı sonuna gelindiğinde ise 13,2 milyon sabit hat, 

16,3 milyon GSM abonesi ve 7,4 milyon ADSL hattı abonesine ulaĢmıĢtır. 

Ġlgili rakamlar incelendiğinde 10 yıllık bir süreçte Ģirketin geliĢen ve 

değiĢen teknolojik geliĢmelere ayak uydurduğu açıkça gözükmektedir.  

2005 yılından itibaren bakıldığında Türk Telekom‟da önemli geliĢmeler 

meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bunların baĢında ADSL abone 

sayısının yaklaĢık olarak 16 kat artmıĢ olması gelmektedir. Türk Telekom 

Ģirketi ADSL alanında Türkiye‟de birçok teknolojik yeniliğe imza atmıĢ ve bu 

sayede abone sayısında ciddi artıĢ göstermiĢtir. Bir diğer önemli geliĢme ise, 

GSM piyasasında yaĢanmıĢ ve abone sayısını 5 milyondan 16,3 milyona 

çıkarmıĢtır.  

ÖzelleĢtirmeden sonra Türk Telekom alt yapı ve diğer teknolojik 

alanlarda büyük yatırım harcamaları yapmıĢtır. Bunlar; ADSL hızının 

arttırılması, sabit hatta alt yapı Ģebekelerinin yenilenmesi, yenilerinin 

yapılması ve bazı kurumların Türk Telekom bünyesine katılması gibi önemli 

yatırımlardır. Bu yatırımların tutarı üç yıl içinde 6,5 milyar doları bulmuĢtur. 

Türk Telekom‟un yatırımlarındaki geliĢmeler, özelleĢtirilme öncesi ve 

sonrasındaki veriler karĢılaĢtırıldığında açıkça görülmektedir. 

Türk Telekom A.ġ.‟ nin, özelleĢtirme sonrasında piyasayı etkileyen en 

önemli adımı ADSL hizmeti alanında olmuĢtur. GeliĢen teknoloji sayesinde 

ADSL alanında hız alanında ciddi yatırımlar yapılmıĢtır. ġirket 

özelleĢtirildikten sonra dikkat çekici verilerden bir tanesi de sabit telefon 

görüĢmelerinde yaĢanan azalmalardır. Sabit hatta yaĢanan abone kaybının 

asıl sebebi GSM sektörünün hızlı bir trend yakalaması ve artık tüm bireylerin 

cep telefonu kullanır hale gelmesidir. Sabit hatta yaĢanan azalma Türk 

Telekom'un geniĢ bant piyasasına yönelmesine sebep olmuĢtur. Türk 
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Telekom özelleĢtirildikten sonra ADSL teknolojisine yaptığı yatırımlarla 

internet piyasasında üstünlüğünü arttırmaktadır. 

Yapılan yatırımlar sayesinde Türk Telekom Ģirketi daha verimli ve kârlı 

bir Ģirket haline gelmiĢtir. Bu yatırım harcamaların etkileri Ģirketin toplam 

varlıklarında ve öz kaynaklarında da açıkça görülmektedir. 

Türk Telekom A.ġ.‟ nin ÖzelleĢtirilmesi sonrasında Türkiye‟de 

telekomünikasyon piyasasında olumlu makroekonomik geliĢmeler meydana 

gelmiĢtir. ġirketinin büyük hissedarı durumuna geçen yabancı yatırımcılar 

telekomünikasyon alanında ciddi yatırımlar yapmıĢlardır. Yapılan bu 

yatırımlar doğru orantılı olarak sektörde birçok olumlu geliĢmeyi de 

beraberinde getirmiĢtir. Fakat yapılan yatırımlar halen istenilen seviyelerde 

değildir. ADSL hızı konusunda Türkiye halen Avrupa‟nın birçok ülkesinin 

gerisinde kalmaktadır. ÖzelleĢtirmeden önce telekomünikasyon sektöründe 

tekel olan Türk Telekom özelleĢtirildikten sonra her ne kadar tekelcilikten 

çıksa da tekelin vermiĢ olduğu etkiler devam etmektedir. Çünkü piyasada 

halen yeteri kadar rakip bulunmamaktadır. Özellikle internet ve sabit hat 

piyasasında rekabet baĢlamasına rağmen piyasanın geliĢmesi ve hizmetlerin 

ucuzlaması için daha fazla firmaya ve böylece daha yoğun rekabete ihtiyaç 

vardır. 

3.9 Telekomünikasyon Hizmetlerine Devletin Müdahale Gerekçeleri 

 Türk Telekom A.ġ. özelleĢtirilmiĢ bir kurum olsa da yapısı ve iĢlevi 

gereği doğal tekel konumundadır. Dolayısıyla devletin Türk Telekom A.ġ‟ ye 

müdahale nedenlerini incelemek için öncelikle doğal tekel ve regülâsyon 

(düzenleme) kavramlarının açıklanması gerekmektedir. 

Doğal tekellerle ilgili Ģimdiye dek çeĢitli tanımlar yapılmıĢtır. Örneğin, 

Kahn BREUTIGAM, “belirli endüstrilerin teknolojileri ve hizmetin niteliği 

öyledir ki, hizmetler tüketiciye en az maliyet veya en fazla net fayda ile ancak 

bir firma veya belirli sayıda seçilmiĢ vasıtalarla sağlanır. Bu tür endüstriler 

doğal tekel özelliğine sahiptirler” tanımını yaparken teoride çağdaĢ görüĢ 

olarak adlandırılan görüĢe göre ise “ölçek ya da kapsam ekonomisi yerine, 
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bir firmanın üretim maliyetlerinin birden fazla firmanın maliyetleri toplamından 

daha az olmasının doğal tekelin oluşması için daha uygun bir açıklama 

olduğu” şeklindedir (Ardıyok, 2002: 32). Ekonomi yazınında ise doğal tekel; 

arz-talep iliĢkisi veya maliyet yapısı nedeniyle, tek firmanın iki veya daha 

fazla firmadan en az maliyetle optimum çıktı düzeyini sağladığı endüstrilerdir. 

Bu, doğal tekelin en genel tanımıdır. Buradaki önemli nokta, belli bir endüstri 

alanında; farklı farklı firmalar yerine, tek bir firmanın veya belirli bir 

organizasyonun optimal çıktı düzeyinde maliyet etkinliği sağlaması özelliğinin 

vurgulanmasıdır (Gök, 2006: 38).  

Tek ürünlü tekel modelinde pozitif ölçek ekonomileri doğal tekel için 

yeterli bir koĢuldur, ancak gerekli değildir. Birden fazla ürünün söz konusu 

olduğu tekel modelinde ise pozitif ölçek ekonomileri ne yeterli ne de 

gereklidir. Çok ürünlü bir endüstride doğal tekeli gösteren koĢul, ürünlerin 

ortak üretiminden kaynaklanan ekonomilerin bulunmasıdır. Buna göre tekelci 

gücün yol açtığı sorunlar devlet müdahalesinin ne Ģekilde olacağını 

belirlemektedir. Eğer etkinlik tek bir firmanın varlığını gerektiriyorsa, bir 

yandan baĢka firmaların endüstriye giriĢinin kontrol altına alınmasına, diğer 

yandan toplumda refah kaybına yol açacak tekelci bir fiyatın önlenmesine 

dair bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu durumda regülâsyon, tüketiciler lehine 

geliĢen bir süreci ifade etmektedir (http11). 

Birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkede piyasa aksaklıkları 

nedeniyle, devlet dolaylı ya da dolaysız olarak piyasalara müdahale 

etmektedir (http12). Buna dayanarak regülâsyon, belli bir faaliyete iliĢkin 

olarak oyunun kurallarının belirlenerek (düzenleme), bu kurallara uygun 

olarak (denetim) hareket edilmesi olarak tanımlanabilir. Yani regülâsyon, 

devletin ekonomiye direkt müdahale ettiği çeĢitli iktisat politikası araçlarından 

biridir. Devlet bu müdahalesini çeĢitli alanlarda, piyasaya giriĢ çıkıĢı 

düzenleyici yasal tekeller oluĢturarak yapmaktadır (http13). Dolayısıyla 

devlet, hem KĠT‟leri ve benzeri iktisadi kuruluĢları iĢleterek ekonomik 

faaliyetler içinde yer alması, hem de iktisadi hayat içinde faaliyette bulunan 

kuruluĢlar üzerinde düzenleyici ve denetleyici rolünden dolayı ekonomik karar 

birimi olarak büyük bir öneme sahiptir (http12).  Devlet müdahalesi, kimi 
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sektörlerin kamu tarafından tekel olarak iĢletilmesi Ģeklinde olabilirken, özel 

iĢletmelerin regülâsyonu Ģeklinde de olabilmektedir. 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ve kamunun ekonomideki etkisinin fazla 

olduğu ülkelerde, özerkliği olmayan düzenleyici kurumların denetleme ve 

düzenleme yapabilmeleri nerdeyse imkânsız hale gelmektedir. Devlete 

burada düĢen görev, toplumsal yaĢamı düzenlemenin yanı sıra iktisadi 

alanda bir tür hakemlik yapmaktır. Bu yeni rol gereğince regülâsyon iĢlevi 

büyük önem arz etmektedir (Tepe ve Ardıyok, 2004: 107). Düzenleyici 

kuralların tarafsız ve ilgili faaliyet alanında uzmanlaĢmıĢ kurumlar tarafından 

oluĢturulması da önemli bir ayrıntıdır (Büyükçoban,  2006: 45). Düzenleme 

kuralları yasama organınca belirlenir daha sonra uygulama aĢamasına 

geçilir. Her ne kadar yasama gücü, uygulamayı belirli oranda etkilese de, asıl 

yetki ve sorumluluk düzenleyici kurumdadır. Bu sebeple, düzenleyici kurum 

uygulama aĢamasında yetkileri çerçevesinde yasama organının yerini alır 

(Ardıyok, 2002: 75). 

Ekonomik sistem, toplumun tatminini sağlamak ve azamileĢtirmek 

üzere oluĢturulmuĢtur. Ancak kuralların belirlenmesi ihtiyacı, piyasa 

ekonomisindeki baĢarısızlıklar ve aksaklıklar nedeniyle doğmuĢtur (Ardıyok, 

2002: 5-6). Tüm bu açıklamalar sonunda doğal tekellerin büyük bir kısmının, 

insan varlığı için yaĢamsal ya da ona yakın öneme sahip mal ve hizmetlerin 

sunulmasından sorumlu olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla doğal tekellerin 

faaliyetleri bir ülke halkının hemen hemen tümünü etkilemektedir. Doğal 

tekellerin devlet tarafından bir müdahale olmaksızın pazar koĢullarına terk 

edilmesi siyasal olarak da kabul edilmemektedir (Syrett, 2000: 1). Bu 

durumda devlet, Türk Telekom A.ġ.‟ ye özelleĢtirilmiĢ olmasına rağmen doğal 

tekel konumunda olduğundan dolayı meydana gelen aksaklıklara müdahale 

ederek düzenlemeler veya meydana gelebilecek aksaklıkları önleme amaçlı 

denetlemeler yapmaktadır.   

Regülâsyon Ġle UlaĢılmak Ġstenen Amaçlar 

Üretimde özelleĢtirme süreci, piyasa aksaklığının olduğu endüstrilerde 

düzenleme iĢlevinin de yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Devletin 



105 

 

 

 

bürokratik yapısı içinde üretim ile birlikte dağınık bir Ģekilde bulunan 

düzenleyici kural ve kurumların ayrı olarak ele alınmaları ve belirli derecede 

bağımsızlığa kavuĢturulmaları önem kazanmaktadır. Bu sebeple düzenleyici 

kural ve kurumların tam olarak anlaĢılabilmesi için çağdaĢ anlamıyla 

düzenleyici kurum ve kurallara ihtiyaç duyulmasını gerektiren özelleĢtirmenin, 

öncelikle iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Yani düzenleyici kurum ve 

kurallara geçebilmek için, özelleĢtirmenin büyük oranda gerçekleĢmiĢ olması 

gerekmektedir. Çünkü regülâsyon, kamu tekellerinden rekabetçi pazarlara 

geçisin, önemli sosyal değerler korunarak baĢarıyla gerçekleĢtirilmesinde 

kullanılacak en etkin mekanizmadır (OECD, 1992: 125).  

Özel sektörün ele alınan piyasaya dâhil olmasıyla ekonomik 

verimliliğin artması beklenmekle birlikte, rekabetin teknolojik ve diğer 

nedenlerle tam olarak gerçekleĢemeyeceği durumlarda, kontrolü oldukça zor 

olan kâr güdüsünün toplam ekonomik refahı azaltıcı, daha iktisadi bir tanımla, 

üretici rantını gereğinden fazla artırıcı sonuçlar doğurması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu nedenlerle özel sektör katılımının çoğaldığı fakat tam 

rekabete henüz ulaĢılamadığı durumlarda, devletin piyasa aksaklıklarını 

giderici kamusal müdahalelerde bulunulması önem kazanmaktadır (Syrett, 

2000: 2).  

Piyasa aksaklıklarının yanı sıra, teknolojik geliĢmelere açık, toplumsal 

yaĢamda özel bir öneme sahip, özel giriĢim özgürlüğü, haberleĢme hakkı, 

mülkiyet hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerle doğrudan ilgili ve duyarlı kabul 

edilen sektörler mevcuttur. Örneğin; iletiĢim, medya, ekonomik rekabet, 

bankacılık ve finans sektörü gibi alanların, politikanın ve politikacıların 

etkisinden arındırılmaları amacı, bu tür kurumların doğmasının baĢlıca 

nedenidir (Ardıyok, 2002: 72-73).  

Sonuç olarak, regülâsyon ile ulaĢılmak istenen hedefler iki gruba 

ayrılabilmektedir (http12). 

 Regülâsyonun ekonomik hedefleri: Fiyatlandırma ve 

dağıtımın etkin olmasını sağlamak, doğal tekellerin sunduğu hizmetlerin 

tüketiciler arasındaki dağılımının etkin olmasını sağlamak yani tekel 
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özelliğinin hizmet dağılımında etkinsizlik yaratmasını engellemek, hizmetleri 

üreten tekellerin o hizmetleri en düĢük maliyetle üretmelerini sağlamak, 

piyasaların istikrarlı bir Ģekilde iĢlemelerini sağlamak. 

 Regülâsyonun toplumsal nitelikli hedefleri: Evrensel nitelikli 

hizmet sağlamak, yani hizmetin maliyetini karĢılamaya gücü yetmeyen bölge 

ve gruplara da hizmeti ulaĢtırabilmek, tüketicilerin ödediği fiyatların makul 

düzeylerde olmasını sağlamak, yatırımcıların rekabetçi bir kâr elde 

edebilmelerini öngörmek, yatırımcıların teknolojik yenilikleri takip 

edebilecekleri tarzda yatırım yapmalarını sağlamak ve konulan kuralların adil 

ve istikrarlı olmalarını sağlamak. 

Türkiye‟de 1980 sonrası dönemde ortaya çıkmaya baĢlayan 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, iletiĢim, sermaye piyasası ve rekabetin 

korunması gibi hassas alanlarda varlıklarını göstermiĢlerdir. 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟na ekli III sayılı cetvelde yer alan 

Türkiye‟deki Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar sırasıyla; Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu, Sermaye 

Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, ġeker Kurumu, Kamu Ġhale Kurumu, Rekabet 

Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‟dur (Kömürcüler ve Özçağ, 

2015:89).  

Düzenlenen değiĢkenler 

Fiyat, miktar ve teĢebbüs sayıları düzenlemenin en belirgin olduğu 

değiĢkenlerdir.  

a) Fiyatın Düzenlenmesi 

Fiyat regülâsyonu, teĢebbüslerin belli bir mal veya hizmet için 

uygulayacağı belirli bir fiyat veya fiyat aralığının belirlenmesidir. Örneğin, 

düzenleyici kurum, doğal tekelin fiyatının çok yüksek olduğu kanısında ise, 

firmanın uygulayabileceği maksimum fiyatı firmaya bildirir. Eğer doğal tekel 

niteliğindeki bir pazarda faaliyet gösteren bir teĢebbüsün, regüle edilmeyen 
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diğer bir pazarda bir rakibi varsa, düĢük fiyat uygulayarak onu pazar dıĢında 

bırakmasının önüne geçmek için minimum fiyat düzenlemesi de yapılabilir. 

