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BAfiKAN SUNUfiU

Özellefltirme, çeyrek as›rd›r ülke gündeminde yerini
koruyan bir olgu olarak yap›sal reformlar›n en önemli
unsurlar›ndan biri olmufltur. Bu süre boyunca
özellefltirme etraf›nda flekillenen tart›flmalar,
özellefltirmenin genel makroekonomik politikalar›n bir
parças› ve arac› olarak görülmesini engellemifltir.

Özellefltirmenin tart›fl›lmas› ve sorgulanmas› son derece
do¤ald›r, çünkü özellefltirme ile ekonomide kamu - özel
sektör dengesi yeniden flekillenmektedir. Art›k bir çok
sektörde kamunun tekel veya hakim konumundan söz
etmek mümkün de¤ildir. Ülkemizde özellefltirme ile
piyasa yap›s›n›n sa¤l›kl› bir flekilde iflleyiflinin sa¤lanmas›
ve sürdürülebilmesi için gerek yasal, gerekse kurumsal
düzenlemeler yap›larak, devletin denetleyici ve
düzenleyici rolünün etkinlefltirilmesi sa¤lanm›flt›r.

Özellefltirmeyi sosyal boyutundan ayr› düflünmeksizin,
özellefltirme çal›flmalar›nda temel yaklafl›m›m›z ise, elde
edilen gelirinin yüksekli¤i veya özellefltirilen kurulufllar›n
say›s› ile s›n›rl› olman›n ötesinde, ülkemizin rekabet
gücünü ve verimlili¤i art›rmak olmufltur.

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›n›n 2009-2013 y›llar›n›
kapsayan döneme ait ilk Stratejik Plan› da bu temel
yaklafl›m ve kat›l›mc›l›k anlay›fl› çerçevesinde
haz›rlanm›flt›r. Fakat burada söz konusu plan›n,
özellefltirmenin stratejisi olarak alg›lanmamas›
gerekti¤ine de¤inmeden geçemeyece¤im. Çünkü strateji
belirlemek, özellefltirme ifl ve ifllemlerinin ilk ad›m›n›
oluflturdu¤undan, özellefltirme uygulamalar› zaten
belirlenen bir strateji çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürütmekte oldu¤umuz misyonun zor ve uzun bir süreç
oldu¤u bilinciyle, bu özverili çal›flman›n ortaya
ç›kmas›nda eme¤i geçen baflta Stratejik Planlama Ekibi
olmak üzere tüm ‹dare çal›flanlar›na, katk› sa¤layan kifli
ve kurulufllara, de¤erli görüfllerini bizden esirgemeyen
tüm paydafllar›m›za teflekkür eder, plan›n idaremiz ve
özellefltirme uygulamalar›na yeni bir anlay›fl getirmesini
temenni ederim.

Metin K‹LC‹

Baflkan



K›saltmalar 11

Birinci Bölüm: Çal›flma Yöntemi ve Süreci 13

1.1. Strateji Gelifltirme Yöntemi 14

1.2. Çal›flma Süreci 15

‹kinci Bölüm: Misyon, Vizyon ve Temel De¤erler 19

2.1. Misyon 20

2.2. Vizyon 22

2.3. Temel De¤erler 23

Üçüncü Bölüm: Özellefltirmenin Felsefesi, Amaçlar› ve Türkiye’deki Tarihsel Geliflimi 27

3.1.Özellefltirmenin Felsefesi 28

3.2. Özellefltirmenin Temel Amaçlar› 29

3.3. Türkiye’de Özellefltirme Süreci 30

3.4. Türkiye’de Özellefltirmenin Kilometre Tafllar› 32

Dördüncü Bölüm: Kurumsal Yap› ve Yasal Düzenlemeler 35

4.1. Kurumsal Geliflim 36

4.2. Yasal Yükümlülükler 38

4.2.1. Özellefltirme Yüksek Kurulu 38

4.2.2. ‹darenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar› 39

4.2.3. ‹darenin Teflkilat Yap›s› 41

4.3. Mevzuat 41

Beflinci Bölüm: Çevre Analizleri 47

5.1. D›fl Çevre Analizi 48

5.1.1. Yönlendirici Üst Belgeler 48

a) IX. Kalk›nma Plan› 48

b) 60. Hükümet Program› 48

c) AB Müktesebat›na Uyum Program› 49

d) Di¤er Üst Belgeler 50

5.1.2. D›fl Paydafllar 51

a) Özellefltirme Yüksek Kurulu 51

b) Yat›r›mc›lar 51

c) ‹lgili Kurum ve Kurulufllar 52

d) Di¤er Paydafllar 53

5.1.3. F›rsatlar 54



5.1.3.1. Özellefltirme Politikalar›n› Etkileyen E¤ilimler 55

a) Ekonomik Gerçekçili¤in Yerleflmesi 55

b) Ekonomi ve Politikan›n Yap›sal Olarak Ayr›fl›m› 55

5.1.3.2. Özellefltirme Alan›nda Yükselen E¤ilimler 55

a) Kamu-Özel Sektör ‹flbirli¤indeki Çarp›c› Büyüme 56

b) A¤ Yönetiminin Ortaya Ç›k›fl› 57

5.1.4. Tehditler 58

5.2. ‹ç Çevre Analizi 59

5.2.1. Hizmet Üretim Süreci 59

5.2.2. Temel Yetkinlik 62

5.2.3. ‹nsan Kaynaklar› 63

5.2.4. Güçlü Yönler 64

5.2.5. Zay›f Yönler 66

Alt›nc› Bölüm: Olas› Senaryolar ve Stratejik Alternatifler 69

6.1. Olas› Senaryolar 70

6.2. Stratejik Alternatifler 72

6.2.1. Mevcut Yasal Çerçevede Faaliyetlerin Planlanmas› 73

6.2.2. Geniflletilmifl Yasal Çerçevede Faaliyetlerin Planlanmas› 73

6.2.3. Özellefltirme Olgusunun Kazanaca¤› Yeni Anlamlar Çerçevesinde
            Faaliyetlerin Planlanmas› 74

Yedinci Bölüm: Stratejik Aç›l›mlar 77

7.1. Politika Üretimine Aktif Kat›l›m 78

7.2. Rekabet Gücünün Art›r›lmas›na Yönelik Özellefltirmeler 79

7.3. Kamu Yat›r›m ve Hizmetlerinin Özel Sektör ‹flbirli¤i ‹le Yap›lmas› ‹çin
 Strateji Gelifltirme ve Uygulamalar› Yönlendirme 80

7.4. Sosyal ‹çerikli Hizmetlerin A¤ Yönetimi Modeli ‹le Yap›lmas› ‹çin
 Strateji Gelifltirme ve Uygulamalar› Yönlendirme 81

7.5. Finansal Araçlar›n Özellefltirme Uygulamalar›na Yönlendirilmesi 83

7.6. Dan›flmanl›k Hizmeti Sunulmas› 84

Sekizinci Bölüm: Amaç ve Hedefler 87

8.1. Amaç: Devletin etkin kaynak kullan›m›na hizmet edecek flekilde özellefltirme
 alan›n›n geniflletilmesi ve yöntemlerinin gelifltirilmesi 88

8.2. Amaç: Etkin özellefltirme yönetimi için ‘ö¤renen örgüt’ olma 90

8.3. Amaç: Özellefltirme yönetiminde baflar› için paydafllar›m›zla iliflkilerimizin
 ‘iyi yönetiflim’ ilkeleri do¤rultusunda gelifltirilmesi 91



AB : Avrupa Birli¤i

A¤ Yönetimi (PSPP) : Kamu-özel sektör- kar amac› gütmeyen organizasyonlar iflbirli¤i
(Public-Social-Private Partnership)

BH‹DB : Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›

B‹T : Belediye ‹ktisadi Teflebbüsler

DTK : De¤er Tespit Komisyonu

FFYDB : Finansman ve Fon Yönetimi Daire Baflkanl›¤›

G‹PGB : Gayrimenkul ‹fllemleri Proje Grup Baflkanl›¤›

‹dare (Ö‹B) : Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›

‹HDB : ‹hale Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›

‹K : ‹hale Komisyonu

‹M‹D : ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤›

‹SHDB : ‹stihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤›

K‹T : Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri

ÖSDP : Özellefltirme Sosyal Destek Projesi

ÖST‹G : Özellefltirme Sonras› Takip ‹flleri Grup Baflkanl›¤›

ÖYK : Özellefltirme Yüksek Kurulu ‹dare

PDHDB : Proje De¤erlendirme ve Haz›rl›k Daire Baflkanl›¤›

PGB : Proje Grup Baflkanl›¤›

PPP : Kamu yat›r›m ve hizmetlerinde kamu - özel sektör iflbirli¤i (Public- Private Partnership)

SPDB : Sermaye Piyasalar› Daire Baflkanl›¤›

SPE : Strateji Planlama Ekibi

SWOT Analizi (GZFT) : Kurumun güçlü ve zay›f yönleri ile karfl› karfl›ya oldu¤u f›rsat ve tehditlerin
belirlenmesi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

TÜSS‹DE : Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü
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Strateji Gelifltirme Süreci

1. Çevre Analizi (D›fl Çevre + ‹ç Çevre + SWOT)

2. Senaryo Gelifltirme (‹yimser + Kötümser + Normal)

3. Stratejik Alternatif Gelifltirme

4. Plan & Program (Amaçlar + Hedefler)

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› stratejisi, afla¤›da belirtilen
yöntem ve süreç çerçevesinde gelifltirilmifltir.

1.1. Strateji Gelifltirme Yöntemi

‹darenin stratejisini gelifltirmek için ihtiyaç duyulan
bilgiler, afla¤›da gösterildi¤i üzere birbirini takip eden
dört ad›mda üretilmifltir:

Çevre Analizleri: D›fl ve iç çevredeki trendler, SWOT
analizi çerçevesinde de¤erlendirilerek, planlama
döneminde ‹darenin nas›l bir çal›flma atmosferi ile karfl›
karfl›ya kalaca¤› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. D›fl çevrede
yönlendirici üst belgeler, d›fl  paydafllar ve özellefltirme
politikalar›n› etkileyen trendler analiz edilerek ‹darenin
önündeki f›rsat ve tehditler; iç çevrede ise de¤er zinciri,
insan kayna¤› ve temel yetkinlik analizleri yard›m›yla
‹darenin güçlü ve zay›f yanlar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Senaryo Gelifltirme: Çevre analizleri ile belirlenen
planlama dönemine iliflkin çal›flma atmosferi, gelecekte
olas› durumlardan ancak birinin gerçekleflebilece¤i
varsay›m› ile belirlenmifltir. Belirlenen atmosferin
beklentinin d›fl›nda daha iyi ya da daha kötü yönde
gerçekleflmesi durumunda, ‹darenin izleyece¤i yol
de¤erlendirilmifl ve “senaryo tekni¤i” kullan›larak
gelece¤in belirsizli¤ini azaltmaya yönelik bir çal›flma
yap›lm›flt›r. Bu çerçevede, özellefltirme politika ve
uygulamalar›n› do¤rudan etkileyen ve ‹darenin kontrolü
d›fl›nda olan d›fl faktörler belirlenerek bunlar›n olas› üç
davran›fl› de¤erlendirilerek normal, iyimser ve kötümser
senaryolar üretilmifltir.

Stratejik Alternatiflerin Gelifltirilmesi: Üçüncü
ad›mda, söz konusu planlama dönemine iliflkin çal›flma
atmosferi veya senaryolar› göz önüne al›narak stratejik
alternatiflerin neler olabilece¤i de¤erlendirilmifltir. Burada
‹darenin stratejisine yön verecek genel bir perspektifin
ve bu do¤rultuda hangi stratejik aç›l›mlar›n olmas›
gerekti¤i üzerinde durulmufltur.

Plan ve Program: Önceki ad›mlarda ortaya ç›kan fikirler,
uygulama aç›s›ndan de¤erlendirilerek amaç ve hedeflere
dönüfltürülmüfltür.



1.2. Çal›flma Süreci

‹darenin stratejik plan haz›rlama çal›flmas›, kat›l›mc›l›k
anlay›fl›yla bir fikir gelifltirme çal›flmas› olarak
gerçeklefltirilmifltir. Bu çerçevede çal›flma süreci
afla¤›daki flekilde ifllemifltir:

‹dare personeline, 06.02.2007 tarih ve 2007/02 say›l›
iç genelgeyle stratejik plan haz›rlama çal›flmalar›n›n
bafllat›ld›¤› ve bu çal›flmalar›n Strateji Gelifltirme Dairesi
Baflkanl›¤›n›n koordinatörlü¤ünde tüm birimlerin
kat›l›m›yla yürütülece¤i duyurulmufltur. Bir baflkan
yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda, 20 kiflilik genifl bir stratejik
planlama ekibi oluflturulmufltur. 20 fiubat 2007 günü
yap›lan ilk toplant›da, söz konusu ekip üyelerinin
bilgilendirilmesi bak›m›ndan, “stratejik plan›n önemi ve
süreci” hakk›nda bir sunum yap›lm›fl ve stratejik
planlamaya iliflkin doküman da¤›t›lm›flt›r. Bir sonraki
aflamada ayn› sunum tüm personele yap›larak ‹dare
çal›flanlar›n›n bilgilendirilmesi sa¤lanm›flt›r.

Çal›flmalar, stratejik plan konusunda kaynak taramas›
yap›lmas› ve bu do¤rultuda pilot uygulamalar ile haz›rl›k
programlar›n› yay›mlayan kurulufllar›n çal›flmalar›n›n
incelenmesiyle sürdürülmüfltür.

SPE’nin ikinci toplant›s›nda, ekipte kavram birli¤inin
sa¤lanmas›, ekibin daha etkin ve verimli çal›flmas›

bak›m›ndan strateji ile ilgili bir e¤itimin gereklili¤i
gündeme gelmifltir. Bu yönde yürütülen çal›flmalar
neticesinde SPE üyelerine, 02-05 Nisan 2007
tarihlerinde TÜB‹TAK Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare
Enstitüsünün Gebze/‹zmit e¤itim merkezinde “stratejik
yönetim e¤itimi” verilmifltir.

TÜSS‹DE’deki e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›n›n yararl› olaca¤›
kanaatiyle, üst yönetim ve birim yöneticilerinin yan› s›ra
stratejik planlama çal›flmalar›na katk› sa¤layaca¤›
düflünülen her birimden en az bir personelin de dahil
oldu¤u 20’fler kiflilik iki grubun daha 11-13 May›s ve 16-
18 May›s 2007 tarihlerinde TÜSS‹DE’de stratejik yönetim
e¤itimi almas› sa¤lanm›flt›r. E¤itim çerçevesinde her bir
grubun SWOT analizi ve vizyon/misyon belirleme
çal›flmalar› raporlanm›flt›r. Böylece çal›flanlar›n büyük
bir k›sm›, stratejik plan›n önemi ve stratejik düflünme
tarz› konusunda bir deneyim kazanarak, strateji
gelifltirme sürecine katk› sunacak duruma gelmifltir.