Fiyat regülâsyonunda dikkat edilmesi gereken önemli nokta, düzenleyicinin 

sürekli olarak doğal tekeli yakından izlemesidir (Ardıyok, 2002: 54). Doğal 

tekeli düzenlemekle görevli otorite, doğal tekel piyasalarında uygun 

fiyatlandırmayı sağlarsa toplumsal refah artabilir (Çakal, 1996: 22). 

b) Üretim Miktarının Düzenlenmesi 

Bu değiĢkenin regülâsyonunda en çok “tüm taleplerin karĢılanması” 

Ģartı vardır. Örneğin, telekomünikasyon sektöründe doğal tekel niteliğindeki 

temel telekomünikasyon hizmetler iĢleticisine evrensel hizmet 

zorunluluğunun getirilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir (Ardıyok, 2002: 

55). 

Evrensel hizmet zorunluluğu, en yaygın ifadeyle, belirli bir kaliteye 

haiz, temel telekomünikasyon hizmetlerinin coğrafi bir ayrım yapılmaksızın 

bütün vatandaĢlara makul bir ücret karĢılığında sunulması Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Söz konusu tanımda, temel ses ve internet hizmetleri ile 

acil telefon ve rehberlik hizmetleri gibi hizmetler kapsanmakta olup, 

hizmetlerden her vatandaĢın ayrım gözetilmeksizin belli bir kalitede ve 

karĢılanabilir bir ücretle yararlandırılması esastır (Kulalı, 2006: 38-39).  

Evrensel hizmet zorunluluğu kavramını genel hatları ile Ģu Ģekilde ele 

alınabilir (Gök, 2006: 73); 

 Evrensel hizmet zorunluluğu Ģebeke dıĢsallıklarının 
içselleĢtirilmesinde yardımcı olmaktadır, 

 Doğal tekel piyasalarında üretilen mal ve hizmetlerin yaydıkları yoğun 
dıĢsallıklar nedeniyle vatandaĢların yararlanması sosyal bir 
gerekliliktir, 

 Evrensel hizmet zorunluluğu bazı hane halklarını kırsal alanda 
yaĢamaya teĢvik etmek amacıyla bölgesel geliĢme aracı olarak 
kullanılabilir, 

 Evrensel hizmet zorunluluğu gelir vergisi veya doğrudan gelir transferi 
yerine/ veya ilaveten yeniden bölüĢtürücü fiyatlandırma aracı olarak da 
kullanılabilir, 
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 Yeniden bölüĢtürücü fiyatlandırma kırsal kesimde yaĢayan yüksek 
maliyetli tüketicileri desteklemek amaçlı olabileceği gibi, düĢük gelir 
grubundaki tüketicileri desteklemek amacıyla da kullanılabilir. 

Doğal tekel hizmetlerinde evrensel hizmet zorunluluğunun 

savunulmasının en önemli nedeni sosyal refaha katkı çabasıdır.  

c) Pazardaki Firma Sayısının Regülâsyonu 

Sektöre giriĢ, değiĢik seviyelerde düzenlenebilir. Ġlk olarak, sektöre 

yeni teĢebbüslerin giriĢi kamu hizmeti imtiyazlarında olduğu gibi lisans vb. 

Ģartlar getirilerek düzenlenebilir. Ġkinci olarak sektöre giriĢ, sektörde faaliyet 

gösteren regüle edilmiĢ firmanın varlığı yoluyla düzenlenebilir. Doğal tekel 

niteliğindeki piyasalarda bir firmanın varlığı, baĢka firmaların o piyasaya 

giriĢinde kendiliğinden bir engel yaratmaktadır. Sektörden çıkıĢın denetimi 

ise, doğal tekel niteliğindeki birçok sektörün kamu hizmetleriyle ilgili 

olmasından ve bu nedenle geniĢ bir tüketici kesimine hizmetin götürülmesinin 

zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. ÇıkıĢın denetimi daha çok 

teĢebbüslerle yapılan sözleĢmelere cezai Ģartlar konulması veya sektöre 

giriĢi aĢamasında ayrıntılı yeterlilik koĢullarının aranması ve bu koĢulların 

faaliyet sırasında sıkı bir Ģekilde denetimi yoluyla gerçekleĢtirilir (Ardıyok, 

2002: 55). 

3.10 Türk Telekom A.ġ.’nin Etkinlik ve Verimliliği 

 Türk Telekom A.ġ‟yi etkinlik ve verimlilik açısından ele alırken 

dünyadaki diğer ülkelerin Telekom Ģirketleri ile karĢılaĢtırmak gerekir. Bu 

bağlamda Ģirketler eriĢim oranı, bağlantı hızı ve internete eriĢim için ödenen 

meblağlar açısından karĢılaĢtırılabilir.  

 Ġnternete EriĢim Oranı: 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle Dünya üzerinde 

7.260.621.118 insan yaĢamaktadır ve bu insanların 3.270.490.584‟ü 

internet kullanmaktadır. Yani dünya nüfusunun %45‟i internet 

kullanıcısıdır.  

Kıtalar arasında ki penetrasyon oranına (Ġnternet Kullanıcı 

sayısı/Toplam Nüfus) bakıldığında en yüksek oranın %87,9 ile Kuzey 
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Amerika, en düĢük oranın ise %27 ile Afrika kıtasına ait olduğu 

görülmektedir (http14). Ülke bazında internet kullanıcısı sayılarına 

bakıldığında Çin 674.000.000 (penetrasyon %49.5) kullanıcı ile en 

fazla, Güney Sudan ise 100 (penetrasyon %0) kullanıcı ile en az 

internet kullanıcısına sahip ülke konumundadır. Ġnternet kullanıcı 

oranlarına bakıldığında ise nüfusunun %94.8‟i internet kullanıcısı olan 

Ġsveç en yüksek penetrasyon oranına sahip ülke olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (http15). 

30 Nisan 2015 verilerine göre Türkiye nüfusu 77.695.904 kiĢidir 

ve 46.282.850 kiĢisi internet kullanıcısıdır. Bu sayı ile dünya üzerinde 

en fazla internet kullanıcısı sayısına sahip 16. ülke konumundadır. 

Ġnternet kullanıcı sayısını nüfusa oranladığımızda %59.6 penetrasyon 

oranına ulaĢılmaktadır (http16).  

Dünyadaki nüfusun %45‟inin internet kullanıcısı olduğu 

düĢünüldüğünde, Türkiye internet kullanıcısı oranı olarak dünya 

ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Fakat Türkiye‟nin konumlandığı 

kıta olarak Avrupa‟ya bakıldığında Avrupa Kıtası‟nın penetrasyon 

oranının %73.5 olduğu görülmekte (http17) ve Türkiye bu oranın çok 

gerisinde kalmaktadır. Yıllar itibariyle Türkiye‟nin internet kullanım 

oranlarına bakıldığında özellikle 2006 yılından sonra hızlı bir artıĢın 

olduğu söylenebilir. 2000 yılında %2.9, 2004 yılında %7.5, 2006 

yılında %13.9, 2010 yılında %45 olan internet kullanım oranı 2015 

yılına gelindiğinde %59.6 olarak karĢımıza çıkmaktadır (http18). 

Ele alınan veriler doğrultusunda Türkiye‟nin internet eriĢim oranı 

olarak dünya ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir. Fakat 

dünyanın geliĢmiĢ ülkelerine bakıldığında bu oran %70-%90 

seviyelerindedir. Bu sebeple Türkiye‟nin kat etmesi gereken daha çok 

yolu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda internet eriĢim oranını arttırmak 

için internet alt yapı çalıĢmalarının arttırılması, eriĢim ağlarının 

uzunluğunun arttırılması, internet kullanımı konusunda toplum 
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bilincinin arttırılması ve internet bağlantı ücretlerinin toplumun 

rahatlıkla eriĢebileceği düzeylere çekilmesi gerekmektedir. 

 Ġnternet Bağlantı Hızı: Ġnternet bağlantı hızı ile ilgili veriler ele 

alınırken birim olarak 1 saniyede aktarılan veri miktarı yani MegaBit 

Per Second (Mbps) kullanılacaktır.  

Ġnternet eriĢimine sahip ülkelerin internet bağlantı hızlarına 

bakıldığında 30 Haziran 2015 verilerine göre dünya üzerinde 

kullanılan internet bağlantı hızı ortalama 5.1 Mbps‟dir. Ġnternet bağlantı 

hızının en yüksek olduğu ülke ise 23.1 Mbps ile Güney Kore‟dir. 

Güney Kore‟yi sırasıyla 17.0 Mbps ile Hong Kong, 16.4 Mbps ile 

Japonya, 16.1 Mbps ile Ġsveç ve 15.6 Mbps ile Ġsviçre takip etmektedir. 

Türkiye‟de kullanılan ortalama bağlantı hızı ise 6.3 Mbps‟dir. Türkiye 

bu ortalama ile bağlantı hızı olarak dünya üzerinde 56. sırada yer 

almaktadır (http19). 

Türkiye‟nin yıllar itibariyle ortalama bağlantı hızı verilerine 

bakılacak olursa, 2012 yılında dünya bağlantı hızı ortalaması 2.9 

Mbps iken Türkiye‟nin 2.8 Mbps ile 60. sırada yer aldığı (http20), 2013 

yılında dünya bağlantı hızı ortalaması 3.8 Mbps iken Türkiye‟nin 4.3 

Mbps ile 53. sırada yer aldığı (http21), 2014 yılında ise dünya bağlantı 

hızı ortalaması 4.5 Mbps iken Türkiye‟nin 5.8 Mbps ile 52. sırada yer 

aldığı görülmektedir (http22). 

Ġnternet bağlantı hızı konusunda Uzak Doğu ülkelerinin dünya 

ortalamasının bir hayli üzerinde olduğu ve geliĢmiĢ Avrupa ülkelerinin 

de bu yönde ilerlediği görülmektedir. Türkiye 2013 yılına kadar 

ortalama dünya internet bağlantı hızının altında seyretmektedir. 2013 

yılına gelindiğinde yapılan yatırımlar sayesinde fiber optik hatların 

uzunluğunun artması ile dünya ortalamasını yakalamıĢ ve üzerine 

çıkmıĢtır. Fakat bu hız Türkiye‟nin bulunduğu Avrupa kıtasındaki 

ülkelerin çok gerisindedir.  



111 

 

 

 

Avrupa kıtasında en hızlı internet bağlantısına sahip ülke 16.1 

Mbps ortalama bağlantı hızı ile Ġsveç‟tir. Bağlantı hızı konusunda 

Türkiye‟ye en yakın Avrupa ülkesi ise 6.4 Mbps ile Ġtalya‟dır (http23). 

Türkiye‟nin bağlantı hızı konusunda Avrupa‟yı yakalayabilmesi 

için internet eriĢimi konusunda yapmakta olduğu alt yapı yatırımlarını 

daha da hızlandırması ve fiber optik kablo ağı uzunluğunu arttırması 

gerekmektedir.  

 Ġnternet Bağlantı Ücreti: Ġnternet bağlantı ücreti verileri ele alınırken 

her ülkede farklı birimler olması sebebiyle tüm veriler 10 Mbps 

bağlantı hızı, sınırsız eriĢim hizmeti ve Türk Lirası olarak 

indirgenmiĢtir. Ayrıca bağlantı ücretleri aylık olarak belirtilmiĢtir.  

Dünya‟da internet kullanan ülkeler incelendiğinde dünyanın en 

pahalı internetini 512 TL ile Güney Afrika‟da yer alan Namibya‟nın 

kullandığı ve dünyanın en ucuz internetini de 11.15 TL ile Ukrayna‟nın 

kullandığı görülmektedir. Türkiye ise 55.69 TL ile en pahalı 95. Ülke 

konumundadır. Bu sıralamaya bakıldığında internet bağlantı ücreti 

açısından Türkiye‟nin dünyanın birçok ülkesinden daha ucuz hizmet 

verdiği görülmektedir. KarĢılaĢtırma açısından bazı geliĢmiĢ ülkeleri 

ele alacak olursak, Amerika‟da 142.91 TL, Ġsviçre‟de 138.67 TL, 

Ġspanya‟da 103.82 TL, Japonya‟da 94.10 TL, Ġngiltere‟de 88.91 TL, 

Hollanda‟da 75.23 TL, Güney Kore‟de 62.97 TL gibi ücretler karĢımıza 

çıkmaktadır (http24).  

Ġnternet bağlantı ücretlerinin pahalılığı veya ucuzluğu ele 

alınırken o ülkedeki kiĢi baĢına düĢen GSYH‟ ya bakmak gerekir. 

Çünkü kiĢilerin elde ettiği gelir arttıkça internete eriĢim için her ne 

kadar yüksek ücretler ödeseler de geliri düĢük olan ülkelere göre 

yüklenimleri daha azdır. 

KiĢi baĢına düĢen GSYH; Amerika‟da 51.000$, Ġsviçre‟de 

78.000$, Japonya‟da 38.000$, Ġngiltere‟de 39.000$ iken, Türkiye‟de 

10.500$ civarındadır (http25). Bu veriler ıĢığında Türkiye‟de internet 
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bağlantı ücretleri dünyanın birçok ülkesinden daha ucuz olsa da 

internet kullanıcıları açısından maddi anlamda daha fazla yüklenim 

oluĢturduğu söylenebilir. 
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SONUÇ 

ÖzelleĢtirme olgusu 1980‟li yıllarda dünyada tanınan bir kavram olarak 

ortaya çıkmıĢ, birçok ülkenin gündemine aldığı bir uygulama haline gelmiĢtir. 

Özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde birçok kamu kuruluĢu ülkeye gelir sağlamak 

ve bütçe açıklarının kapatılması amacıyla özelleĢtirilirken, geliĢmiĢ ülkelerde 

piyasanın daha etkin bir Ģekilde iĢlemesi amacı güdülmüĢtür. 

Ülkelerde uygulanan özelleĢtirmenin asıl amacı; devletin serbest 

piyasa ekonomisindeki payının en aza indirilmesi, rekabete açık piyasa 

ekonomisinin oluĢturulması, tekelciliğin sona erdirilmesi, devletin bütçesi 

üzerinde bir kambur haline gelen kamu iĢletmesi finansman yükünün 

azaltılması, sermaye piyasasının geliĢtirilmesi, özelleĢtirmeden elde edilecek 

kaynakların altyapı yatırımlarına yönlendirebilmesi olmalıdır. 

Tekelcilikten kurtulan Ģirketlerin serbest piyasada faaliyet göstermesi 

ve bu sayede rekabetin artması sonucunda ilgili sektörler daha hızlı 

büyüyecek ve nihai tüketiciler açısından daha ucuz bir hale gelecektir. Bu da 

serbest piyasanın etkin bir Ģekilde faaliyet göstermesini sağlayacaktır. 

Bu sebeple birçok ülkede özelleĢtirme çalıĢmaları uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu uygulamalar sonucunda bazı ülkeler baĢarılı olurken, 

bazıları da baĢarısız olmuĢtur. BaĢarısızlık ise özelleĢtirilen kurumların tekrar 

devlet tarafından devir alınmasını gerektirmiĢtir. 

ÖzelleĢtirme çalıĢmaları yapılırken, baĢarının elde edilebilmesi için 

özelleĢtirmenin amaçları açıkça ortaya konmalı ve etkin bir Ģekilde 

uygulanması sağlanmalıdır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde uygulanıp etkin sonuçlar elde edilen özelleĢtirme 

uygulamaları Türkiye‟de 1985 yılından itibaren önem kazanmıĢ ve 

uygulamaya koyulmuĢtur. Bu çalıĢmalar içerisinde Türk Telekom A.ġ.‟de 

Kasım 2005 tarihinde 6,5 milyar dolar bedelle özelleĢtirilmiĢtir. 

Türk Telekom A.ġ.‟nin özelleĢtirmeden önce ve sonra ki mali verileri 

incelendiğinde Ģirketin daha etkin ve verimli bir hal aldığı söylenebilmektedir. 
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Yabancı yatırımcıların Ģirketin %55‟lik hissesini alarak ana sermayedar 

konumuna geçmesiyle birlikte Ģirket Türkiye‟de ciddi altyapı yatırımları 

yapmıĢtır. Bu yatırımlar sayesinde dünya üzerinde uygulanan teknolojik 

geliĢmeler yakından takip edilebilir bir hal almıĢtır.  

ÖzelleĢtikten sonra Türk Telekom A.ġ.‟nin ana hissedarı konumuna 

geçen yatırımcılar dünya uygulamalarında olduğu gibi birçok alternatif 

teknoloji Ģirketini ve destek Ģirketini satın almıĢ ve GSM sektörü dâhil birçok 

sektörde öncü Ģirketlerden biri haline gelmiĢtir. 

Firmanın özelleĢtirilmeden önceki ve sonraki teknik durumu ve finansal 

durumu incelendiğinde teknolojik yatırımların arttığı, toplumun yaĢam 

kalitesini yükseltecek yenilikler yapıldığı, satıĢ hacmini ve buna bağlı olarak 

da karlılığını arttırdığını söyleyebiliriz. Tüm bu olgular ele alındığında firmanın 

özelleĢtirilmeden önceki durumuna nazaran daha verimli bir hale geldiği 

söylenebilir.  