SPE’nin üçüncü toplant›s›nda, ‹darenin stratejik plan›
haz›rlama sürecinde, yap›lacak çal›flmalar ve uygulanacak
yöntemin belirlenmesine ve yap›lan çal›flmalar›n amaca
uygunlu¤unun de¤erlendirilmesine rehberlik etmek ve
gerekli e¤itimi vermek üzere dan›flmanl›k hizmetinden
yararlan›lmas›n›n daha uygun olaca¤›na karar verilmifltir.
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Bu amaçla yap›lan görüflmeler sonucunda dan›flman
olarak belirlenen Doç. Dr. Mehmet BARCA ile çal›flmalara
devam edilmifltir. Bu do¤rultuda SPE, Haziran 2007’den
itibaren üç ay boyunca her hafta toplanarak, iç ve d›fl
çevre analizini, senaryolar›, stratejik alternatifleri ve
amaç/hedefleri tart›flm›flt›r. ‹htiyaç duyuldu¤unda alt
gruplar oluflturularak belirli konularda araflt›rma, tart›flma
ve bunlar›n raporlanmas› yoluna gidilmifltir. ‹dare Baflkan›
yap›lan çal›flmalar hakk›nda sürekli olarak bilgilendirilmifl
ve baz› toplant›lara kat›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Toplant›lar sonucunda ortaya ç›kan fikirlerden hareketle
“stratejik plan›n birinci tasla¤›”n› haz›rlamak üzere bir
çal›flma grubu oluflturulmufl ve taslak çal›flmas› 2007
Eylül ay› sonunda tamamlanm›flt›r.

Söz konusu taslak, ‹dare bünyesindeki bütün birimlere
gönderilerek, birimlerin elefltiri ve önerleri al›nm›flt›r.
Ayn› flekilde özellefltirmenin etkilerini araflt›rmaya yönelik
“Dünyada ve Türkiye’de Özellefltirme Uygulamalar›: Çok
Boyutlu Bir Analiz” konulu çal›flmayla ilgili oluflturulan
akademisyen çal›flma grubunun da tasla¤a iliflkin elefltiri
ve önerileri al›nm›flt›r.

D i ¤ e r  t a r a f t a n ,  T Ü S S ‹ D E ’ n i n  d e s t e ¤ i  i l e
14 Kas›m 2007 tarihinde Ankara’da d›fl paydafl
temsilcileri ile gerçeklefltirilen “ortak ak›l platformu”nda,

‹darenin paydafl› durumundaki çevrelerin, politik,
ekonomik, sosyolojik ve teknolojik trendlerin ‹dareye
nas›l yans›yaca¤› konular›ndaki görüfllerinin yan› s›ra,
‹dareye yönelik elefltiri, öneri ve beklentileri belirlenerek
raporlanm›flt›r.

Ayr›ca, SWOT analizi çerçevesinde ‹dare çal›flanlar›na
yönelik gerçeklefltirilen iç paydafl anketiyle, ‹darenin
güçlü ve zay›f yanlar›n›n, f›rsat ve tehditlerin neler oldu¤u
sorularak öneriler ve beklentiler belirlenmifltir.

Di¤er ülke uygulamalar›n› yerinde görmek üzere
görevlendirilerek Avusturya, Bulgaristan ve Portekiz
özellefltirme idarelerini inceleyen ‹dare personelinin
görüfl ve önerileri al›nm›flt›r.

Birinci taslaktan sonra yap›lan yukar›daki çal›flmalarda
ortaya ç›kan fikir, öneri ve elefltiriler do¤rultusunda ikinci
taslak haz›rlanm›flt›r. Son olarak üst yöneticinin de
kat › l ›m›y la  26-28 Aral ›k  2007 tar ih ler inde
Kastamonu/Ilgaz’da bir de¤erlendirme toplant›s›
yap›larak son flekli verilen taslak, 2008 fiubat ay› bafl›nda
Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›na gönderilmifltir.
Müsteflarl›k taraf›ndan yap›lan inceleme sonucunda
haz›rlanan de¤erlendirme raporunda de¤inilen hususlar
dikkate al›narak, taslak tekrar gözden geçirilmifl ve
stratejik plan bu flekliyle tamamlanm›flt›r.
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2.1. Misyon

‹daremizin bugüne kadarki misyonu; ekonomide
verimlilik art›fl› ve kamu giderlerinde azalma sa¤lamak
esaslar› çerçevesinde, devletin asli görevlerine
yo¤unlaflabilmesi, özel sektörün ekonomideki
etkinli¤inin art›r›lmas› ve tekelci yap›n›n olumsuz
etkilerinin giderilmesi için,

• ‹ktisadi devlet teflekküllerinin ve bunlara ait her türlü
iflletme ve varl›klar›n›n,

• Sermayesinin yar›s›ndan fazlas› devlete ait olan ticari
amaçl› kurulufllar ile bunlara ait her türlü iflletme ve
varl›klar›n,

• Devlet ifltiraklerindeki kamu paylar› ile Hazineye ait
paylar›n,

• Genel bütçeli idareler ile bunlara ba¤l› döner sermayeli
kurulufllar›n ve kamu iktisadi kurulufllar›n›n kamu
hizmetleri ile ilgili olmayan varl›klar›n›n ve ifltiraklerindeki
paylar›n›n,

• Kamu iktisadi teflebbüslerinin kamu hizmeti niteli¤i
olmayan iflletmelerinin ve varl›klar›n›n,

• Genel bütçeli idareler ile bunlara ba¤l› döner sermayeli
kurulufllar›n mal ve hizmet üretim birimleri ve varl›klar›n›n
(baraj, otoyol, hastane, liman vb.),

• Kamu iktisadi kurulufllar›n›n kamu hizmeti nitelikli
hizmet üretim birimlerinin iflletme haklar›n›n
özellefltirilmesi olmufltur.

Yap›lan özellefltirme uygulamalar›, geleneksel
özellefltirme anlay›fl› çerçevesinde, a¤›rl›kl› olarak iktisadi
devlet teflekküllerine ait iflletme ve varl›klar ile hisselerin
özel sektöre devri fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Fakat
bir taraftan kamu kaynaklar›n›n yetersizli¤i, di¤er taraftan
kamu hizmetlerinin daha etkin ve nitelikli bir flekilde
sunulmas›na yönelik toplumsal taleplerin artmas› ve
talep niteli¤inin de¤iflmesi, kamu yat›r›mlar›n›n ve
hizmetlerinin devletin denetim ve gözetiminde özel
sektör taraf›ndan gerçeklefltirilmesine yönelik yeni
modelleri gündeme getirmifltir. Böylece gelecekte
yap›lacak yat›r›mlar›n ve sunulacak hizmetlerin
bugünden özellefltirmeye konu edilmesi söz konusu
olmufltur.

‹daremizin misyonuna dayanak teflkil eden 4046 say›l›
Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›nda Kanun, özellefltirme
uygulamalar› aç›s›ndan her türlü modelin uygulanmas›na
imkan vermektedir. Özellefltirme yöntemlerini belirleyen
söz konusu Kanun’un 18’inci maddesinde, bu yöntemler
aras›nda sat›fl, kiralama, iflletme hakk›n›n verilmesi,
mülkiyetin gayri ayni haklar›n tesisi, gelir ortakl›¤› modeli
ve iflin gere¤ine uygun sair hukuki tasarruflar

M‹SYONUMUZ

• Devlet taraf›ndan yürütülen iktisadi faaliyet ve hizmetler ile iflletme
ve varl›klar›n özel sektöre devrini

• Kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel sektör iflbirli¤i ile 
gerçeklefltirilmesini

• Kamu-özel sektör ve kar amac› gütmeyen organizasyonlar›n 
kat›l›m›yla sosyal hizmetlerin sunulmas›n›

sa¤layacak özellefltirme uygulamalar›n› yapmak, bu alanlarda politika
üretmek ve dan›flmanl›k hizmetlerini sunmakt›r.
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say›lmaktad›r. Kanun’da say›lan özellefltirme yöntemleri
d›fl›nda kalan ve genel hükümler ile özel kanunlarda
belirtilen di¤er yöntemlerin kullan›labilece¤ine ve
bunlardan hangilerinin uygulanaca¤›na ÖYK taraf›ndan
karar verilece¤i de ayr›ca belirtilmifltir.

‹dare, geçmifl uygulamalar›nda kamu-özel sektör
iflbirli¤i/PPP olarak nitelendiren özellefltirme
uygulamalar›n› gerçeklefltirmifltir. Araç muayene
istasyonlar›/hizmetleri ve liman özellefltirmeleri bu
uygulamalara örnek olarak verilebilir. Önümüzdeki
dönemde de bu uygulamalara portföyde bulunan
otoyollar, köprüler, elektrik üretim ve da¤›t›m›n›n
özellefltirmeleri ile devam edilecektir.

Yirmi y›l› aflk›n deneyimini referans alan ‹daremiz bu
geliflmelere paralel olarak mevcut misyonunun;

• Özellefltirme uygulama alan›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›,

• Kamu yat›r›mlar› ve hizmetlerinin özel sektör iflbirli¤i
ile gerçeklefltirilmesinde yönlendirici olunmas› ve buna
yönelik politikalar üretilmesi,

• Dünyada s›n›rl› say›da uygulanan ve önümüzdeki
dönemde ivme kazanmas› beklenilen sosyal
hizmetlerin a¤ yönetimi ile sa¤lanmas› ve buna
yönelik politikalar üretilmesi,

• Her türlü özellefltirme konusunda kamuya, yerel
yönetimlere ve geliflmekte olan ülkeler ile bu alanda
faa l i yet  gösteren  u lus la ra ras ›  kuru lufl la ra
dan›flmanl›k hizmetleri sunulmas›

fleklinde geniflletilmesi öngörülmektedir.

Yap›lan Yat›r›m

ÖZELLEfiT‹RME PPP

Yap›lacak Yat›r›m

“PPP, gelecekte yap›lacak kamu yat›r›mlar›n›n bugünden özellefltirilmesidir.”



2.2. Vizyon

‹daremizin bugüne kadarki vizyonu, ekonomide
verimlil ik art›fl› ve kamu giderlerinde azalma
s a ¤ l a n m a s ›  a m a c › y l a  k a m u  v a r l › k l a r › n › n
özellefltirilmesi olmufltur.

1986 ’dan  i t ibaren  yürütü len  öze l lefl t i rme
politikalar›n›n belirlenmesinde, kamu giderlerinde
tasarruf sa¤lanmas›na öncelik veri ldi¤inden,
özellefltirme stratejilerini belirleyen kurumlar
özellefltirme faaliyetlerine “gelir getirici ve gider
azalt›c›” bir araç olarak yaklaflm›fllard›r. Bu süreçte
l ibera l  po l i t ika la r ›n  da  etk is iy le  kamunun
ekonomideki a¤›rl›¤› azalm›fl ve kamu iflletmelerinin
verimliliklerinde göreceli iyileflmeler meydana
gelmifltir.

Ancak dünyadaki gel iflmelere paralel  olarak
özellefltirme oda¤›n›n, kamu kaynaklar›n›n israf›n›
önlemenin ötesine tafl›n›p, ülke ekonomisinin
küresel arenada rekabet gücünün art›r›lmas›na
kayd›r › lmas›  gerekmektedir .  Bu yeni anlay›fl
do¤rultusunda, bütçe bask›s› yerine, ulusal ve
ulus lararas ›  rekabet bask› lar ›  ö lçü a l ›narak
özellefltirme politikalar›n› belirleme ve uygulama
yoluna gidilecektir.

4046 say›l› Kanun’un 4’üncü maddesi ‹dareye
ÖYK’n›n verece¤i kararlarda strateji gelifltirme ve
teklifte bulunma görevi verdi¤i halde, ‹dare gelir-
gider amaçl› belirlenen özellefltirme politikalar›n›n
uygulay›c›s› olmaktan öteye geçememifl, strateji
ve polit ika belir leme sürecinde etkin bir rol
oynayamam›flt›r.

Rekabet bask›lar›n›n çok yo¤un hissedildi¤i bir
dönemde strateji-politika belirleme ve uygulama
süreçlerinin birbirinden ayr›lmas›, bir yandan
arzulanan rekabet ortam›n›n oluflmas›nda yetersiz
kal›nmas›na, di¤er yandan uygulamada gecikmelere,
yetki karmaflas›na ve hukuki zorluklara neden
olmaktad›r.

Bu çerçevede özellefltirme uygulamalar›nda strateji
ve politika belirleme sürecine, önemli bir bilgi
birikimi ve deneyime sahip olan ‹darenin dahil
edilmesiyle yap›lacak özellefltirmeler, “küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye” hedefine
ciddi katk› sa¤layacakt›r.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Misyon, Vizyon ve Temel De¤erler

V‹ZYONUMUZ

“Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye” hedefine
özellefltirme uygulamalar›yla öncülük etmek.
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2.3. Temel De¤erler

Geçmiflten günümüze kazand›¤›m›z ve gelecek
uygulamalar›m›za ›fl›k tutacak temel yönlendirici
de¤erlerimiz flunlard›r:

• Çal›flma ilkelerini zedeleyici hiç bir ifl ve iflleme
m ü s a m a h a  g ö s t e r m e m e  k o n u s u n d a k i
hassas iyet imiz in  paydafl la r  nezd inde  b ize
kazand›rd›¤› güvenilirlik,

• Muhataplar›m›z aras›nda ayr›cal›k yaratacak
etkileme ve etkilenmeye izin vermeyen yar›flmac›
sürecin gerektirdi¤i tarafs›zl›k,

• Özellefltirme sürecine taraf olan her çevreye
hesap verebi lmek iç in gereken saydaml›k ,

• Özellefltirme sürecinden etkilenen ve süreci
etkileyen çevrelerin hassasiyetlerini göz önünde
bulunduran paydafl odakl›l›k,

• Özellefltirmelerde kamu yarar›n› önceleyen ve
özellefltirilen kurulufllarda çal›flanlar›n haklar›n›n
korunmas ›n ›  gözeten s o s y a l  s o r u m l u l u k ,

• ‹lerlemeyi hedefleyen kurumsal geliflime aç›kl›k.

DE⁄ERLER‹M‹Z
• Güvenilirlik
• Tarafs›zl›k
• Saydaml›k
• Paydafl Odakl›l›k
• Sosyal Sorumluluk
• Geliflime Aç›kl›k



Tüprafl
2005
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3.1. Özellefltirmenin Felsefesi

Özellefltirme olgusu farkl› düzeylerde birçok anlam›
içermektedir.

Dar anlamda, kamunun mülkiyet hakk›n›n kal›c› olarak
özel sektöre devrini ifade eden özellefltirme, genifl
anlamda kamunun halihaz›rda yürüttü¤ü faaliyetlerin
d›flardan hizmet al›m›, yönetim anlaflmalar›, her türlü
kiralama ifllemleri, yap-ifllet-devret sözleflmeleri ve
imtiyaz hakk› devirleri ile geçici olarak devredilmesi
sonuçlanacak tüm ifllemleri de içerir.

Özellefltirmenin yürütüldü¤ü bir baflka düzey olan
sektörel özellefltirmeler ise, kamusal tekellerin ya da
di¤er kamusal kontrol ve engellerin kald›r›larak, özel
giriflimin söz konusu sektöre çekilmesini ifade
etmektedir.

Bir ekonominin özellefltirme düzeyi, söz konusu
özellefltirme program›n›n ölçe¤ine ve ekonomideki
mevcut kamusal varl›¤›n boyutuna ba¤l›d›r. Ancak, her
düzey bir di¤eriyle yak›ndan iliflkilidir.

Bir kamu varl›¤›n›n özellefltirilme stratejisi, ülkenin
makroekonomik ve sektörel stratejileri ile tutarl› olmal›d›r.
Özellefltirme bu flekliyle, tek bafl›na bir sonuç olmak
yerine daha kapsaml› yaklafl›mlar›n bir arac›d›r.