 Aynı veriler doğrultusunda firmanın kaynaklarını toplumsal ihtiyaçları 

karĢılayacak bir Ģekilde kullandığını söyleyebiliriz. Firmanın finansal tabloları 

incelendiğinde Türk Telekom‟un özelleĢtirildikten sonra kaynaklarını daha 

verimli kullandığı görülmektedir. Bu da firmanın etkinliğinin arttığının bir 

göstergesidir. Her ne kadar Türk Telekom‟un etkinliğinin özelleĢtirilmeden 

önceki durumuna göre arttığını söylesek de, pareto optimumun 

gerçekleĢtiğini söyleyemeyiz. Çünkü hizmeti sunan firma açısından etkinlik 

sağlanmıĢ olsa da, tüketiciler açısından etkinlik tam anlamıyla 

sağlanamamıĢtır. Türk Telekom‟um yapmıĢ olduğu yatırımlar çerçevesinde 

internet ağı geniĢlemiĢ ve hızı artmıĢ olsa da Avrupa‟nın ve Uzak Doğu 

ülkelerinin halen gerisinde yer almaktadır. Ġnternet kullanımı yaygın olan 

ülkelerin hemen hemen tamamında internet hızı Türkiye‟de kullanılan 

ortalama internet hızından yaklaĢık iki kat daha fazladır. Türkiye açısından bu 

alanda kat edilmesi gereken bir hayli yol bulunmaktadır.   

 Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesi ile Ģirketi devir alan yatırımcıların 

ADSL alanında yapmıĢ olduğu alt yapı yatırımları (fiber optik eriĢim ağları 

gibi), GSM sektöründe yapmıĢ olduğu teknolojik yatırımlar (3.5G, 4G 
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yatırımları gibi), sınırlı kullanıĢtan, yaygın kullanıma geçilmesinde ciddi rol 

oynamaktadır. ÖzelleĢtirmeden önceki dönemlerde eriĢim ağlarının 

yetersizliği sebebiyle her eve giremeyen internet, yapılan teknolojik yatırımlar 

sayesinde yaygın bir kullanım alanı bulmuĢtur. Yapılan bu yatırım faaliyetleri 

tüketiciler açısından pozitif tüketim dıĢsallığı oluĢturmuĢtur. 

 Fakat internet eriĢim oranı olarak Türkiye halen Avrupa ülkelerinin bir 

hayli gerisinde yer almaktadır. Burada ki asıl sebep alt yapı yetersizliği ile 

birlikte toplumun bir kesiminin halen internet kullanımı konusunda bilgi sahibi 

olmamasıdır. Ġnternet eriĢimi açısından Avrupa ülkelerini yakalamak için 

toplumun internet kullanımı ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Literatürde yapılan çalıĢmalara bakıldığında özelleĢtirmenin meydana 

getirdiği sonuçlar etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirildiğinde çok farklı 

görüĢler ortaya çıkmaktadır. Kimi görüĢler özelleĢtirmeyi savunurken, kimi 

görüĢler özelleĢtirme karĢıtı olmuĢtur.  

Yapılan tüm analizler ele alındığında genel hatlarıyla Türk Telekom‟un 

özelleĢtirilmesinin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandığı söylenebilir. Fakat 

özelleĢtirmenin tam anlamıyla etkin ve verimli olabilmesi için internet alt 

yapısının daha da geniĢletilmesi (fiber optik ağların yaygınlaĢtırılması), 

internet kullanımı açısından toplumun bilinçlendirilmesi, internete eriĢim için 

ödenen bedellerin düĢürülmesi, GSM sektöründe daha geniĢ bir kapsama 

alanı oluĢturulması gibi konularda çeĢitli düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

KAYNAKÇA 

KĠTAPLAR 

AfĢar, M. (1999). Türkiye‟de Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri’nde ÖzelleĢtirme 
ve Verimlilik ĠliĢkisi, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi. 

Akal, Z. (1996). ĠĢletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Ankara: Milli 

Prodüktivite Merkezi Yayınları. 

Akalın, G. (2002). Türkiye’de Ekonomi, Politik Kriz ve Piyasa 
Ekonomisine GeçiĢ, Yayın No: 438, 1b, Ankara: Akçağ Yayınları. 

Akalın, G. (1998). Kit’ler ve ÖzelleĢtirilmeleri, Yayın No: 283, 1b, Ankara: 

Akçağ Yayınları. 

Akalın, G. (1981). KĠT’lerde Etkinlik Sorunları, Ankara: A.Ü. Basımevi. 

Aktan, CoĢkun C. (1987). Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve ÖzelleĢtirme, 
Ġzmir: Bilkom Matbaası. 

Aktan, CoĢkun C. (1992). Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine 
ÖzelleĢtirme, Ġzmir: Aklıselim Matbaası. 

Aktan, CoĢkun C. (1998). ÖzelleĢtirme ve Türkiye Deneyimi, Ankara: 
Kamu-ĠĢ Sendikası Yayınları. 

Alkin, E. (1980). Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler, Ġstanbul: Güryay 
Matbaası. 

Alper, Y. (1994). Ġktisadi Amaçları ve Sosyal Sonuçlarıyla ÖzelleĢtirme, 
Ankara: Sağlık ĠĢ Yayınları. 

AltıntaĢ, M.Berra. (1988). Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin Kamu Ġktisadi 
TeĢebbüslerinin ÖzelleĢtirilmesi ve ÖzelleĢtirmenin Sermaye 
Piyasasına Etkileri, Yayın No.8, Ankara: SPK Yayını. 

Apak, S. (1993). Türkiye’de ve GeliĢmekte Olan Ülkelerde Ekonomik 
Ġstikrar Uygulamaları, Ġstanbul: Anahtar Yayınevi.  

Ardıyok, ġ. (2002). Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye Ġçin 
Düzenleyici Kurum Modeli, Yayın No: 77, Ankara: Rekabet Kurumu 
Yayını.  

Atasoy, V. (1993). Türkiye’de Kit ve ÖzelleĢtirme Sorunu, Ankara: Nurol 
Matbaacılık. 

Balcan, Ö. (1990). ÖzelleĢtirme ve BaĢarı ġansı, Ġstanbul: Aydınlar Ocağı 
Yayını. 



117 

 

 

 

BaĢ, M., ve  Artar, A. (1990). ĠĢletmelerde Verimlilik Denetimi-Ölçme Ve 
Değerlendirme Modelleri, Ankara: MPM Yayınları. 

Canoğulları, M. (2008). Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi 31 Aralık 
2006 Ve 2005 Tarihleri Ġtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve 
Bağımsız Özel Denetim Raporu, Ġstanbul: Güney Bağımsız Denetim 

Ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. 

Cevizoğlu, H. (1998). ÖzelleĢtirme, Ġstanbul: Beyaz Yayınları. 

Çakıcı, C. (2002). “ÖzelleĢtirme”, Ansiklopedik Muhasebe Terimleri 
Sözlüğü, Ġstanbul: Beta Yayınları. 

ÇaĢkurlu, E. (2002). Görev Zararı Kavramı ve Türkiye’de 1980 Sonrası 
Görev Zararı Doğurucu Faaliyetlerin Ġncelenmesi ve Analizi, SPK, 

Yayın No: 138, Ankara. 

Çelebi, I. (1995). Yeni Bir Düzen AnlayıĢı ÖzelleĢtirme, Ġstanbul: Milliyet 

Yayınları. 

Çetinkaya, Ö. (2007). Türkiye’de Devlet ĠĢletmeciliği ve ÖzelleĢtirme, 

Bursa: Ekin Kitabevi. 

Doğan, Necati M. (2012). Rakamlarla ÖzelleĢtirme, Ankara: T.C. 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı. 

Doğan, Ü. (1987). Verimlilik Analizleri ve Verimlilik-Ergonomi ĠliĢkileri, 

Ġzmir: Ticaret Borsası Yayınları. 

Doğan, Y. (1993).  Kit Ve ÖzelleĢtirme, Ġzmir: Fakülteler Kitapevi. 

Doğrul, A. (1994). Kamu TaĢınmazlarının ÖzelleĢtirilmesi, Ġstanbul: Beta 
Basım Yayım. 

Eğilmez, M. Kumcu, E. (2008). Ekonomi Politikası- Teori ve Türkiye 
Uygulaması, Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 

Falay, N. (1990). ÖzelleĢtirme Yöntemleri ve Sorunlar, Dünya‟da ve 
Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Konulu Seminer, ODTÜ, Ankara, 

Günal, V. (1986). Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara: SPK  

Hançerlioğlu, O. (1997). Bunalım, Ġstanbul: Ekonomi Sözlüğü, Remzi 

Kitabevi. 

Hatiboğlu, Z. (1993). Türkiye Ġktisadının GeçmiĢi, Bugünü Ve Geleceği, 

Yayın No: 363, 1b, Ġstanbul: Beta Basım Yayım. 

IĢıklı, A. (1994). ÖzelleĢtirme TartıĢmaları, Ġstanbul: Bağlam Yayınları. 

Karluk, R. (1997). Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul: Beta Basım Yayım. 



118 

 

 

 

Karluk, R. (1994). Türkiye’de Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve ÖzelleĢtirme, 

Ġstanbul: Esbank Yayınları. 

Karluk, R. (1999). Para ve Finans Ansiklopedisi, Cilt 2, Ġstanbul: Creative 

Yayıncılık. 

Kazgan, G. (2003). Türkiye’de Ekonomik Krizler: (1929-2001) Nedenleri 
ve Sonuçları Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir Ġrdeleme, Türkiye ĠĢ 
Bankası, Ġstanbul. 

Kepenek, Y. (1990). GeliĢimi, Sorunları ve ÖzelleĢtirilmeleriyle Türkiye 
Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, Ġstanbul: Gerçek Yayınevi. 

Keyder, N. (1993). Para-Teori, Politika Uygulamaları, Ankara: ODTÜ. 

Kilci, M. (1994). Kit’lerin ÖzelleĢtirilmesi ve Türkiye Uygulaması, DPT 

Uzmanlık Tezi, Yayın No: 2340, Ankara: DPT Yayınları. 

Kobu, B. (2005). Üretim Yönetimi, Ġstanbul: Avcıol Basım Yayın. 

Koray, M. (2000). Sosyal Politika, Bursa: Ezgi Kitabevi. 

Kök, R. (1993). Kit-ÖzelleĢtirme Modelleri ve Türkiye Üzerine Bir 
Uygulama, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. 

OECD, (1992). Regulatory Reform, Privatisation and Competition Policy, 

Paris. 

Özbudun, E. ve Levent Köker. (1994).  Türkiye’de ÖzelleĢtirme AraĢtırma 
Raporu, Ankara:  Yetkin Basımevi. 

Özfırat, N. (1993). ÖzelleĢtirme, Ġstanbul: Ġktisadi AraĢtırmalar Vakfı Yayını. 

Özmen, S. (1990). Türkiye’de ve Dünyada ÖzelleĢtirme Uygulamaları. 
Ġstanbul: Meter Matbaası. 

Özmen, S. (1987). Türkiye’de ve Dünyada Kit’lerin ÖzelleĢtirilmesi, 
Ġstanbul: Meter Matbaası. 

Öztürk, N. (2006). ÖzelleĢtirme Ders Notları, T.C. BaĢbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurumu Eğitim Notu, Ankara. 

Ruhi, M. Emin. (2003). 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve 
ÖzelleĢtirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Sarıaslan, H. (1998). KĠT’ler ve ÖzelleĢtirme-Türkiye’nin Sektörel Analizi, 
Ankara: Tek Yayınları. 

Sarıaslan H. Ve Cengiz E. (1993). Türkiye’deki KĠT’lerin ÖzelleĢtirilmesi, 
Ankara: TOBB Yayınları.  



119 

 

 

 

Sarısu, A. (2003). Dünyada ve Türkiye’de ÖzelleĢtirme, Ankara: 

ASOMEDYA. 

Sevil, G. (1996). Borsada SatıĢ Yoluyla ÖzelleĢtirme, Yayın No:927, 

EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Seyidoğlu, H. (1992). Değer, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 

Ankara:  Güzem Yayınları. 

Syrett, K. (2000). Düzenleyici Kurumlar: Yapıları ve Sorunları, 15 Mayıs 

2000 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Semineri, (Çev. 
ġahin Ardıyok). 

Syrett, K. (2000). Ġngiltere’de ÖzelleĢtirme: Siyasal ve Hukuksal 
Temelleri, 12 Mayıs 2000 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Semineri, (Çev. ġahin Ardıyok). 

ġafak, A. (1996). Kriz, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ġstanbul: Temel 

Yayınları. 

ġafak, A. (1996). ÖzelleĢtirme, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ġstanbul: 

Yaylacık Matbaası. 

ġener, O. (1994). Dünyada Ve Türkiye’de ÖzelleĢtirme, Ankara: Türkiye 

Maden ĠĢçileri Sendikası Yayınları. 

Tanör, R. (2000). Türk Sermaye Piyasası-Halka Arz, Ġstanbul: Beta Basım 

Yayım 

Tosun, M. (1981). Örgütsel Etkililik, Ankara: TODAĠE Yayını.  

Uzun, M. Delice, G. Yavılıoğlu, C. Ve Özsoy, O. (2010). “GeliĢmiĢ Ülkelerde 
ÖzelleĢtirme Uygulamaları.” Ġçinde, Dünyada ve Türkiye’de 
ÖzelleĢtirme Uygulamaları Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, 
Ankara: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Yayını. 

YaĢar, S. (2005). ÖzelleĢtirme, Mart, 2.Baskı, Ġstanbul: Beta Yayınları. 

Yayılıoğlu, C. ve Delice, G. (2010). “Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Uygulamaları 
(Süreç Analizi).” Ġçinde, Dünyada ve Türkiye’de ÖzelleĢtirme 
Uygulamaları Teorik Ve Tarihsel Bir Perspektif, Ankara: T.C. 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Yayını. 

Yazıcı, K. (1997). ÖzelleĢtirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme 
Kriterleri, Ankara: DPT Uzmanlık Tezi 

Zengin, E. (1999). Yerel Yönetimlerde ÖzelleĢtirme, Konya: Mimoza Basım 

Yayım. 

 



120 

 

 

 

 

 

SÜRELĠ YAYINLAR 

Acartürk, E. (2001). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif 
Yöntemler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, 

s.46-60. 

Akalın, G. (2002). Türkiye‟de Piyasa Ekonomisine GiriĢ Süreci ve Ekonomik 
Kriz,  TĠSK Yayınları, Yayın No: 215, s.125-194. 

Akbulut, E. (1991). Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 1980 Sonrası GeliĢimi ve 
ÖzelleĢtirme Deneyimi, Türk Ekonomisine Demokrat Çözümler, TESA 
Vakfı Yayını, Ġstanbul, s.106. 

AkdiĢ, M. (1999). Bir ÖzelleĢtirme Yöntemi Olarak Halka Çek Dağıtılması 
Yöntemi ve Azerbaycan Uygulaması, Avrasya Etütleri Dergisi, 

Sayı:15, s.24. 

Aksoy, A. (1994). Ġngiliz Usulü ÖzelleĢtirme, Ekonomik Forum Dergisi, Sayı 

7, s.25. 

Aktan, CoĢkun C. (1993).  “Posta Ve Telekomünikasyon Hizmetlerinde 
Yeniden Yapılanma ve ÖzelleĢtirme Uygulamaları (ABD ve Ġngiltere 
Örnekleri), Ġktisat, ĠĢletme Ve Finans Dergisi, Yıl:8, Sayı: 92-93, s.28. 

Akyüz, Y. (1994). Ekonomide LiberalleĢme Ve SanayileĢme Latin Amerika 
Deneyimi, Ġktisat ĠĢletme Ve Finans Dergisi, Sayı:96, s.2-18.  

Anıl,  H.  (1982). Kamu Maliyesi ve Kaynak Kullanımında Etkinlik,  Ġktisadi ve 
Ticari Bilimler Akademisi, Yayın No: 205, s.13. 

Avrasya Dosyası, (1998). Azerbaycan Özel Sayısı, Sayı 103, s.2. 

Bayar, U. (2000). ÖzelleĢtirmenin Neresindeyiz?, Ekonomik Forum, Yıl:7, 

s:9. 

Buck, T. Filatotchev, I. Wright, M. Ve Frausum, Y. (1996). Rusya ve 
Ukrayna‟da ÖzelleĢtirme Süreci ve Etkileri, KarĢılaĢtırmalı Ekonomik 
ÇalıĢmalar, Sayı:38, s.44-48. 