Özellefltirme olgusunu yönlendiren temel fikirlerin
bafl›nda Milton Friedman’›n “Paran›n Etkin Kullan›m›”
kuram› gelmektedir. Sermaye ile giriflim sahipli¤inin
farkl› veya ayn› elde olmas›n›n ekonomik etkinlik
aç›s›ndan ortaya ç›kan sonuçlar› de¤erlendirilen
Friedman Matrisi’ne göre;

(a) Bir kifli kendi paras› ile kendisi için bir mal veya hizmet
sat›n al›yorsa, hem fiyat›, hem de kalitesi birincil derecede
önemli durumda bulunmakta ve fayda/maliyet dengesi
en maksimum seviyede sa¤lanmaktad›r.

(b) Bir kifli baflkas›n›n paras› ile kendisine bir mal veya
hizmet sat›n al›yorsa, kalitesi ve markas› birincil derecede
önemli durumda bulunmakta, fiyat ise önemini
kaybetmektedir.

(c) Bir kifli kendi paras› ile baflkas› için bir mal veya
hizmet sat›n al›yorsa, fiyat› ve görüntüsü birincil derecede
önemli durumda bulunmakta, kalitesi ise önemini
kaybetmektedir.

(d) Bir kifli baflkas›n›n paras› ile yine bir baflkas›na mal
veya hizmet sat›n al›yorsa, hem fiyatı, hem de kalitesi
önemini kaybetmektedir.

Bu matristen de anlafl›laca¤› üzere, sermaye ve giriflimin
farkl› ellerde bulunmas›, giriflim gücünü elinde
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bulunduran›n sermayeyi ekonominin kurallar›
çerçevesinde kullanmas›n› engellemektedir. Her ne
kadar ekonomi için en ideal olan›, sermaye ve giriflim
sahipli¤inin ayn› elde toplanmas› olsa da, söz konusu
durum toplumsal öncelikleri geri plana atabilmektedir.
Bu bak›mdan devletin özellefltirme uygulamalar›yla,
sermaye sahipli¤i ve giriflimcilik ifllevlerinden vazgeçerek,
rekabeti gelifltirici gözetim ve denetim fonksiyonlar›n›
güçlendirmesi gereklidir.

3.2. Özellefltirmenin Temel Amaçlar›:

Özellefltirme, bir dönem a¤›rl›kl› olarak ülkelerin içinde
bulunduklar› f inansal krizlere çözüm olarak
düflünülmüfltür. Dolay›s›yla siyasi karar vericiler aç›s›ndan
özellefltirmenin amaçlar› aras›nda “bütçesel sorunlar
ve k›sa dönem gelir art›rma” e¤ilimi a¤›r basm›flt›r.
Zaman içinde bu amaç farkl›laflarak özellefltirme, ayn›
zamanda kamu iflletmelerinin düflük verimliliklerine ve
uluslararas› rekabet ortam›na bir çözüm/cevap olarak
nitelendirilmeye bafllanm›flt›r.

Ülkelerin içinde bulunduklar› koflullara ve sektörel
özelliklerine göre de¤iflim göstermekle beraber, genelde
özellefltirmenin amaçlar› etki alan›na göre afla¤›daki
flekilde s›n›fland›r›labilir:

Ekonominin geliflimi ve etkinli¤i aç›s›ndan;

• Pazar ekonomisi oluflturmak,

• Özel giriflimcili¤i teflvik etmek ve özel sektörün
ekonomideki pay›n› geniflletmek,

• Makroekonomik veya sektörel etkinlik ve rekabetçili¤i
teflvik etmek,

• Ekonomide sertlikleri bertaraf ederek esnekli¤i
korumak,

• Tekel alanlar›nda rekabeti teflvik etmek,

• Yerli tasarruflar›n harekete geçirilerek etkin sermaye
piyasas› kurmak ve gelifltirmek,

• Yerli ekonominin dünya ekonomisi ile bütünleflmesini
teflvik etmek,

• ‹stihdam yaratmak.

Bütçesel ve finansal iyileflme aç›s›ndan;

• Kamu borç yükünü azaltmak,

• Kamu iflletmelerinin hazineye olan finansal yüklerini
azaltmak,

• Büyük ölçekli kamusal nitelikli yat›r›mlar›n
gerçeklefltirilmesinde özel sektörün  katk›s›n› sa¤lamak,



• Vergi gelirlerini art›rmak için yeni kaynaklar yaratmak,

• Kamu iflletmecili¤inden kaynaklanan  bütçe bask›lar›n›
azaltmak.

Gelir da¤›l›m› aç›s›ndan;

• Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› çekmek,

• Orta s›n›f› gelifltirmek,

• Bireysel giriflimi teflvik etmek.

Politik aç›dan;

• Kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki pay›n›
azaltmak,

• Devletin üretimden çekilmesini ve asli  fonksiyonlar›
üzerinde yo¤unlaflmas›n›  sa¤layarak, kamu sektörünün
faaliyet gösterece¤i alanlar› yeniden tan›mlamak,

• Özel sektör faaliyetlerini gelifltirmek ve desteklemek
için gerekli ortam› oluflturmak,

• Kamu varl›klar›n›n kamu yönetimi taraf›ndan yanl›fl
kullan›lmas›n›n önüne geçmek,

• Siyasi kayg› ile verilen/verilmeyen kararlar›n
ekonomiye etkisini azaltmak.

Normal olarak ekonomik etkinli¤in maksimize edilmesi,
özellefltirme program›n›n temel amaçlar›ndan biri
olmakla birlikte, uygulamada, siyasi karar vericilerin
amaç belirlemesinde politik, sosyal ve finansal ortam
etkili olmaktad›r. Di¤er taraftan hukuksal alt yap›,

stratejilerin  seçimi ve önceki uygulamalar›n etkisi de
özellefltirme amaçlar›n›n belirlenmesini etkilemektedir.

3.3. Türkiye’de Özellefltirme Süreci

1920’li y›llarda ülkemizde piyasa ekonomisi düflüncesi
egemendir. Bunun en temel göstergesi 1923 y›l›nda
yap›lan I. ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde, ekonomik sistem
tercihinin liberal ekonomi olarak benimsenmesidir.
Ancak milli gelir düflüklü¤ü, tar›m kesiminin yayg›nl›¤›,
zay›f sanayi, Osmanl›’dan devral›nan d›fl borçlar, Lozan
Antlaflmas›’n›n gümrük hükümleri, 1929 y›l› ekonomik
buhran› ve benzeri nedenler devletin ekonomiye aktif
kat›l›m›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu tercihe paralel olarak
1933 y›l›nda daha sonra özel teflebbüse devredilmek
üzere, Sümerbank, Etibank, fieker Fabrikalar› ve Toprak
Mahsulleri Ofisi devlet taraf›ndan kurulmufl ve ayn›
zamanda özel sektörün teflviki için kanun ç›kar›lm›flt›r.

1948 y›l›nda devletin ekonomiden çekilmesi ilke olarak
benimsenmifl, ancak uygulamaya geçilememifltir. 1960’l›
y›llara kadar geçen süre içinde temel sanayi mallar›
yan›nda basit tüketim mallar› da devlet taraf›ndan
üretilmeye bafllanm›flt›r.

Planl› kalk›nma döneminin bafllad›¤› 1960 y›l›ndan sonra
K‹T’lerin problemleri i lk kez kapsaml› olarak
de¤erlendirilmeye bafllanm›fl ve bu çerçevede devlet
iflletmelerinin say›s› ve faaliyet alanlar›n›n daralt›lmas›
hedeflenmifltir. 1980 y›l› bafl›nda ekonomik alanda
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getirilen önlemlerin, piyasa mekanizmas›n›n kamusal
müdahalelere gerek olmadan düzenlenmesini esas
almas›yla birlikte, özellefltirme kavram› da ülke
gündemine tafl›nm›flt›r. Uzun süre uygulanan devletçi
politikalar›n hantal bir yap› oluflturmas›, ülkeler aras›ndaki
ekonomik ve politik s›n›rlar›n incelmesi, bilim ve teknoloji
alan›ndaki geliflmeler, ulafl›m imkanlar›n›n artmas›,
telekomünikasyon alan›ndaki ilerlemeler ile ekonomik
kalk›nmay› gerçeklefltirme zorunlulu¤u, bu dönemde
Türkiye’de özellefltirme e¤iliminin yükselmesinin bafll›ca
nedenleri olmufltur. Buna paralel olarak, Türk
ekonomisinde yasal, finansal ve yönetsel yönden
düzenlemelere gidilmifl ve devlet taraf›ndan iflletilen
sanayi ve ticaret iflletmelerinin özellefltirilmesi bu
düflünce içinde yerini alm›flt›r.

Türkiye’de, ça¤dafl anlamda özellefltirme uygulamalar›
1986 y›l›nda bafllam›flt›r. Öncelikle yar›m kalm›fl tesislerin,
küçük ölçekli iflletmelerin ve baz› büyük fabrikalar›n
sat›fl› ile çeflitli halka arz uygulamalar› gerçeklefltirilmifltir.
Ancak takip eden süre içerisinde yaflanan ekonomik
istikrars›zl›k ve siyasi belirsizlikler, özellefltirmenin zaman
zaman yavafllamas›na, hatta durmas›na yol açm›flt›r.
2003 y›l›ndan itibaren özellefltirmenin güçlü bir
ekonomik tercih olarak benimsenmesine ba¤l› olarak
özellefltirme ivme kazanm›flt›r. Bununla birlikte, halen
özellefltirilmesi gereken birçok ticari nitelikli kamu
iflletme ve hizmetleri bulunmaktad›r.

(1948) Türkiye ‹ktisat Kongresi;
“Devlet bundan böyle amme hizmetini haiz
olmayan iflletmelere devam etmemeli, yeni
tesisler yapmamal› ve mevcut tesisleri
peyderpey hususi teflebbüslere devretmelidir.”

(1933) Sümerbank Kanunu’nun 11’nci
maddesi;
“…Hükümetin teklifi üzerine umumi heyetçe
verilecek karara göre bu hisse senetlerinin
k›smen veya tamamen Türk eflhas (flah›slar›) ve
müesseselerine sat›lmas› caizdir.”

(1933) Ali ‹ktisat Meclisi;
“Devletin kendi teflebbüsü veya ifltiraki ile
vücuda gelecek sanayi hareketlerinde halk›n
kurulufl sermayelerine ifltiraki teflvik edilmeli ve
teflebbüs kökleflip kar etmeye bafllad›¤› zaman
tesisler ilk f›rsatta özel teflebbüse ve halka mal
edilmelidir.”



3.4. Türkiye’de Özellefltirmenin Kilometre Tafllar›

• 1984, 2983 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesi

• 1985, The Morgan Bank’a “Özellefltirme Ana Plan›” haz›rlat›lmas›

•  1985, Özellefltirme uygulamalar›na yar›m kalm›fl tesis sat›fllar› ile bafllanmas›

• 1986, 3291 say›l› Kanun ile özellefltirme kapsam›n›n geniflletilmesi

• 1987, Küçük ölçekli iflletmelerin sat›fl›

• 1987, Çelik Halat ve Çukurova Elektrik hisselerinin ‹MKB’de sat›fl›

• 1988, TELETAfi’›n halka arz› ile 40.000 kiflinin hissedar yap›lmas›

• 1989, Befl büyük çimento fabrikas›n›n sat›fl›

• 1990, ERDEM‹R hisselerinin halka arz›

• 1990-1994, Dört büyük K‹T’in halka arz› (PETK‹M, TÜPRAfi, POAfi, THY) ve ‹MKB’de yo¤un sat›fllar yap›lmas›

• 1992, Çaybank’›n özellefltirilmesi

• 1994, 4046 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesi

• 1994, TOFAfi hisselerinin yurtd›fl› piyasalarda sat›fl›

• 1995, Karabük Demir Çelik’in yöre esnaf› ve çal›flanlar›n ortak giriflimine “1 TL” karfl›l›¤› sat›fl›

• 1997, Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri’ne ait limanlar›n iflletme hakk› devri yöntemiyle özellefltirilmeye bafllanmas›

• 1997-1998, Kamu bankalar›n›n özellefltirilmesi (Etibank, Anadolubank ve Denizbank)

• 1999, Özellefltirme kavram›n›n Anayasa’da yer almas›

• 2000, Petrol Ofisi’nin özellefltirilmesi

• 2004, Elektrik da¤›t›m›n›n özellefltirme program›na al›nmas›

• 2005, TÜRK TELEKOM, TÜPRAfi, ERDEM‹R’in özellefltirilmesi

• 2005, Araç Muayene ‹stasyonlar›n›n, Mersin Liman›’n›n ihalesi ve TEKEL’e ait alkollü içkiler bölümünün sat›fl›

• 2006, Emekli Sand›¤›’na ait otellerin sat›fl›

• 2007, Otoyol ve köprülerin özellefltirme program›na al›nmas›

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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• Toplu konut
uygulamalar›n›n
yürütülmesi

• Kamu Ortakl›¤›
Fonunun yönetimi

• Çal›flanlar›n
Tasarruflar›n› Teflvik
Hesab›’nda biriken
paralar›n nemaland›r›lmas›

• Özellefltirme
uygulamalar›

1984 1990

•  Kamu Ortakl›¤›
Fonunun yönetimi

•  Çal›flanlar›n
Tasarruflar›n› Teflvik
Hesab›’nda biriken
paralar›n nemaland›r›lmas›

•  Özellefltirme
uygulamalar›

1994

•  Özellefltirme
uygulamalar›

• Özellefltirme Fonunun
yönetimi

•  Özellefltirme Sosyal
Destek Projesi (ÖSDP)

TOPLU KONUT VE KAMU
ORTAKLI⁄I ‹DARES‹

BAfiKANLI⁄I

KAMU ORTAKLI⁄I
‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

ÖZELLEfiT‹RME ‹DARES‹
BAfiKANLI⁄I

4.1. Kurumsal Geliflim

Özellefltirme olgusu, 24 Ocak 1980 kararlar›yla serbest
piyasa sistemine geçilmesi üzerine ülke gündemine
girmifltir. 1983 y›l›nda Hükümetin özellefltirmeyi
ekonomik bir politika arac› olarak benimsemesi üzerine,
özellefltirme uygulamalar›n› yönetmek amac›yla 1984
y›l›nda Toplu Konut ve Kamu Ortakl›¤› ‹daresi Baflkanl›¤›
bünyesinde özellefltirme birimi oluflturulmufltur. Bu
flekilde oluflturulan özellefltirme birimi 1990 y›l›nda
Kamu Ortakl›¤› ‹daresi Baflkanl›¤›na, 1994 y›l›nda ise
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›na dönüfltürülmüfltür.

Ulusal ve uluslararas› çevre koflullar›n›n de¤iflimi,
özellefltirme önceliklerinin belirlenmesinin ve buna ba¤l›
kurumsal evrimin temel sürükleyicisi olmufltur. Afla¤›daki
tabloda, ‹darenin geçirmifl oldu¤u kurumsal süreç, ilgili
dönemlerin temel özellikleri ile özellefltirmeye iliflkin
yaklafl›mlar özetlenmifltir. Bu tabloda, 2009-2013
dönemine iliflkin konjonktüre egemen olacak d›fl çevre
koflullar›n› öngörmek, buna ba¤l› olarak ‹darenin bir
sonraki özellefltirme politikalar›n› belirlemek amac›yla
önceki dönemler gözden geçirilerek plan dönemine
iliflkin öngörülerde bulunulmufltur.
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1984-1985 2009-20131995-20081990-19941986-1989

-Kamusal hizmetlerin
a¤›rl›kl› olarak devletçe
yürütülmesine devam
edilmesi
-Altyap› hizmetlerinin
gelifltirilmesi ihtiyac›
-Ticari kamu iflletmeleri ile
hizmetlerin
özellefltirilmelerinin
tamamlanamam›fl olmas›
-Yerel yönetimlere ait ticari
iflletmeler ile hizmetlerin
özellefltirilmesi ihtiyac›

Kurumsal Yap›
Toplu Konut ve Kamu
Ortakl›¤› ‹daresi
Baflkanl›¤›

Toplu Konut ve Kamu
Ortakl›¤› ‹daresi
Baflkanl›¤›

Kamu Ortakl›¤› ‹daresi
Baflkanl›¤›

Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤›

Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›

Yasal Dayanak 2983 say›l› Kanun
2983 say›l› Kanun
3291 say›l› Kanun

2983 say›l› Kanun
3291 say›l› Kanun
414 say›l› KHK

4046 say›l› Kanun

Yeni özellefltirme anlay›fl›
çerçevesinde yenilenmifl
ve güçlendirilmifl
4046 say›l› Kanun

D›fl Çevrenin
Görünümü

-Dünyadaki
liberalleflme
e¤ilimlerinin artmas›
-Uluslararas›
kurulufllarla
yap›lan anlaflmalar
gere¤i ülke tasarruf
oran›n›n yükseltilmesi
zorunlulu¤u

-Dünyadaki
özellefltirme rüzgar›
-Türkiye’de serbest
piyasa ekonomisine
geçifl çabalar›

-Sosyalist Blo¤un
çöküflü
-Dünyadaki özellefltirme
rüzgar›
-Türkiye’de serbest
piyasa ekonomisine
geçifl çabalar›

-Küreselleflme ve
uluslararas›
ekonomik faktörler

- Uluslararas› rekabet
bask›s› alt›nda ülkelerin
yeniden yap›lanma çabalar›
-Özellefltirme alan›n›n
geniflletilmesi
-Ulusal ve uluslararas›
çerçeve yasalar›n
yönlendirmesi
-Yeni yerel yönetim
anlay›fl›

Ülkemiz
Aç›s›ndan
Sorun
Alg›lamas›

-Ülke tasarruf oran›n›n
düflüklü¤ü
-Kamu aç›klar›
-Tamamlanmam›fl
kamu yat›r›mlar›

-K‹T’lerin verimsiz
yap›s›
-Kamudaki afl›r›
istihdam›n bütçe
üzerindeki bask›s›

-K‹T’lerin verimsiz yap›s›
-Kamudaki afl›r›
istihdam›n
bütçe üzerindeki bask›s›
-Yerli ve yabanc› yat›r›mc›
ilgisinin azl›¤›

-Piyasalardaki
rekabet eksikli¤i
-Yeni kamu
yat›r›mlar› için
kaynak yetersizli¤i
-Bütçe aç›klar›
-Uluslararas›
rekabete uyumda
zorlanan kamu
yönetim yap›s›

-Ticari kamu iflletmeleri ile
hizmetlerinin
özellefltirilmesi
tamamlanacakt›r.
-Kamu hizmetlerinin
özellefltirilmeleri
yayg›nlaflt›r›lacak ve baz›
kamu yat›r›mlar› ile
hizmetleri özel sektör
iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilecektir.
-Yerel yönetimlerce
yürütülecek
özellefltirmelere
dan›flmanl›k hizmeti
sunulacakt›r.
-A¤ yönetimi modelleri
gelifltirilecektir.

Öngörülen
Çözüm

-Kamu aç›klar›n›n klasik
yöntemlerin haricindeki
yöntemlerle kapat›lmas›
-Köprü, baraj vb.
yat›r›mlar›n “gelir
ortakl›¤› senedi” ile
finansman›n›n
sa¤lanmas›
-K‹T’lerin iflletme
haklar›n›n devri
-Baz› yar›m kalm›fl
tesislerin kamu-özel
sektör ortakl›¤›yla
kredilendirilmifl
projelerle
tamamlanmas›

-K‹T’ler ile bunlara ait
ba¤l› ortakl›klar›n,
müesseselerin ve
ifltiraklerin
özellefltirilmesi

-K‹T’ler ile bunlara ait
ba¤l› ortakl›klar›n,
müesseselerin ve
ifltiraklerin
özellefltirilmesi
-Halka arz uygulamalar›
ile sermaye piyasas›n›n
geliflmesine katk›da
bulunulmas›

-Her türlü kamu
varl›¤›n›n mülkiyet
veya iflletme hakk›
devri yoluyla
özellefltirilmesi

-Ticari kamu iflletmeleri ile
hizmetlerin
özellefltirilmelerinin
h›zland›r›lmas›
-Kamu yat›r›mlar› ve
hizmetlerinin özel sektör
iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilmesine
yönelik modellerin
gelifltirilmesi ve
yürütülmesi
-Sosyal nitelikli
hizmetlerin a¤ yönetimi ile
yürütülmesine yönelik
modellerin gelifltirilmesi

Baflar›

-Altyap› yat›r›mlar›
baflar›l› bir flekilde
finanse edilmifltir.
-K‹T’lerin iflletme
haklar›n›n devri ile
yar›m kalm›fl tesislerin
tamamlanmas›nda
kayda de¤er bir baflar›
elde edilememifltir.

-Genifl tabanl› halka arz
uygulamalar›
yap›lm›flt›r.

-Özellefltirme
uygulamalar›,
uluslararas›
piyasalar da dahil
olmak üzere
geniflleyerek
sürdürülmüfltür.

-Genifl tabanl› halka arz
uygulamalar›
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
-Büyük hacimli blok sat›fl
uygulamalar›
bafllat›lm›flt›r.
-Baz› yar›m kalm›fl
tesisler ile küçük
iflletmelerin sat›fl›
gerçeklefltirilmifltir.



4.2. Yasal Yükümlülükler

27.11.1994 tarihli ve 22124 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4046 say›l› Özellefltirme
Uygulamalar›n›n Düzenlenmesine ve Baz› Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun ile Özellefltirme Yüksek Kurulu,
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› kurularak görev ve
yetki ler i  bel i r lenmifl ve Özel leflt irme Fonu
oluflturulmufltur. Söz konusu Kanun’a göre Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤›, özellefltirme ifllemlerini yürütmek ve
Özellefltirme Fonunu idare etmek üzere Baflbakan’a
ba¤l›, kamu tüzel kiflili¤ine sahip, özel bütçeli geçici bir
kurumdur. Ancak, Baflbakan söz konusu Kanunla ilgili
yetkilerini görevlendirece¤i bir bakan vas›tas›yla
kullanabilmektedir.

4.2.1. Özellefltirme Yüksek Kurulu:

Baflbakan›n baflkanl›¤›nda, Baflbakan›n belirleyece¤i dört
bakandan oluflan Özellefltirme Yüksek Kurulu, üyelerin
tamam›n›n kat›l›m› ile toplan›r ve kararlar› oybirli¤i ile
al›r. Kurulun sekreterya hizmetleri Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›nca yürütülür.

4046 say›l› Kanun’un 1’inci maddesinde say›lan

kurulufllar›n özellefltirilmesi ile ilgili karar mercii olarak
kurulan Özellefltirme Yüksek Kurulunun görevleri, söz
konusu Kanun’un 3’üncü maddesine göre flunlard›r:

a) 4046 say›l› Kanun’un 1’inci maddesinde say›lan
kurulufllar›n “özellefltirme kapsam›na” al›nmas›na,
özellefltirme kapsam›na al›nanlardan mevcut durumu
itibariyle özellefltirilebilir nitelikte olmayanlar›n mali
ve hukuki aç›dan “özellefltirmeye haz›rlanmas›na”,
haz›rl›k ifllemleri tamamlananlar›n bu ifllemlerin
tamamlanmas›ndan sonra, haz›rl›k ifllemlerine gerek
görülmeyenlerin ise do¤rudan “özellefltirme program›na”
al›nmas›na karar vermek ve özellefltirme kapsam›na
al›nan kurulufllar›n özellefltirme ifllemlerinin
tamamlanmas› için süre tespit etmek,

b) Özellefltirme kapsam›na al›nm›fl olan kurulufllardan
gerekli görülenlerin özellefltirme kapsam›ndan ç›kar›larak
eski statülerine iade edilmesine ve/veya özellefltirme
program›na al›nm›fl kurulufllardan gerekli görülenlerin
özellefltirmeye haz›rlanmas›na karar vermek,

c) Kurulufllar›n; sat›fl, kiralama, iflletme hakk› devri,
mülkiyetin gayri ayni haklar›n tesisi ve iflin gere¤ine
uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilmelerine iliflkin
öze l lefl t i rme  yöntemler i nden  ha ng i s i  i l e
özellefltirilece¤ini belirlemek,
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d) Özellefltirme program›na al›nan kurulufllar›n “sat›fl,
kiralama, iflletme hakk› devri, mülkiyetin gayri ayni
haklar›n tesisi ve iflin gere¤ine uygun sair hukuki
tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kiflilerine
devredilmesi” yöntemleriyle yap›lan ihaleler sonucunda
ihale komisyonlar›nca verilen nihai kararlar› onaylamak,

e) Özellefltirme kapsam›na al›nan kurulufllardan gerekli
görülenlerin küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya
süresiz olarak durdurulmas›na, kapat›lmas›na veya
tasfiyesine karar vermek,

f) Yurt içinden ve/veya yurt d›fl›ndan Özellefltirme
Fonunun kullan›m alanlar›nda yararlanmak üzere borç
almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve
d›fl tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul
k›ymet ihrac› ve di¤er k›ymetli evrak›n düzenlenmesine
karar vermek,

g) Gerekli görülen hallerde, özellefltirme program›ndaki
kurulufllar›n hisse senetleri ile bu kurulufllara ait her
türlü menkul k›ymet ve di¤er k›ymetli evrak›n sat›n
al›nmas›na ve tekrar sat›lmas›na karar vermek,

h) Özellefltirme Fonu ve Özellefltirme ‹daresinin gelir
gider programlar›n› görüflerek onaylamak,

›) Özellefltirme ‹daresinin y›l içindeki uygulamalar› ile
gelecek y›l programlar›n› de¤erlendirerek varsa

aksakl›klar› giderecek tedbirleri almak ve ‹darenin hak,
alacak ve borçlar› hakk›nda karar vermek,

i) Kanunlarla ve di¤er mevzuatla verilen iflleri karara
ba¤lamak.

Kurul, hizmetin ifas› için yarar gördü¤ü hallerde parasal
s›n›rlar› ile usul ve esaslar›n› aç›kça belirlemek kayd›yla
bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde yaz›l› konularda
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›na yetki verebilir.

4.2.2. ‹darenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar›:

4046 say›l› Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›nda
Kanun’un 4’üncü maddesine göre ‹darenin görevleri
flunlard›r:

a) Özellefltirme Yüksek Kurulu kararlar›n› uygulamak,

b) Kurul taraf›ndan verilen görev ve yetkilerle ilgili
konularda karar vermek ve gerekli ifllemleri yürütmek,

c) Kurulufllar›n özellefltirme kapsam›na al›nmas›na veya
özellefltirme kapsam›na al›nm›fl olan kurulufllar›n eski
statülerine iade edilmesi veya özellefltirme
program›ndaki kurulufllardan gerekli görülenlerin
özellefltirmeye haz›rlanmas›na karar verilmesi
konusunda Kurula teklifte bulunmak,



d) Kurulufllar›n özellefltirilmesine iliflkin her türlü ifllemin
yerine getirilmesi ile bunlar›n özellefltirilmelerine haz›rl›k
amac›yla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve
koordinasyonunu yürütmek,

e) Özellefltirme program›na al›nan kurulufllardan anonim
flirket statüsünde olmayanlar›n anonim flirket haline
dönüfltürülüp dönüfltürülmemelerine karar vermek,

f) Özellefltirme program›na al›nan kurulufllardan, anonim
flirket statüsünde olan ve anonim flirket haline
dönüfltürülen kurulufllar›n sermayelerindeki kamu pay›
%50’nin alt›na düflünceye, di¤erlerinde ise özellefltirme
uygulamalar› sonucu devredildikleri tarihe kadar bunlar›n
sermaye miktar›n› tespit etmek, kurulufl, birleflme veya
bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal
varl›klar› ile hak ve yükümlülüklerine iliflkin esaslar› tespit
etmek, hesaplar› ve faaliyetleri ile ilgili her türlü
düzenlemeyi yapmak, bu ifllemleri kolaylaflt›r›c› tedbirleri
almak,

g) Özellefltirme uygulamalar›n›n gerektirdi¤i özellefltirme
ile ilgili her türlü ifllemi yürütmek,

h) Kanuni s›n›rlamalar sakl› kalmak kayd›yla, kurulufllar›n
mali, idari ve hukuki yap›lar› ile ilgili olarak düzenlemeler
yapmak,

›) Özellefltirme program›ndaki kurulufllar›n; kaynak
kullan›mlar›na, tafl›nmaz edinmelerine, kiralamalar›na ve
bu tafl›nmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf
etmelerine, 2942 say›l› Kanun’un 30’uncu maddesi
uyar›nca ifllem tesis edebilmelerine, yurt içi ve yurt d›fl›
borçlanmalar›na, verimlili¤in art›r›lmas› ilkesi göz önünde
bulundurularak yap›lacak personel al›m› ve azalt›lmas›na,
çal›flma flartlar›na, personelin yurt d›fl› geçici
görevlendirilmelerine iliflkin talepler hakk›nda karar vermek,

i) Kurulufllar›n yönetim kurulu baflkanl›¤› ve üyelikleri
ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel
müdürlükleri ile ait olduklar› kurulufllardan ayr› olarak
özellefltirme program›na al›nan ve anonim flirkete
dönüfltürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde,
müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, iflletme
ve iflletme birimlerinde bunlar›n müdürlüklerine
yap›lacak atamalar ve bu görevlerden al›nma ifllemlerine
il iflkin olarak Baflbakan’a teklifte bulunmak,

j) Kurulca ihrac›na karar verilen her türlü menkul k›ymet
ile di¤er k›ymetli evrak›n düzenlenmesine yönelik olarak
bunlar›n adedi, de¤eri ve ilgili di¤er hususlar› tespit etmek,

k) Kurulufllar›n sermayelerine ayni sermaye konulmas›
hallerinde ayni sermayenin de¤erlendirilmesini yapmak
veya yapt›rmak,
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l) Özellefltirme Fonunu idare etmek,

m) Hizmetin gerektirdi¤i her çeflit araflt›rma, proje iflleri,
reklam, tan›t›m, halkla iliflkiler ifllemleri ve mali denetim
ile hukuki, teknik, idari ve mali de¤erleme ifllemlerini
yapmak ve/veya bu ifllerin dan›flman görevlendirilmesi
suretiyle yapt›r›lmas›n› temin etmek,

n) Özellefltirme program›na al›nan kurulufllara,
özellefltirme uygulamalar›n›n gerektirdi¤i hallerde borç
vermek, kamu bankalar›n›n uygulad›¤› en yüksek ticari
faiz oran›n› aflmamak kayd›yla Özellefltirme Fonundan
sa¤lanacak finansmana uygulanacak faiz oranlar›n› ve
flartlar›n› belirlemek,

o) Kanunlarla ve di¤er mevzuatla verilen görevleri
yapmak.