Cabeza, L. ve Gomez S. (2007). Ġspanya‟da ÖzelleĢtirme Süreci: Satılan 
Firmaların Performansları Üzerine Bir ÇalıĢma, ĠĢletme Bölümü, 

Sayı:16, s.5-8. 

Çoban, O. (2007). Türk Otomobil Sanayiinde Endüstriyel Verimlilik ve 
Etkinlik, Erciyes Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Sayı:29, s.17-36. 



121 

 

 

 

Duran, L. (1991). Yap-ĠĢlet-Devret, Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, s. 147. 

Duran, M. (1985). Ġngiltere‟den Kit‟ler ve ÖzelleĢtirme Uygulamaları, Banka 
Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:22, Sayı:3, s.47-49.  

Gökalp, F. (1994). Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, DEÜ 
Yayınları, Cilt:9, Sayı:2, s.366.  

GöktaĢ, A. (2002). GeliĢmekte Olan Ülkelerde ÖzelleĢtirme Çıkmazı-I, 
YaklaĢım Dergisi, Sayı: 109, s.1-47. 

Gürsoy, B. (1985). Verimlilik Üzerine DüĢünceler, MPM Yayınları, Yayın 
No:324, s:3. 

Ġstanbul Sanayi Odası, Ġstanbul, (2001). Elektronik ve Telekomünikasyon 
Sektörü Raporu, Ġso Yayınları, Yayın No: 2001/17, s:49. 

Karagöz, H. (2009). Dünya ve Türkiye’de ÖzelleĢtirme Uygulamaları, 
Konya, Konya Ticaret Odası, s.1-29. 

Kır, Y. (1990). Sosyal ÖzelleĢtirme Politikası, ĠĢletme ve Finans Dergisi, Yıl 
8, Sayı 90, s.30-32. 

Kök, R. (1991). Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik, Atatürk Üniversitesi 
Yayınları, Yayın No: 680, s.254. 

Kök, R. Ve Ertuğrul D. (2003). Endüstri Ġktisadında Verimlilik Ölçme ve 
Strateji GeliĢtirme Teknikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 
DEÜ Yayınları, Yayın No: 25-8/1, s.322. 

Kömürcüler, E. Özçağ M. (2015). Bir Regülasyon Kurumu Olarak Yargı 
Organı: Anayasa Mahkemesi Ve DanıĢtay Kararlarında Devletin 
Düzenleyici Rolü, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi 
Dergisi, Cilt:22, Sayı:1,  s.84-96. 

Mobisad. (2008). Telekomünikasyon Sektör Raporu, Mobisad, Ġstanbul, s.2 

Özbek, O. (2007). Türkiye‟de ÖzelleĢtirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Arge 
Bülteni, s:5. 

Sarıaslan, H. (1995).  ÖzelleĢtirmenin Mantıksal Temeli, Denetim Dergisi, 
Sayı 85, Sevil, G. (1996). Borsada SatıĢ Yoluyla ÖzelleĢtirme, EskiĢehir 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 927, s.10. 

Sezgin, ġ. (2010). Piyasa Ekonomisinin ġartları ve ÖzelleĢtirme, Akademik 
Ġncelemeler Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s. 159. 

ġayer, G. (1986). Kamu ĠĢletmelerinin ÖzelleĢtirmesi - Britanya Örneği, 
Ankara Üniversitesi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 88, s.45. 



122 

 

 

 

Tamamura, H. (2005). Japonya‟da ÖzelleĢtirmenin Fiili Durumu ve Etkisi, 
Ritsumeikan Üniversitesi, s.4-5. 

Tepe, B. Ardıyok, ġ. (2004). Devlete Yeni Rol: Regülasyon, Amme Ġdaresi 
Dergisi, Sayı: 37/1, s. 107. 

T.C. Hazine MüsteĢarlığı-Yatırımcı- Garantörler Arasında T.T.A.ġ. Hisse 
SatıĢ SözleĢmesi Örneği, s.32. 

T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, (1989). Altıncı BeĢ Yıllık 
Kalkınma Planı 1990-1994, Ankara, s.2-32. 

T.C. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu, (2002). Genel Rapor 2000, 
Ankara, s.23. 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, (2008 Mayıs 12).  Telekom 
Halka Arzı Basın Toplantısı. 

Tenekecioğlu M. (1999). Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu, 
ÖzelleĢtirmenin Neresindeyiz? , TĠSK Ġnceleme Yayınları, Ankara, 
Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XX, Sayı: 177, s.54. 

TOBB. (1993). ÖzelleĢtirme Özel Ġhtisas Raporu. s.24. 

TOBB. (1996). 1995 Yılı Ekonomik Raporları, TOBB Genel Yayın, Yayın 

No:307, s.123. 

TT Yeni Organizasyon Yapısını Açıkladı, Telekom Dünyası, (2006).  Sayı: 
49, Temmuz, s.82. 

TÜSĠAD. (1986). ÖzelleĢtirme KĠT‟lerin Halka SatıĢında BaĢarı KoĢulları, 
Lebib Yalkın Yayınları, Ġstanbul, s.17. 

TÜSĠAD. (1992). 21.Yüzyıla Doğru Türkiye; Geleceğe Dönük Bir Atılım. 
Tüsiad–2, Türkiye’de ÖzelleĢtirme Uygulamaları, Ġstanbul, s:16-21. 

Türk Telekom ÖzelleĢtirmesi Stratejik Görünüm Raporu, (2005).  Türkcell, 

Ġstanbul,  s.17. 

Türk Telekom 2006 Yılı Faaliyet Raporu, (2007).  Türk Telekom, Ankara, 

s:22. 

Türk Telekom Halka Arzı Sunumu, (2008). Garanti Yatırım Menkul 
Kıymetler A.ġ.  Ġstanbul, s.21. 

Türk, Y.Ziya, (2014). Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Analizi, Yıllık 
Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Nisan, 
s.24. 

United Nations. (1993).  Accounting, Valuation and Privatization, New 
York, s:80-113. 



123 

 

 

 

Ural, M. (1999). Bankacılık Sisteminde Verimlilik, Dokuz Eylül Üniversitesi 
ĠĠBF Dergisi, DEÜ Yayınları, Cilt: 14, Sayı:2, s.147-157. 

Uyanık, S. (1993). Ġngiltere‟de ÖzelleĢtirme: Metotlar, Hedefler ve Sonuçları, 
Türk Ġdare Dergisi, Haziran, Sayı: 399, s.223-227. 

Ünal, G. (2003). Dünden Bugüne ÖzelleĢtirme, Uluslararası ĠliĢkilerde 
Olaylar ve Yorumlar Üç Aylık DıĢ Politika Dergisi, Sayı:40, s. 51. 

Viravan A. (1991). ÖzelleĢtirme: Mali Seçenekler ve Fırsatlar, Maliye 
Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı:104, s.46. 

Yaman A. (1993). Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve ÖzelleĢtirmeleri, Ankara, 
BaĢbakanlık Kamu Ortaklığı Ġdaresi, YayınlanmamıĢ ÇalıĢma, s.12. 

Yanardağ, M.Ö. Ve Süslü, B. (2002). Türkiye‟de ÖzelleĢtirme Nedenleri ve 
Uygulamaları, Mevzuat Dergisi, Yıl:5 Temmuz, Sayı:255, s:1-13. 

Yaralıoğlu, K. (1990). ÖzelleĢtirme Ve Türkiye‟deki Uygulamalar, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Yayın No: 0906, Cilt:5, Sayı:1-2, 
s.452. 

Yücel, A. (2005). Ġdari SözleĢmeler ve Ġmtiyaz SözleĢmeleri, Türkiye 
Mühendislik Haberleri, Cilt:439, s.73-77. 

Yükçü, S. Ve Atağan, G. (2009). Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının 
Yarattığı KarıĢıklık, Ankara Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt:23, Sayı:4, s.1-
13. 

Yüksel, E. (2000). Basın Ve Siyaset Gündeminde ÖzelleĢtirme, (ÖzelleĢtirme 
Konusu Üzerine Bir Gündem Belirleme AraĢtırması), Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1253, EskiĢehir, s.70-84. 

Woytek, K. Ve Lewis, M. (2002). Ukrayna‟da ÖzelleĢtirme, Uluslararası Para 
Fonu, Avrupa 2 Departmanı, s.4. 

(2006). Telekom SatıĢına Ödül, Radikal, 21 Ocak, s.6. 