‹dare hizmetin ifas› için yarar gördü¤ü hallerde usul ve
esaslar›n› aç›kça belirlemek kayd›yla bu maddenin (a),
(b), (h), (›) ve (m) bentlerinde yaz›l› konularda özellefltirme
program›ndaki kurulufllara yetki verebilir.

4.2.3. ‹darenin Teflkilat Yap›s›

Teflkilat yap›s›, 4046 say›l› Kanun ile Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görev Yönetmeli¤i’nde belirtilmifltir.
Buna göre ‹dare teflkilat›, baflkanl›k, baflkan yard›mc›lar›,
ana hizmet birimleri, dan›flma birimleri ve yard›mc›
birimlerden oluflmaktad›r.

Baflkan, ‹darenin en yüksek amiri olup, birinci derecede
imza yetkisine sahiptir. ‹darenin bütün ifl ve ifllemlerinin
kanun, ilgili yönetmelik hükümleri ve Özellefltirme
Yüksek Kurulu kararlar› ile di¤er mevzuat gere¤ince
yönetimi ve ‹darenin temsilinden ve Özellefltirme
Fonunun idaresinden  sorumludur.

Baflkan Yard›mc›lar›, ‹dare Baflkan› taraf›ndan verilen
görevleri yapmak ve talimatlar› yerine getirmek, teflkilat›n
çeflitli kademeleri ve ilgili hizmet birimleri aras›nda
uyum ve iflbirli¤ini, çal›flman›n organizasyon ve
koordinasyonunu sa¤lamakla yükümlüdür. Ayr›ca Baflkan
Yard›mc›lar›, Baflkan taraf›ndan devredilen yetkileri
Baflkan ad›na kullan›rlar.

4.3. Mevzuat

T.C. Anayasas›’n›n 13.08.1999 tarih ve 4446 say›l›
Kanunla de¤iflik 47’nci maddesinde özellefltirmeye yer
verilerek özellefltirmeye iliflkin esas ve usullerin Kanunla
düzenlenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

4046 say›l› Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›nda
Kanunda genel olarak; özellefltirme uygulamalar›na
konu olabilecek kurulufllar tan›mlanm›fl, özellefltirme
uygulamalar›nda izlenecek ilkelere yer verilmifl ve
özellefltirme uygulamalar›nda izlenecek usul ve esaslar
belirlenmifltir. Bunlar›n d›fl›nda, özellefltirme program›na
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al›nan ve özellefltirilen kurulufllarda çal›flan personelin
mali ve özlük haklar›na dair hükümler de düzenlenmifltir.

Di¤er taraftan, özellefltirme uygulamalar›na yönelik
olarak -4046 say›l› Kanun d›fl›nda- baz› kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerde de özel düzenlemeler
getirilmifltir. Bunlar;

• Türk Telekom A.fi.’de bulunan kamu hisselerinin
özellefltirilmesine iliflkin olarak 406 say›l› Telgraf ve
Telefon Kanunu,

• Emekli Sand›¤›n›n Yönetim Kurulunca belirlenecek
tafl›nmazlar›n›n sat›fl suretiyle özellefltirilmesine yönelik
olarak 5434 say›l› Emekli Sand›¤› Kanunu,

• Bursagaz, Esgaz ve Ankara Büyükflehir Belediyesine
ba¤l› EGO Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bulunan do¤al
gaz hizmetinin özellefltirilmesine iliflkin olarak 4646
say›l› Do¤algaz Piyasas› Kanunu,

• Elektrik Üretim A.fi. ve Elektrik Da¤›t›m A.fi. ile bunlar›n
müessese, ba¤l› ortakl›k, iflletme, iflletme birimi ve
ifltiraklerindeki kamu paylar›n›n özellefltirilmesine iliflkin
olarak 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu,

• T.C. Ziraat Bankas› ile Türkiye Halk Bankas› A.fi.’de
bulunan kamu paylar›n›n özellefltirilmesine iliflkin olarak
4603 say›l› T.C. Ziraat Bankas›, Türkiye Halk Bankas›
A.fi. ve Türkiye Emlak Bankas› A.fi. Hakk›nda Kanun,

• A r a ç  M u a y e n e  ‹ s t a s y o n l a r › / H i z m e t i n i n
özellefltirilmesine iliflkin olarak 2918 say›l› Karayollar›
Trafik Kanunu,

• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü bünyesinde
yürütülmekte olan flans oyunlar›n›n özellefltirilmesine
iliflkin olarak 320 Say›l› Milli Piyango ‹daresi Genel
Müdürlü¤ü Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname.

Yönetmelikler ise;

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görev
Yönetmeli¤i

• Özellefltirme Uygulamalar›nda De¤er Tespiti ve ‹hale
Yönetmeli¤i

• 4046 say›l› Kanun Kapsam›nda Dan›flmanl›k Hizmetleri
‹halelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere ‹liflkin
Yönetmelik

• Özellefltirme Fonu Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Mali ‹fller ve Muhasebe
Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› ‹hale Yönetmeli¤i (‹dari
Bütçe)

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Hukuk Müflavirli¤i
Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Personel Atama ve
Görevde Yükselme Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Aday Memurlar›n
Yetifltirilmesine ‹liflkin Yönetmelik

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Sicil Amirleri
Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Disiplin Amirleri
Yönetmeli¤i

• Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› Hizmet ‹çi E¤itim
Yönetmeli¤i
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Bu bölümde önümüzdeki dönemde ‹darenin karfl› karfl›ya
kalaca¤› f›rsatlar ve tehditler ile güçlü ve zay›f yanlar›n
birlikte oluflturdu¤u çal›flma koflullar›n›n, di¤er bir ifadeyle
atmosferin belirlenmesi için iç ve d›fl çevre analizleri
ele al›nm›flt›r.

5.1. D›fl Çevre Analizi

‹darenin inisiyatifi d›fl›nda meydana gelen de¤iflim
e¤ilimleri, vizyon ve misyonumuzu hayata geçirme
sürecine tesir ederek, performans›m›z› olumlu veya
olumsuz flekilde etkileyece¤i için, bu e¤ilimlerin dinamik
d›fl çevre güçleri olarak stratejik analize dahil edilmeleri
gerekmektedir.

5.1.1. Yönlendirici Üst Belgeler

Kamu iktisadi teflebbüslerinin ve di¤er kamu tüzel
kifliliklerinin mülkiyetinde bulunan iflletmelerin ve
varl›klar›n özellefltirilmesine iliflkin esas ve usullerin
kanunla gerçeklefltirilebilece¤ini belirleyen Anayasa’n›n
47’nci maddesi, özellefltirme ifllemleri ve faaliyetlerinin
‹daremiz taraf›ndan yürütülmesini öngören 4046 say›l›
Kanun ve di¤er ilgili mevzuat özellefltirmeye yön veren
unsurlara sahip olma özelli¤ini tafl›maktad›rlar.

2009-2013 döneminde, ‹darenin stratejisini ve
özellefltirme uygulamalar›n› yönlendirecek üst belgeler
flunlard›r:

a) IX. Kalk›nma Plan›

Ulusal politikalar aras›nda uyum sa¤layarak gelecek
dönemde kurumlar için genel bir referans çerçevesi
oluflturan IX. Kalk›nma Plan›’nda, özellefltirmeye iliflkin
temel felsefe, devletin iktisadi faaliyetlerden çekilerek,
politika oluflturmas›, düzenleme ve denetleme ifllevlerini
güçlendirmesi olarak belirlenmifltir. Devletin politika
oluflturarak ana ifllevi olan düzenleme ve denetlemede
yo¤unlaflabilmesi amac›yla, önümüzdeki dönem için
baz› iktisadi faaliyetlerden tamamen, baz›lar›ndan ise
k›smen çekilmesi öngörülmüfltür. Dolay›s›yla öngörülen
bu politikalar, özellefltirme uygulamalar›n›n en temel
dayana¤›n› oluflturmaktad›r.

b) 60. Hükümet Program›

60. Hükümet Program›’nda, devletin ekonomik
faaliyetlerden çekilerek düzenleyici ve denetleyici olma
rolü ile rekabet ortam›n› iyilefltirmesi ve bu yolla verimlilik
ve istihdam› art›rarak toplumsal refah› gelifltirmesi,
özellefltirmeye yön veren temel felsefe ve ilke olarak
benimsenmifltir.

4046 say›l› Kanun’da özellefltirme ilkeleri verimlilik art›fl›
ve kamu giderlerinde azalma olarak öncelenmifl iken,
60. Hükümet Program›’nda bu ilkelere çok az vurgu
yap›larak özellefltirmenin oda¤›, rekabet ortam›n›n
iyilefltirilmesine kayd›r›lm›flt›r.

IX. Kalk›nma Plan›’nda;
• Kamunun tamamen çekilmesi öngörülen sektörler: Hava ve 

deniz ulafl›m› ile lokomotif ve vagon üretimi; fleker, tütün ve çay 
ürünlerinin ifllenmesi; petrokimya sanayi; malzeme al›m›; elektrik 
da¤›t›m ve toptan ticareti.

• Kamu pay›n›n azalt›lmas› öngörülen sektörler: Elektrik üretimi,
do¤algaz piyasas›, kömür ve di¤er maden iflletmecili¤i.
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60. Hükümet Program›nda ülke ekonomisinin
uluslararas› arenada rekabet gücünün art›r›lmas› ilke
olarak benimsenmifltir. ‹darenin gelecek dönem vizyonu
da bu ilke paralelinde bütçe kayg›lar›ndan öte, rekabet
odakl› politika gelifltirme ve uygulama olarak
belirlenmifltir. Ayr›ca Hükümet Program›’nda, devletin
ekonomik faaliyetlerden çekilmesi ve rekabet ortam›n›n
iyilefltirilmesi ana ilkeleri ›fl›¤›nda, kamu yat›r›m ve
hizmetlerinin gerçeklefltirilmesinde özel sektör ile
iflbirli¤inin de amaçland›¤› görülmektedir.

Geçmifl dönemlerde iktisadi devlet kurulufllar›n›n üretim
ve hizmet birimlerinin özel sektöre devrini hedefleyen
özellefltirme anlay›fl›n›n, Hükümet Program› ile daha
genifl bir yelpazeye tafl›narak temel sektörlerde özel
sektör ile iflbirli¤inin öngörülmüfl olmas›, ‹daremizin bu
alanda yapaca¤› uygulamalarda yönlendirici olma
misyonu ile paralellik arz etmektedir.

c) AB Müktesebat›na Uyum Program›

AB standartlar›na uyum çal›flmalar› ile eflzamanl› yürüyen
kat›l›m sürecinin temel unsurlar› aras›nda yer alan
ekonomik kriterlerin hayata geçirilebilmesine yönelik
düzenlemeler aras›nda, özellefltirme faaliyetlerini
do¤rudan etkileyecek maddeler de bulunmaktad›r.
Avrupa Adalet Divan› karar› çerçevesinde bunlardan
birincisi, alt›n hissenin kullan›m›na iliflkin ilkelerin
benimsenmesi, di¤eri ise yabanc› sermayeye getirilen
k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›d›r.

Avrupa Adalet Divan›nca belirlenen alt›n hisse, yabanc›
sermaye ve kamu-özel sektör iflbirli¤ine iliflkin kriterler,
devletin düzenleyici ve denetleyici rolünde yeni bir
anlay›fla geçmesine yard›mc› olacakt›r. Bu do¤rultuda
alt›n hisse ve yabanc› sermayeye yönelik k›s›tlar›n
hafifletilmesi özellefltirmeye olan ilgiyi art›raca¤›ndan
özellefltirme ihalelerinin daha rekabetçi bir ortamda
gerçeklefltirilmesini sa¤layacak ve özellefltirme sonras›na
iliflkin olas› sorunlar› ortadan kald›racakt›r.

AB uyum müktesebat›nda, baz› yat›r›m ve hizmetlerin
özel sektör iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmesine vurgu
yap›lm›flt›r. Dünyada giderek yayg›nlaflan bu uygulamalar›
gelifltirici düzenlemeler ülkemizde de yap›ld›¤› taktirde,
yat›r›m ve hizmetlerde AB ve di¤er ça¤dafl normlara
uygunluk sa¤lanabilecektir.

60. Hükümet Program›’nda Özellefltirme Hedefleri;

• Toplumsal refah art›fl›,

• Rekabet ortam›n›n iyilefltirilmesi,

• Verimlili¤in ve istihdam›n art›r›lmas›,

• Devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi,

• Devletin düzenleyici ve denetleyici  fonksiyonlar›n›n gelifltirilmesi,

• Özellefltirmenin gelir kayna¤› olarak görülmemesi.



d) Di¤er Üst Belgeler

‹daremizin faaliyetlerini ve özellefltirme uygulamalar›n›
etkileyen yukar›daki üst belgelerin yan› s›ra;

• Kamu iktisadi teflebbüslerinden özellefltirilebilir
nitelikte olanlar›n orta vadede belirli bir takvim ve strateji
çerçevesinde özellefltirilmelerine yer veren “Orta Vadeli
Program (2008-2010)”,

• Özellefltirmenin temel ilkesinin, dünya piyasalar›na
entegrasyon ve AB üyelik hedefleri do¤rultusunda
ekonomide verimlili¤in ve maliyet yap›s›n›n rekabet
edilebilir seviyelere getirilmesi oldu¤undan hareketle
elektrik, bankac›l›k ve flans oyunlar› sektörlerinin
özellefltirilmelerinin gereklili¤ine yer veren “2006 Y›l›
Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program› (2007-2009)”,

•  Kamu iflletmelerinin özellefltirilmelerinin sosyal boyutu
da dikkate al›narak h›zland›r›lmas›, tütün ve fleker
alanlar›nda piyasan›n serbestlefltirilmesi ve özellefltirme
sürecinin tamamlanmas›na yer veren “Türkiye ‹çin
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi (2003)”,

• Elektrik sektörünün özellefltirme yoluyla yeniden
yap›land›r›lmas›na iliflkin “Elektrik Enerjisi Sektörü
Reformu ve Özellefltirme Stratejisi Belgesi (2004)”,

• Devletin mal ve hizmet üreticisi konumundan

uzaklaflarak asli görevlerine yo¤unlaflmas›, ekonomideki
faaliyetlerini gözetim ve düzenleme ile s›n›rl› tutmas›
ilkeleri do¤rultusunda özellefltirmenin h›zland›r›lmas›na
yer veren “Ulusal Program (2003)”,

• Kamu bankalar›n›n, elektrik üretim ve da¤›t›m
flirketlerinin, tütün flirketlerinin ve portföydeki di¤er
kurulufllar›n 2009 y›l› sonuna kadar özellefltirilmelerine
yer veren “19. Stand - By Anlaflmas›”,

• K‹T’lerin belirli bir takvim ve strateji çerçevesinde
özellefltirilmesine ve kamu-özel sektör iflbirli¤ine yer
veren “2008 Y›l› Program› ”

bulunmaktad›r.