(2008). Bu Fiyattan Türk Telekom Hissesi Alınır Mı? Para Dergisi. Sayı: 19, 

Mayıs, s.75. 

(2008).  Yılın Starları Anketi, Ekovitrin,  Mayıs,  Sayı: 101, s.40. 

(2008). Türk Telekom Her Ġlçeye Ġnternet Evi Projesine Devam Ediyor, 
Telepati, Sayı: 152, Mayıs, s.118. 

2983 Sayılı Kanun 

4283 Sayılı Kanun 

4734 Sayılı Kanun 



124 

 

 

 

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

Resmi Gazete, (2003). ÖzelleĢtirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve Ġhale 
Yönetmeliği, Sayı: 25301. 

TEZLER 

Arik, E. (2010). Türkiye’de ÖzelleĢtirme Politikası Bağlamında Türk 
Telekom’un ÖzelleĢtirilmesi, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), 
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 

Büyükçoban, Z. (2006). Rekabet ve Hâkim Durumdaki Kamu 
TeĢebbüsleri-Türk Telekom Örneği, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 
Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 

Çakal, R. (1996). Doğal Tekellerde ÖzelleĢtirme ve Regülasyon, DPT 

Uzmanlık Tezi, Yayın No: 2455 Ankara: DPT.  

Gök, M. (2006). Kamu ekonomisinde Doğal Tekeller: Kentsel Su 
Hizmetleri (ĠSKĠ Örneği), (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Marmara 
Üniversitesi, Ġstanbul. 

Gökçe, G. (2000). Yerel Yönetimlerde Katılma ve Etkinlik, (YayınlanmamıĢ 
Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya. 

Karacaer, ġ. (1998). Antalya Yöresindeki 4 Ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam 
Etkinlik Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması, 
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Kulalı, Ġ. (2006). Telekomünikasyon Sektöründe Evrensel Hizmetlerin 
Maliyetleri: Türkiye Ġçin Bir Model Önerisi, (YayınlanmamıĢ Doktora 
Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Taner, D. (2006). Türkiye’de ĠletiĢim Tekeli Ve Türk Telekomünikasyon 
A.ġ.’nin ÖzelleĢtirilmesi, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 

UçmuĢ,  E.  (2004),  Sürdürülebilir Verimlilik ve Bir Uygulama ÇalıĢması, 
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. 

ELEKTRONĠK ADRESLER 

http1: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, “ÖzelleĢtirme 
Programının Amaçları” Http://www.Oib.Gov.Tr/Baskanlik/Ozellestirme_ 
Amac.Htm, (15.01.2015). 

http2: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Stratejik Plan (2009-
2013), www.Oib.Gov.Tr, (15.01.2015). 

http3: http://www.Oib.Gov.Tr/Program/Uygulamalar/1985-2003_1.Htm, 
(17.01.2015). 



125 

 

 

 

http4: www.Oib.Gov.Tr/Program/Uygulamalar/19852003_Gerceklesenler.Htm 
(20.12.2014). 

http5: http://www.Oib.Gov.Tr/Program/Uygulamalar/Devam_Edenler.Htm , 
(17.01.2015). 

http6: T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Türkiye‟de 
ÖzelleĢtirme Uygulamaları Bülteni, http://www.Oib.Gov.Tr/Yayinlar/ 
Yayinlar.Htm, (20.02.2015). 

http7:http://www.Turktelekom.Com.Tr/Tt/Portal/Tthakkinda/Kurumsaltanitim/H
akkinda,  (20.12.2014). 

http8: www.Ptt.Gov.Tr/Sx/Ptt/#Kurumsal , (25.02.2015). 

http9: http://www.Turktelekom.Com.Tr , (25.02.2015). 

http10:Türk Telekomünikasyon Anonim ġirketi Ana SözleĢmesi, http:// 
www.Ttinvestorrelations.Com/_Files/Pdf/Tr/Esas_Sozlesme_Ticari_Sicil
_Bilgileri/Tt-Esas-Sozlesme.Pdf , (03.03.2015). 

http11:http://mimoza.marmara.edu.tr/~mcokgez/Makaleler/dogaltekel.htm, 
(06.11.2015). 

http12:Ali Petek, Kamu Kesiminde Düzenleyici Kurumlar ve Politikalar 
Üzerine Bir Teorik Çerçeve, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dpusbd/ 
article/viewFile/5000126054/5000115848, (06.11.2015). 

http13:ġule Soyer, Regülasyon ve Deregülasyon Politikası, http:// 
www.academia.edu/12459094/Reg%C3%BClasyon_ve_Dereg%C3%B
Clasyon_Politikas%C4%B1, (06.11.2015). 

http14: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (04.11.2015). 

http15: http://www.internetworldstats.com/list2.htm#top, (04.11.2015). 

http16:http://www.internetworldstats.com/top20.htm, (04.11.2015). 

http17: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (04.11.2015). 

http18: http://www.internetworldstats.com/eu/tr.htm, (04.11.2015). 

http19: https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2015-q2-state-of-
the-internet-report.pdf, (06.11.2015). 

http20:https://www.stateoftheinternet.com/d ownloads/pdfs/2012-state-of-the-
internet-connectivity-report-2012-q4.pdf, (06.11.2015). 

http21:https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2013-state-of-the-
internet-connectivity-report-2013-q4.pdf, (06.11.2015). 

https://www.stateoftheinternet.com/d


126 

 

 

 

http22:https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2014-q4-state-of-
the-internet-report.pdf, (06.11.2015). 

http23:https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2015-q2-state-of-
the-internet-report.pdf, (06.11.2015). 

http24:http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings? 
displayCurrency=TRY&itemId=33, (07.11.2015). 

http25:http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/635/Uluslararas
%C4%B1%20Ekonomik%20G%C3%B6stergeler%202014.pdf, 
(08.11.2015). 

Fortune Dergisi, “Türkiye'nin En Büyük 500 ġirketi – 2013”, http://www. 

Fortuneturkey.Com/Fortune500-2013 , (05.03.2015). 

GöktaĢ, A. Arjantin ve Fransa‟da ÖzelleĢtirme, http://Portal1.Sgb.Gov.Tr/ 
Calismalar/Yayinlar/Md/Md138/Intarjantın%20ve%20fransa'da%20ozell
estırme.Pdf, (19.12.2014). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  http://www.oib.gov.tr/ 
program/uygulamalar/yonteme_gore.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, http://www.oib.gov.tr/ 
program/uygulamalar/yillara_gore.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  http://www.oib.gov.tr/ 
program/uygulamalar/1986-2002_kaynak_ kullanim.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, http://www.oib.gov.tr/ 
program/uygulamalar/ozellestirme_yontemleri.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,  Türkiye'de ÖzelleĢtirme-2, 
http://www.oib.gov.tr/yayinlar/yayinlar.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, http://www.oib.gov.tr/ 
baskanlik/ozellestirme _prosedur.htm, (24.01.2015). 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, http://www.oib.gov.tr/ 
duyuru/2008-05-12_telekom_arz_bilgisi.htm, (24.01.2015). 

Türk Telekom A.ġ. 2014 Faaliyet Raporu, http://www.Ttinvestorrelations. 
Com/_Files/Pdf/Tr/2014-Faaliyet-Raporu.Pdf , (03.04.2015). 

Türk Telekomünikasyon A.ġ.‟nin Halka Arzı Ġçin Hazırlanan SPK Onaylı Ġzah 
name, http://www.Ttinvestorrelations.Com/_Files/Pdf/Tr/Halkaarz/ 
Izahname(Spk_Onayli).Pdf , (03.04.2015). 

Türk Telekom Grubu Yatırımcı ĠliĢkileri, http://www.Ttinvestorrelations.Com/ 
(18.12.2014). 

http://www/
http://portal1.sgb.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/turkiyede_ozellestirme2.zip


127 

 

 

 

Türk Telekom 2014 Yıl Sonu Basın Bülteni, http://www.ttinvestorrelations. 

com/tr/ mali- operasyonel- veriler/ceyrek-donem-sonuclari.aspx,(10.03.2015). 

Türkiye Rekabet Kurumu, http://www.rekabet.gov.tr/C3%BCrk, (03.02.2015). 

http://www.Privatizationbarometer.Net/Pub/Nl/5/3/Pb_Ar2013-2014.Pdf, 
(24.12.2014). 

http://www.telepati.com.tr/nisan05/haber25.htm, (03.02.2015). 

 