Adalet Divan›n›n Temel Ekonomik Kriterleri

• Alt›n Hisse: Alt›n hisse uygulamalar›n›n belli kriterlere ba¤lanmas› ve 
süre s›n›r›n›n getirilmesi,

• Kanuni belirlili¤in olmas›,

• Ekonomik performans› iyilefltirme gerekçesine dayand›r›lmamas›,

• Gereksiz k›s›tlamalar içermemesi ve ayr›mc› olmamas›,

• Kamu yarar›na iliflkin önemli gerekliliklere karfl›l›k olmas›,

• Yabanc› Sermaye: Yabanc› sermayeye getirilen k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›,

• Kamu-Özel Sektör ‹flbirli¤i: Kamu- özel sektör iflbirli¤i modellerinde 
ça¤dafl normlara uyum sa¤lanmas›.
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5.1.2. D›fl Paydafllar

Özellefltirmenin baflar›s› için özellefltirmeden do¤rudan
etkilenen taraflar, sürece dahil edilmelidirler. Siyasi
düflünce gruplar›n›n, kamu kurulufllar› yöneticilerinin,
sendika ve çal›flanlar›n, sivil toplum örgütlerinin, ifl
adamlar›n›n, potansiyel yat›r›mc›lar›n ve genifl toplum
kesimlerinin program› desteklemelerini sa¤lamak güçlü
bir çabay› gerektirmektedir. Genifl bir mutabakat
sa¤lamak her zaman mümkün olmamakla beraber,
paydafllar› özellefltirme program› ve etkileri hakk›nda
bilgilendirmek baflar›n›n koflullar› aras›ndad›r.

Özellefltirme tart›flmalar›nda en fazla vurgu,
özellefltirmeden olumsuz etkilendi¤i ileri sürülen
kesimlere yap›lmaktad›r. Özellefltirmenin istihdam,
ücretler ve fiyatlar üzerinde k›sa vadede baz›
olumsuzluklar do¤urmas› beklenen bir olgudur. Ancak
sürecin iyi yönetildi¤i birçok ülkede bu olumsuzluklar›n
orta ve uzun vadede tersine döndü¤ü de bir
gerçektir.Özellefltirmelerin geciktirilmeksizin yap›lmas›yla
birlikte, k›sa süre içerisinde flirket verimlili¤inin artmas›na
ba¤l› olarak, bafllang›çta istihdamda görülebilecek
azalmalar›n durdu¤u ve bir süre sonra art›fl trendine
girdi¤i gözlenmektedir.

Özellefltirme polit ikalar›n›n gelifltir i lmesi ve
uygulanmas›nda, özellefltirmenin do¤rudan taraf›
konumunda olan paydafllar›n yaklafl›mlar› kritik rol
oynamaktad›r. ‹darenin özellefltirme uygulamalar›ndan
do¤rudan etkilenen veya ifllem ve kararlar› ile ‹darenin
do¤rudan etkilendi¤i birincil derecede önemli paydafllar›;
siyasal iradeyi temsil eden “ÖYK”, ekonomik aktörler
olarak “yat›r›mc›lar” ve özellefltirmeye konu olan
“kurulufllar”d›r.

a) Özellefltirme Yüksek Kurulu: Özellefltirme
uygulamalar›n›n sonuçlar› sadece ekonomik de¤il, politik
alan› da etkiledi¤inden özellefltirme, ekonomik bir tercih
olman›n ötesinde siyasal bir tercih olarak öne
ç›kmaktad›r. Bu nedenle özellefltirme politikalar›n›n
belirlenmesinde ve uygulanmas›nda siyasi karar vericinin
tercihleri önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla siyasi iradenin
onay ve deste¤i, ‹darenin gelifltirece¤i özellefltirme
politikalar›n›n uygulamaya dönüflebilmesi için temel
kofluldur.

b) Yat›r›mc›lar: Özellefltirme sürecinin ilk dönemlerinde,
özellefltirilen iflletmelerin pazarlar›n›n yerel ölçekli olmas›
nedeniyle özellefltirmeye ilgi duyan yat›r›mc›lar,
bölgesinde ekonomik güç kazanm›fl ve bu gücü ulusal
düzeye tafl›ma çabas› içerisinde olan giriflimciler



olmufltur. Son dönemlerde ise özellefltirmeye konu
edilen iflletmelerin ulusal ve uluslararas› piyasalarda
faaliyet gösteren ve rekabet eden büyük ölçekli
kurulufllar olmas› dolay›s›yla özellefltirme portföyündeki
bu de¤iflime paralel olarak ulusal ve uluslararas› ölçekte
faaliyet gösteren “büyük” ve “kurumsal” yat›r›mc›lar
öne ç›km›flt›r.

Yat›r›mc› profilinde gözlemlenen bu de¤iflim, bir yandan
ulusal yat›r›mc›lar›n uluslararas› pazarlara yönelme
e¤ilimini teflvik etmifl, di¤er yandan know-how ve
teknolojik üstünlü¤ü bulunan uluslararas› giriflimcileri
ülkeye çekmifltir. Bu geliflmeler ulusal ekonominin
küresel ekonomi ile bütünleflmesine katk› sa¤lam›flt›r.

Süreç içinde yat›r›mc› profilinde meydana gelen de¤iflim,
‹darenin “küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir
Türkiye” vizyonuna da temel oluflturmaktad›r. Bu
vizyonun gerçeklefltirilmesinde özellefltirmeye ilgi
duyacak ulusal ve uluslararas› ölçekte rekabet gücüne
sahip büyük ve kurumsal yat›r›mc›lar belirleyici rol
oynayacaklard›r. Bu durum ulusal rekabet gücünü
art›rmaya dönük vizyonumuzu gerçeklefltirmede iyi bir
f›rsat oluflturacakt›r.

c) ‹lgili Kurum ve Kurulufllar: Özellefltirmenin ilk
evrelerinde, kamu iktisadi teflebbüsleri, ticari esaslara
göre faaliyet gösteren iktisadi devlet teflekkülleri ile
bunlar›n iflletme ve varl›klar› portföye al›nm›flt›r. Gelinen
aflamada ise bunlara ilaveten K‹T’lerin kamu hizmeti
niteli¤i a¤›r basan kamu iktisadi kurulufllar› ile kamu
kurulufllar›n›n kamu hizmeti nitelikli mal ve hizmet
üretim birimleri, iflletme hakk› devri yöntemiyle
özellefltirilmek üzere portföye al›nmaya bafllan›lm›flt›r.
Bu geliflmeler ›fl›¤›nda ‹dare, önümüzdeki dönemde
temel altyap› sektörleri ile kamu hizmetlerinin
özellefltirilmesine yo¤unlafl›rken bu alandaki bilgi
birikimini di¤er kamu kurumlar›na da aktarabilecektir.
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d) Di¤er Paydafllar: Özellefltirme süreci ve faaliyetleri
genifl bir çevreyi ilgilendirdi¤inden özellefltirme
toplumun çeflitli kesimlerini farkl› biçimde etkilemekte
ve bu çevrelerden etkilenmektedir. Bu çerçevede dolayl›
olarak özellefltirme faaliyetlerinden etkilenen ve
özellefltirme faaliyetlerini etkileyen bafll›ca paydafllar
ise flunlard›r:

• Portföydeki kurulufllarda çal›flanlar

• Özellefltirilen kurulufllar›n mal ve hizmetlerinden 
yararlananlar

• Sendikalar

• Medya

• Kamuoyu

• Yarg›

• Düzenleyici ve Denetleyici Kurulufllar

• Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufllar›

Özellefltirme uygulamalar›ndan etkilenen kesimler;
çal›flanlar, mal ve hizmet kullan›c›lar›, sendikalar ve kamu
erki olarak say›labilir. Özellefltirme süreci bafl›ndan
sonuna kadar bu kesimler üzerinde olumlu veya olumsuz
etkisini hissettirmektedir. ‹darenin özellefltirme
uygulamalar› ile yaym›fl oldu¤u etkilerin paydafllar

üzerindeki alg›lamalar›; gelecek belirsizli¤i, gelir kayb›,
hizmet kalitesi bozulmas› ve güç zay›flamas› olarak
tan›mlanabilir. Bu alg› baz› kesimlerde aktif, di¤erlerinde
ise pasif etkilenmeye yol açmaktad›r. Gelecek ve gelir
kayb› endiflesi ile aktif olarak etkilenen çal›flanlar gibi
paydafllara yönelik uygulanabil ir telafi  edici
mekanizmalar›n gelifltirilmesi mümkündür. Özellefltirme
sürecinin baflar›l› bir flekilde yönetilebilmesi için söz
konusu çevreler üzerinde özellefltirmenin sonuçlar›n›n
olumlu etkisinin art›r›lmas› ve olumsuz etkilerinin de
asgariye indirilmesi gerekmektedir.

‹dareyi etkileyen kesimler ise; yarg› erki, medya ve di¤er
kamu kurulufllar›d›r. Mahkemeler ile düzenleyici ve
denetleyici kurumlar verdikleri kararlarla, medya ise
kamuoyu oluflturma gücüyle, hem ‹dare hem de di¤er
paydafllar üzerinde farkl› yönlerde etki yaratmaktad›r.
‹darenin hukuki altyap›s›n›n oluflumuna önemli katk›
sa¤layan mahkeme ve düzenleyici kurul kararlar›,
gelecek dönemde de ‹dare aç›s›ndan yönlendirici olmaya
devam edecektir.



5.1.3. F›rsatlar

Ülkemizde zaman zaman meydana gelen ekonomik
dalgalanmalar ve yaflanan istikrars›zl›klar nedeniyle
özellefltirme, bunlar› telafi edecek bir araç olarak
görülmüfltür. Son y›llarda sa¤lanan göreceli istikrar
ortam›, ekonomi politikalar›n›n ana ekseninin istikrardan
öte küresel rekabete yönelmesine yol açm›flt›r. Bu
geliflme özellefltirme politikalar›na, istikrar sa¤lay›c› bir
araç olman›n yan› s›ra uluslararas› rekabet boyutundan
da bakma f›rsat›n› sa¤lamaktad›r.

Bu f›rsat ‹darenin faaliyetlerini, uzun süre egemen olan
“ulusal sorunlar›n çözümü” yerine ülke ekonomisinin
“uzun vadede uluslararas› rekabette etkin bir oyuncu
olmas›n›” sa¤layacak yeniden yap›land›rma politikalar›
perspektifinden ele almas›na imkan sa¤lamaktad›r.

Bu perspektifin hayata geçirilmesini kolaylaflt›racak
kamuoyunun olumlu bak›fl›, ulusal ve uluslararas› likidite
bollu¤u ve bunun Türkiye tercihi gibi küresel trendler,
önümüzdeki dönem için yeni özellefltirme politikalar›n›n
gelifltirilmesi ve uygulanmas›na elveriflli ortam
oluflturmaktad›r.

F›rsatlar

• Politik ve ekonomik istikrar, uzun vadeli özellefltirme stratejilerinin
belirlenmesini sa¤layarak do¤ru, h›zl› ve yo¤un özellefltirme yap›lmas›na
imkan verecektir.

• Kamuoyunun özellefltirmeye bak›fl›n›n olumlu yönde de¤iflmesi,
gelecekteki özellefltirmeleri kolaylaflt›r›c› ortam oluflturacakt›r.

• Ulusal ve uluslararas› likidite art›fl› ve Türkiye tercihi, özellefltirmeye
olan talebi yükseltecektedir.

• Özel sektörle iflbirli¤i ve a¤ yönetimine iliflkin yeni modellerin 
geliflmesi, özellefltirme uygulamalar›nda çeflitlili¤i art›racaktad›r.
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5.1.3.1. Özellefltirme Politikalar›n› Etkileyen E¤ilimler

Özellefltirme faaliyetleri ve süreci, iç ve d›fl dinamiklerin
geliflimine paralel olarak de¤iflim göstermektedir. Her
dönemde özellefltirme e¤ilimine farkl› yaklafl›mlar etki
etmektedir. Önümüzdeki dönemde özellefltirme
politikalar›na yön verecek iki temel yaklafl›m›n “ekonomik
gerçekçili¤in yerleflmesi” ile “politik ve ekonomik yap›sal
ayr›flma”n›n oldu¤u görülmektedir:

a) Ekonomik Gerçekçili¤in Yerleflmesi

Özellefltirme bafllang›çta serbest piyasa mekanizmas›n›
savunan yaklafl›m›n ürünü iken, günümüzde siyasi
yelpazede yer alan ço¤u parti taraf›ndan önemli bir
ekonomik yeniden yap›land›rma stratejisi olarak ele
al›nmaktad›r. Özellefltirme uygulamalar›n›n, art›k bir çok
ülkede siyasi iktidarlar›n yap›s›na göre de¤iflen, flekillenen
ve belirsizleflen bir hükümet politikas› olmaktan ç›kma
e¤ilimi göstererek bir “devlet politikas›” haline dönüfltü¤ü
gözlenmektedir. Böylece özellefltirmeye bak›fl aç›s›
ideolojik olmaktan ç›km›fl, genel kabul gören ekonomik
hedeflere ulaflmak için bir araç olarak önem kazanm›flt›r.

Yeni dönemde tart›flmalar›n özellefltirmenin gereklili¤i
yerine, uygulama modellerine yöneldi¤i görülmektedir.
Ekonomik gerçekçilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, kamu
hizmetlerinin kim taraf›ndan verildi¤i de¤il, en iyi flekilde

nas›l sunuldu¤u önemlidir. Bu dönüflüm, ‹darenin
stratejik bir plan çerçevesinde hareket etmesini olanakl›
k›lmaktad›r.

b) Ekonomi ve Politikan›n Yap›sal Olarak Ayr›flmas›

Devletin elindeki ticari iflletmeleri özel sektöre devretme
olarak bafllayan özellefltirme e¤ilimi günümüzde, politik
ve ekonomik aktörlerin birbirlerinin alanlar›n› en az
etkileyecek ve birbirlerine ç›kar sa¤lamayacak yap›sal
ayr›flmaya do¤ru ilerlemektedir. Bu do¤rultuda, sektörel
çerçeve yasalar› ile bunlar› takip edecek düzenleyici ve
denetleyici özerk kurumlar ortaya ç›km›fl ve bu kurumlar
giderek güçlenmeye bafllam›fllard›r.

Ekonomi ve politikan›n yap›sal olarak ayr›lmas›
yaklafl›m›n›n temelinde, ekonomiyi kendi mekani¤i
içerisinde yönetmeye elveriflli bir ortam oluflturmak
yatmaktad›r. Ekonomi ve politikan›n yap›sal olarak
ayr›flmas›n›n bir strateji olarak benimsenmesi,
özellefltirme politika ve uygulamalar›nda süreklilik
sa¤lanmas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.

5.1.3.2. Özellefltirme Alan›nda Yükselen E¤ilimler

Her dönem için yükselifle ve inifle geçen e¤ilimler,
özellefltirmenin yönünü belirlemede bafll›ca dinamikleri
oluflturmaktad›r. Önümüzdeki döneme iliflkin gündemin
dünyada ve Türkiye’de özellefltirme alan›nda



Tablo: 1990-2006 döneminde dünyada kamu-özel sektör iflbirli¤i uygulamalar›

Kaynak: Dünya Bankas› – “ppi.worldbank.org”

Proje
Say›s›

Yat›r›m Tutar›
(Milyar $)

Bölgesel Da¤›l›m

Latin Amerika ve Karayip Adalar›
Do¤u Asya ve Pasifik
Avrupa ve Orta Asya
Sahraalt› Afrika
Güney Asya
Ortado¤u ve Kuzey Afrika

1202
1080

740
332
329
110

435.2
253.3
206.5

50.6
93.4
52.3

Sektörel Da¤›l›m

Enerji
Ulafl›m
Telekom
Su ve Kanalizasyon

1481
989
797
526

321.6
179.5
537.3

52.8

Toplam 3793 1091.3
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gözlemlenen e¤ilimlerden ba¤›ms›z olamayaca¤›ndan
hareketle, bu e¤ilimleri ve arkas›ndaki nedenleri
belirleyerek politika gelifltirilmesi ve uygulanmas› gerekli
görülmektedir. Özellefltirme alan›nda çeflitli e¤ilimler
gözlenmekle birlikte önümüzdeki dönemde en fazla
etkili olabilecek e¤ilimler flöyle s›ralanabilir:

a) Kamu-Özel Sektör ‹flbirli¤indeki Çarp›c› Büyüme

Dünyada altyap› hizmetlerinin finansman›nda, yap›m›nda
ve iflletilmesinde özel sektörün rolü giderek artmaktad›r.
Bunun bafll›ca nedeni, vatandafllar›n altyap› hizmetlerine
olan talebinin artmas› karfl›s›nda bu hizmetlerin yerine
getirilmesinde kamu kaynaklar›n›n yetersiz kalmas›d›r.
Buna ilave olarak altyap› hizmetlerinin h›zl› inflas›,
zaman›nda teslimi, bütçeye uygunlu¤u, etkinli¤i ve
sürdürülebilirli¤i say›labilir. Belirtilen sebeplerden dolay›
enerji, telekomünikasyon ve ulaflt›rmadan savunmaya
kadar her türlü altyap› hizmetleri özel sektör iflbirli¤i ve
finansman› ile yap›labilmektedir.

Altyap› yat›r›mlar›n›n bütçeden finansman›n›n
sa¤lanmas›na yönelik kaynak yarat›labilmesi için
baflvurulan vergi, borçlanma ve benzeri araçlar genel
ekonomi üzerinde daralma ve enflasyonist bir bask›
oluflturmaktad›r. Devletin gelir art›r›c› araçlara baflvurarak
özel sektör taraf›ndan kullan›lmas› gereken kaynaklar›

kamuya transfer etmesi; kamu sektörünün büyümesine,
özel sektörün ise küçülerek rekabet gücünün azalmas›na
yol açmaktad›r. Devletlerin gelirlerini art›rmak yerine
harcamalar›n› azaltmay› tercih etmeleri, kamu-özel
sektör iflbirli¤i modellerinin uygulama alanlar›n› giderek
yayg›nlaflt›rmaktad›r.

Nitekim dünyada yap›lan kamu-özel sektör iflbirli¤i/PPP
uygulamalar›na iliflkin Dünya Bankas› taraf›ndan
haz›rlanan raporlarda; 1990-2006 döneminde altyap›
yat›r›mlar›nda (enerji, telekom, ulafl›m, su ve
kanalizasyon) toplam 3.793 projenin hayata geçirildi¤i
ve bu projelerin toplam tutar›n›n 1,1 trilyon $ seviyesinde
oldu¤u ortaya konulmufltur.

Dünyadaki kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel sektör
kat›l›m›yla gerçeklefltirilmesi e¤ilimi, ‹darenin gelecek
odakl› misyonunu bu do¤rultuda geniflletmesi
zorunlulu¤unu do¤urmaktad›r ve ‹dare bunu yerine
getirmek için gerekli yetkinli¤e sahiptir.

Kamu yat›r›m ve hizmetlerini özel sektör kat›l›m›yla
gerçeklefltirmek; iki kesim aras›nda arac›l›¤›, müzakereyi,
pazarl›¤›, risk analizini, güveni, iflbirli¤ini, proje yönetimini,
ihale ve ihale sonras› kontrolleri gerektirmektedir.
Belirtilen bu faaliyetlerin gerçeklefltirilmesinde y›llar›n
deneyimine sahip olan ‹dare, yüksek kalitede sözleflme,



d›fl kaynak kullan›m›, pazarl›k, projelendirme ve benzeri
ifllemleri gerektiren yat›r›mlar için hem kamu, hem de
özel sektöre hizmet sunabilecektir.

b) A¤ Yönetiminin Ortaya Ç›k›fl›

‹deolojiye dayal› yönetimler sonras› dönemde as›l
tart›flma konusunun kamu hizmetlerinin en iyi flekilde
nas›l verilece¤ine kaymas› ile birlikte ortaya ç›kan
uygulamalardan biri de özellik arz eden sosyal nitelikli
hizmetlerin devlet ve özel sektör ile kar amac› gütmeyen
organizasyonlar taraf›ndan müfltereken yürütülmesidir.
“A¤ yönetimi”/“PSPP” olarak da nitelendirilen bu
uygulamalarda önemli unsurlar ise paydafllar›n
birbirleriyle olan iliflkilerinin nas›l düzenlenece¤i ve bu
iliflki a¤›n›n ne flekilde yönetilece¤idir.

Bu özellefltirme e¤ilimi, “yönetme” odakl›l›ktan “azamî
kamusal de¤er üretimi için kaynak koordinasyonu”na
kayan yeni kamu yönetimi anlay›fl›yla paralellik
göstermektedir. Bu çerçevede oluflmakta olan yeni
devlet yap›s›ndaki çoklu organizasyonlar, çoklu
yönetimler ve çoklu sektörler a¤› içerisinde devlet
birimleri, kamusal de¤er yaratmada daha önemli rol
oynayacaklar›ndan do¤rudan hizmet sunumundaki
rolleri azalacakt›r.

Kamu, özel sektör ve kar amac› gütmeyen
organizasyonlar aras›nda oluflturulacak a¤ içerisinde
‹dare, bugüne kadar elde etti¤i bilgi birikimi ve
deneyimiyle söz konusu üç sektörün “düzenleyici”,
“giriflimci” ve “toplumsal de¤er yaratma” ifllevlerini ortak
hedeflere yönlendirme do¤rultusunda koordineli
çal›flmas›n› sa¤layacak modelleri önerme ve buna iliflkin
dan›flmanl›k hizmeti sunma yetkinli¤ine sahiptir.



Tehditler

• Olas› ulusal ve uluslararas› ekonomik k›r›lganl›k, 
özellefltirmeye olan talebi azaltabilecektir.

• Yabanc› sermayeye karfl› duyarl›l›k, uluslararas› 
sermayenin ilgisini zay›flatabilecektir.

• ‹darenin koordinasyon ve dan›flmanl›¤› olmaks›z›n
yap›lacak özellefltirmelerden do¤acak olas› hatalar,
gelecek kuflak özellefltirmeleri olumsuz etkileyebilecektir.
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5.1.4. Tehditler

‹dareyi, gelece¤e yönelik belirledi¤i vizyondan ve stratejik
hedeflerinden sapt›rabilecek trendlerin bafl›nda, ulusal
ve uluslararas› ekonominin k›r›lganl›¤› olas›l›¤›
gelmektedir. Bu k›r›lganl›k, ulusal ve uluslararas›
likiditenin tercihlerini etkileyerek özellefltirmeye olan
yo¤un talebin düflmesine, nitelikli yat›r›mc›lar›n ilgisinin
azalmas›na, özellefltirilecek varl›klar›n de¤er kayb›na yol
açabilecektir.

“Küreselleflme” olgusunun geliflmesine tepki olarak
güçlenen ak›mlar›n, ülkemizde “yabanc› sermayeye
karfl› duyarl›l›¤›” art›rma e¤ilimine girmesi halinde,
yat›r›mc›lar üzerinde cayd›r›c› etki yaratabilecektir. Bu
durum özellefltirmeye olan talebin daralmas›na ve
özellefltirme uygulamalar›n›n düflük yo¤unluklu rekabet
ortam›nda gerçekleflmesine sebep olacakt›r.

Kurumsal ve yasal yetkinlik ile yeterli deneyime sahip
olmayan kurumlar taraf›ndan ‹darenin koordinasyon ve
dan›flmanl›¤› olmaks›z›n gerçeklefltirilecek özellefltirme
uygulamalar›n›n muhtemel olumsuz sonuçlar›,
özellefltirmenin kamuoyu nezdindeki olumlu alg› ve
deste¤inin azalmas›na yol açabilecektir. Bu durum
‹darenin yapaca¤› özellefltirme uygulamalar› ile
özdefllefltirilece¤inden, gelecek kuflak özellefltirme

politikalar›n›n gelifltirilmesi ve hayata geçirilmesini
engelleyecektir.



5.2. ‹ç Çevre Analizi

5.2.1. Hizmet Üretim Süreci (De¤er Zinciri)

‹daremizin hizmet üretim süreci yirmi y›l› aflk›n uygulama,
deneyim, yasal etkileflim ve yarg› kararlar› ›fl›¤›nda iyi
iflleyen ve yerleflmifl bir de¤er zincirine dönüflmüfltür.
Mevcut durumda ‹darenin görevi, baflta K‹T’ler ve bunlara
ba¤l› varl›klar olmak üzere yerel yönetimlere ait olanlar›n
d›fl›ndaki kamu varl›klar›n›n özellefltirilmesidir. Bu süreç
içinde ‹dare yapt›¤› özellefltirmelerin yan› s›ra kamu
hizmeti veren altyap› varl›klar›n›n yat›r›m taahhütlü ve
süreli iflletme hakk› devirlerini de gerçeklefltirmekte,
nadiren de olsa yerel yönetimlere veya di¤er üçüncü
kurumlara dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

‹darenin hizmet üretme süreci ise özet olarak flöyledir:

• Özellefltirilecek kurulufl, Proje De¤erlendirme ve
Haz›rl›k Daire Baflkanl›¤› (PDHDB) taraf›ndan etüt
edildikten sonra ‹darece önce ilgili bakana, sonra da
ÖYK’ye sunularak kuruluflun veya varl›¤›n ÖYK taraf›ndan
özellefltirme kapsam›na ve/veya program›na al›nmas›
sa¤lan›r.

• Kapsama al›nan kurulufl, programa al›nmaks›z›n haz›rl›k
ifllemine tabi tutulursa, idari aç›dan eski statüsünü korur
ve bu aflamada kuruluflun özellefltirmeye haz›rlanmas›

için ÖYK taraf›ndan tespit edilen kurulufllarca gerekli
yap›sal de¤ifliklikler gerçeklefltirilir.

• Kapsama al›nan kurulufl, haz›rl›k iflleminden sonra ya
da do¤rudan programa al›nd›ktan sonra ‹darede bir
Proje Grup Baflkanl›¤› (PGB) ile iliflkilendirilir.

• Proje grubunun önerisi do¤rultusunda ‹darenin teklifi
üzerine Baflbakan veya yetkili Bakan›n onay› ile de¤er
tespit komisyonu (DTK) oluflturulur. De¤er tespit
komisyonunun gerekli görmesi halinde, de¤er tespit
ifllemlerine yard›mc› olmak için dan›flman tutulmas›
talep edilebilir.

• PGB’nin talebi do¤rultusunda Dan›flmanl›k Hizmetleri
Daire Baflkanl›¤› (DHDB) taraf›ndan yap›lan ihale ile
finansal, stratejik, hukuk, arac›l›k ve benzeri hizmetler
için dan›flman firma veya firmalar özellefltirme
ifllemlerine yard›mc› olmak üzere görevlendirilir.

• Dan›flmanla birlikte yap›lan çal›flmalar sonucunda
(gerekiyorsa) sektörel düzenlemeler, flirketin yeniden
yap›land›r›lmas› gibi özellefltirme öncesi düzenlemeler
yap›l›r. Gayri menkullerle ilgili ifllemler (özellikle de¤er
art›r›c› imar de¤ifliklikleri) Gayrimenkul ‹fllemleri Proje
Grup Baflkanl›¤› (G‹PGB) taraf›ndan tamamlanarak
PGB’nin  bilgisine sunulur.



Özellefltirmenin genel olarak de¤er zinciri afla¤›daki gibidir:

Devir ve Özellefltirme Sonras› Takip (Ö‹B)

Kapsama Alma

Kapsama / Programa Alma
(ÖYK)

Kapsamdan Ç›karma Programa Alma Programa Alma

Devir Alma (Ö‹B)

Özellefltirme Stratejisi ve Yönteminin Belirlenmesi (ÖYK)

Özellefltirme Haz›rl›k ‹fllemleri (Ö‹B)

‹hale ‹fllemleri (Ö‹B)

Nihai Sat›fl/Devir Karar› (ÖYK)
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Kapsama/
Programa

Alma

Yeniden
Yap›land›rma

‹haleye
Haz›rl›k

De¤er
Tespit

‹haleye
Ç›kma

Teklif Alma
De¤erlendirme

Devir/
Sözleflme

Özellefltirme
Sonras›

Takip

ÖST‹G

Proje Grup Baflkanl›¤›

PDHDB

DTK ‹K

‹HDB

‹SHDB

Hukuk Müflavirli¤i

DHDB

BH‹DBFFYDB

‹M‹DB

G‹PGB

BH‹DB FFYDB

BH‹DB

Özellefltirme sürecinde aktif rol alan birimler Özellefltirme sürecinde gerekti¤inde rol alan birimler

• Özellefltirme yöntemi blok sat›fl, varl›k sat›fl›, iflletme
hakk› devri ve benzeri olarak öngörülmüflse;

• PGB’nin koordinatörlü¤ünde dan›flmanla birlikte
ihale için gerekli her türlü doküman haz›rlan›r. ‹hale
haz›rl›klar› tamamland›ktan sonra ‹hale Hizmetleri Dairesi
Baflkanl›¤›n›n (‹HDB) önerisi do¤rultusunda ‹darenin
teklifi üzerine Baflbakan veya yetkili bakan taraf›ndan
ihale komisyonu (‹K) oluflturulur ve bu komisyon ihaleyi
sonuçland›r›r.

• Sonucun ÖYK taraf›ndan onaylanmas›n› müteakip,
Proje Grup Baflkanl›¤›n›n koordinatörlü¤ünde sözleflme
çal›flmalar› tamamlanarak ‹dare ile yat›r›mc› aras›nda
sözleflme imzalan›r.

• Özellefltirme yöntemi, halka arz ve/veya uluslararas›
arz olarak öngörülmüflse;

• Yap›lacak arz ile ilgili prospektüs, Sermaye Piyasas›
Kurulu izinleri, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve
yurtd›fl› borsa kotasyonu gibi haz›rl›klar tamamland›ktan
sonra arac› kurulufl, PGB ve Sermaye Piyasalar› Daire
Baflkanl›¤›n›n (SPDB) koordinasyonunda arz›
sonuçland›r›r.

• Özellefltirme yöntemi borsada “hisse senedi” veya
“toptan sat›fl pazar›” sat›fl› olarak öngörülmüflse;

• Sat›fl ifllemi SPDB ve PGB’nin koordinasyonunda
arac› kurum taraf›ndan gerçeklefltirilir.

• Özellefltirme ifllemi tamamlanan kurulufllar›n dosyalar›,
yat›r›m taahhütlerini ve ödemelerini takip etmek
maksad›yla Özellefltirme Sonras› Takip ‹flleri Grup
Baflkanl›¤›nca (ÖST‹G) devral›n›r.

‹darenin kuruluflundan bu yana elde etti¤i bilgi birikimi
ve deneyimler sonucu oluflmufl ve oldukça etkin çal›flan
hizmet üretim süreci;

• Di¤er kurum ve kurulufllara dan›flmanl›k hizmeti
verilmesi

• Özel sektörle iflbirli¤ine yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›

• A¤ yönetimine iliflkin modellerin gelifltirilmesi

• Politika oluflturulmas›

ifllevlerini de kapsayacak flekilde zenginlefltirilecektir.
Hizmet üretim sürecine bu ifllevlerin eklenmesi ‹darenin
mevcut organizasyonunda önemli bir de¤ifliklik
gerektirmemektedir.
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5.2.2. Temel Yetkinlik

‹dare 1986’dan bu yana çok say›da ihaleyi baflar› ile
sonuçland›rarak “ihale yönetimi” konusunda özel bir
yetkinlik kazanm›flt›r. ‹darenin bilinen ve kabul gören
bu yetkinli¤i, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet
Demiryollar› ve Karayollar› gibi kamu kurumlar›na ait
iflletme ve varl›klar›n ihalelerinin de ‹dare taraf›ndan
yap›lmas› sonucunu beraberinde getirmifltir.

Kamuoyuna k›sa sürede gerçeklefltirilen bir ifllem olarak
yans›yan her ihale; uzun, dikkatli ve detayl› bir çal›flmay›
gerektirmektedir. Bu çal›flmalar ihalenin sonuçlanmas›yla
bitmemekte, sonras›nda da yat›r›mc›lar›n taahhütlerinin
takibiyle devam etmektedir. Her ihale, haz›rl›k
aflamas›ndan özellefltirme sonras› takibine kadar birçok
ifllemi bünyesinde tafl›d›¤›ndan özellefltirme ihalelerinin
bu yetkinli¤e sahip, deneyimli ve güvenilir bir kurum
taraf›ndan yönetilmesini gerektirmektedir.

‹darenin bu temel yetkinli¤i, kamu kurumlar›n›n
gerçeklefltirecekleri yat›r›mlar için kullanabilecekleri
kamu-özel sektör iflbirli¤i uygulamalar›nda ve yerel
yönetimlerin yapacaklar› özellefltirmelerde, ihale süreci
yönetimine iliflkin olarak, yönlendirici olmas› ve
dan›flmanl›k hizmeti sunmas›n› olanakl› k›lmaktad›r.

Özellefltirme dinamik bir kavram oldu¤u için, ihtiyaçlara
göre kamu, özel sektör ve kar amac› gütmeyen
organizasyonlar›n kat›l›m›yla oluflan a¤ yönetimi gibi
yeni tan›m ve modellerle yayg›nlaflmaya devam
edecektir. Tan›m ve model ne olursa olsun, bütün
özellefltirmeler ihale yönetimini gerektirmektedir. ‹hale
yönetimi konusunda uzmanlaflm›fl ‹darenin, klasik
uygulamalar›n d›fl›nda geliflecek olan özellefltirmelerde
de devlet ad›na aktif bir rol oynamas›, etkinlik ve verimlilik
bak›m›ndan önemli bir katk› sa¤layacakt›r.



PERSONEL YAPISI

Toplam Personel: 275

Uzman
Yard›mc›s›

%4

Sözleflmeli
Personel

%2
657’ye Tabi

Personel
%26

Uzman
%58

Yönetici
%10

5.2.3. ‹nsan Kaynaklar›

‹darenin geçici bir kurum olmas›, istisnai kadro say›s›n›n
fazla olmas›, mesleki standard›n oluflturulamamas› vb.
nedenlerle “insan kaynaklar› yönetimi” anlay›fl› kuruma
flimdiye kadar yerlefltirilememifltir. ‹darenin yeni misyon
ve vizyonu, geleneksel personel yönetiminden, insan
kaynaklar› yönetimine geçifl yap›lmas›n› gerekli
k›lmaktad›r.

Yetkinlik kazanm›fl personel için insan kaynaklar›
yönetimine geçifl yap›lmas›, alan›nda uzmanlaflm›fl
personel tedarikini, uzmanl›k standartlar›n›n yeniden
tan›mlanmas›n› ve personelin özlük haklar›nda
iyilefltirmeler yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.



5.2.4. Güçlü Yönler

‹dare, özellefltirme kavram›n› ilk defa hayata geçiren
kurum olma özelli¤ini tafl›maktad›r. ‹dare 1984’den
bugüne kadar geçen süre içerisinde çok say›da farkl›
özellefltirme uygulamalar›n› gerçeklefltirerek zengin bir
birikim ve yüksek deneyim kazanm›flt›r. Birikim ve
d e n e y i m i n i n  k a y n a ¤ › n ›  o l u fl t u r a n  f a r k l ›
özellefltirmelerden baz›lar› flunlard›r:

• Bo¤aziçi Köprüsü ve barajlar gibi altyap› tesislerinin
“gelir ortakl›¤› modeli” ile özellefltirilerek gelirlerinin
halk›n ortakl›¤›na aç›lmas›,

• Uzun y›llar at›l kalan yar›m kalm›fl baz› tesislerin proje
destekli olarak özellefltirilmeleri suretiyle ekonomiye
kazand›r›lmas› (Kahramanmarafl’taki MADO Dondurmas›
gibi),

• TELETAfi hisselerinin halka arz› ile Türkiye’de ilk kez
40.000 kiflinin bir flirkete hissedar olmas›n›n sa¤lanmas›,

• ERDEM‹R, PETK‹M, TÜPRAfi, POAfi ve THY hisselerinin
ilk kez halka arz edilerek sermaye piyasas›n›n geliflmesine
katk› sa¤lanmas›,

• Çimento flirketlerinin blok sat›fl ile özellefltirilmesi,
9Kamu hisselerinin ilk defa yurtd›fl› piyasalarda arz›n›n
sa¤lanmas› (TOFAfi),

• Bir çok K‹T’in (Yem Sanayi, Süt Endüstrisi Kurumu,
Orman Ürünleri Sanayi, Türkiye Gemi Sanayi, Türkiye
Elektronik Sanayi, Türkiye Gübre Sanayi, Türkiye Çimento
Sanayi, Turban Turizm ‹flletmeleri vb.) tüzel kifliliklerinin
sona erdirilmesi,

• Devletin, tar›mdan petrokimyaya kadar birçok
sektörden çekilmesinin sa¤lanmas›,

• Araç muayene istasyonlar› ve limanlar gibi kamu-özel
sektör iflbirli¤ine örnek teflkil edebilecek özellefltirme
modellerinin hayata geçirilmesi.

Yukar›da say›lan ilkleri, daha sonraki süreçte birçok kez
hayata geçiren ‹dare, özellefltirme uygulamalar›
konusunda bilgi ve deneyim derinli¤i elde etmifltir. ‹dare
söz konusu bilgi ve deneyimini hem farkl› sektör
uygulamalar›yla, hem de farkl› yerli-yabanc› yat›r›mc›larla
muhatap olmak suret iy le  zenginleflt i rerek
kuvvetlendirmifltir. Ayr›ca son y›llarda ivme kazanan
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Güçlü Yönler

• ‹dare, özellefltirme ifllemlerini yürütme 
konusunda birikimli ve deneyimli oldu¤undan, yeni
özellefltirme modellerinde öncü ve yönlendirici bir 
konum kazanm›flt›r.

• ‹dare, karar alma ve uygulamada esnek bir 
organizasyon yap›s›na sahip oldu¤undan, 
özellefltirme sürecinde oluflan sorunlar› 
süratle çözümlemektedir.

• ‹dare, özellefltirme portföyüne al›nan kurulufllar› 
yeniden yap›land›rma yetkisine sahip oldu¤undan,
kurulufllar›n h›zl› bir flekilde özellefltirmeye 
haz›rlanmalar›n› sa¤lamaktad›r.

• ‹dare, özellefltirme sürecini fleffaf, hesap 
verilebilir ve rekabetçi bir ortamda yürüttü¤ünden,
güvenilir bir kurum özelli¤i kazanm›flt›r.

• ‹dare “ihale yönetiminde” özel bir yetkinlik 
kazand›¤›ndan, a¤ yönetimi gibi yeni trend 
özellefltirme modellerini de en etkin biçimde 
gerçeklefltirme gücüne sahiptir. 



özellefltirmeler, ‹darenin süreç yönetiminde ne denli
etkinlik ve verimlilik sa¤layabilece¤ini ortaya koymufltur.

Özellefltirme süreç yönetimindeki baflar›, h›zl› karar alma
ve uygulama yetene¤inin bir sonucudur. Bunun yan›nda
halka arzdan kamu-özel sektör iflbirli¤ine kadar birçok
yöntemin özellefltirmelerde uygulanabilmesi, ‹darenin
hem teflkilat yap›s›n›n, hem de yasal altyap›s›n›n sa¤lad›¤›
yetki ve esneklikten kaynaklanmaktad›r.

‹dare ülkemizde di¤er kamu kurumlar›na da örnek teflkil
edecek flekilde, özellefltirme ihalelerini ilk kez
kamuoyuna aç›k olarak gerçeklefltirmifl ve bunu genel
kural haline dönüfltürmüfltür. ‹halelerin fleffaf, rekabete
dayal› ve kamuoyuna aç›k gerçeklefltirilmesi, ‹darenin
yat›r›mc›lar, yarg›, kamuoyu ve di¤er paydafllar nezdinde
güvenilirli¤ini yads›namaz bir konuma getirmifltir.
Özellefltirme ihalelerinde fleffaf ve rekabetçi bir sürecin
olmas›, kamu iflletmelerinin gerçek de¤erinin alt›nda
sat› ld›¤›n› düflünen kesimleri olumlu yönde
etkilemektedir.

‹darenin deneyimi, karar alma h›z› ve esnekli¤i, yasal
güce dayanan yetkisi ve yads›namaz güvenilirli¤i, misyon
ve vizyonumuzu gerçeklefltirmede en temel dayana¤›
olacakt›r.



Zay›f Yönler

• Paydafllara özellefltirme misyon ve sonuçlar›n›n 
yeterince anlat›lmas›na yönelik bilimsel çal›flmalar›n 
yap›lmamas›, özellefltirme karfl›t› baz› çevrelerin olumsuz 
propagandalar›na ortam oluflturmaktad›r.

• Kurumsal bilgi altyap›s› ve yönetimindeki eksiklikler,
paydafllar›n bilgi ve belgelere h›zl› ve kolay eriflimini 
zorlaflt›rmaktad›r.

• ‹darede mesleki standard›n tan›mlanmamas› nedeniyle
az da olsa ülke gerçe¤inden kaynaklanan personel 
istihdam›, motivasyon eksikli¤ine ve personelin etkin 
kullan›lamamas›na yol açmaktad›r.
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 5.2.5. Zay›f Yönler

Portföye al›nan baz› kurulufllar›n on-onbefl y›la varan
süre içinde özellefltirilememesi, özellefltirilen baz›
iflletmelerin geçmifl dönemlerde yaflanan kriz
ortam›ndan etkilenerek sektörün içinde bulundu¤u
olumsuzluklarla karfl›laflmas› ve kamuoyu ço¤unlu¤unun
özellefltirmeye olumlu bakmas›na karfl›n olumsuz
görüfllerin medyada daha çok yer bulmas›, kamuoyu ve
paydafllara özellefltirmenin amaç, fayda ve sonuçlar›n›n
yeterince anlat›lamad›¤› gibi bir alg›n›n oluflmas›na yol
açm›flt›r. ‹darenin kamuoyunu bilgilendirmede etkin bir
rol oynamas› durumunda bu olumsuz alg›n›n giderilmesi
söz konusu olabilecektir.

‹dare, özellefltirmenin sonuçlar›n›n bilimsel olarak
tart›fl›lmas›n› sa¤lama hususunda, yeteri kadar etkili
olamam›flt›r .  Bunun telafi  edilmesi halinde,
özellefltirmeye taraf olan etkili çevrelerin bilimsel bilgi
ile donan›m› sa¤lanarak kamuoyunun olumlu yönde
oluflmas› ve pozitif elefltiriler yap›lmas›na zemin
sa¤lanacakt›r.

Bununla birlikte, bu yanl›fl alg›n›n giderilmesinde
en etkili yöntem, yap›lan baflar›l› özellefltirmelerin
yarataca¤› olumlu atmosferin kendisi olacakt›r. Son

y›llarda sa¤lanan baflar›n›n artarak devam etmesi
durumunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin ötesinde,
özellefltirmenin sonuçlar›n›n gözlemlenmesi yoluyla
takdir edilmesi, olumlu havan›n büyük ölçüde
kendili¤inden oluflmas›n›n sa¤lanmas› beklenmektedir.

‹darede bilgisayar destekli doküman yönetim sistemi,
bilgi ve belgelerin ortak bir veri taban› üzerinden paylafl›m›,
belgelerin say›sal ortamda arflivlenmesine yönelik
ifllemlerin henüz gerçeklefltirilmemifl olmas›, h›zl› bilgi
ak›fl›, istatistiki bilgi üretimi ve arfliv bilgilerine ulaflmada
yetersiz kal›nmas›na neden olmaktad›r. Bu sistemlerin
planlama süresi içinde aflamal› olarak gerçeklefltirilerek
“Yönetim Bilgi Sistemi”nin kurulmas› hedeflenmektedir.

‹darede mesleki standard›n tan›mlanmamas› nedeniyle
az da olsa ülke gerçe¤inden kaynaklanan personel
istihdam›, personelde motivasyon eksikli¤ine ve
personelin etkin kullan›lmamas›na yol açmaktad›r.
Gelecek dönemde insan kaynaklar› yönetimi anlay›fl›na
geçilerek mesleki standard›n yeniden tan›mlanmas›,
kariyer planlamas›, performans de¤erlemesi, motivasyon
yönetimi vb. ifllevlerin etkin bir flekilde yerine getirilmesini
gerektirmektedir.
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6.1. Olas› Senaryolar

Önceki bölümde çevre analizleri ile belirlenen çal›flma
atmosferi, planlama döneminde karfl›lafl›labilecek olas›
durumlardan ancak birini oluflturmaktad›r. Belirlenen
çal›flma atmosferi, trendlerin “normal” seyretmesi
durumunda bekleni len ça l ›flma koflul lar ›n ›
yans›tmaktad›r. Çal›flma atmosferinin normalden daha
iyi ya da daha kötü yönde gerçekleflmesi durumunda
ise ‹darenin gelecekte ne tür bir durum ile
karfl›laflaca¤›n›n ayr›ca de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bölümde gelecek belirsizli¤ini azaltmaya yönelik
böylesi bir de¤erlendirme “senaryo tekni¤i” kullan›larak
ele al›nm›flt›r. Bu çerçevede, özellefltirme politika ve
uygulamalar›n› do¤rudan etkileyen ve ‹darenin kontrolü
d›fl›nda geliflen d›fl faktörler belirlenerek bunlar›n olas›
davran›fllar› incelenmifltir. Bu faktörler;

• Siyasi tercih: Siyasi erkin “nereye kadar özellefltirme”
ve “nas›l özellefltirme” yap›laca¤›na iliflkin iradesini,

• Politik ve ekonomik ortam: Özellefltirme
politikalar›n›n hayata geçirilmesi için gerekli politik ve
ekonomik istikrar›n derecesini,

• U l u s l a r a r a s ›  b ü t ü n l e fl m e :  Öze l leflt i rme
uygulamalar›n›n baflar›s› için uluslararas› bütünleflme
ile sa¤lanabilecek güven ortam›n›,

• Rekabet ortam›: Özellefltirilecek iflletme ve varl›klara
olan talebin düzeyini,

• Yasal yetkilendirme: Özellefltirme uygulamalar› için
‹dareye tan›nan yasal s›n›rlar›

ifade etmektedir.

2009-2013 dönemi, mevcut durumun devam edece¤i
düflüncesiyle “normal senaryo”, daha iyi yönde geliflece¤i
beklentisiyle “iyimser senaryo” ve daha olumsuz yönde
geliflece¤i varsay›m›yla da “kötümser senaryo” olarak
ele al›n›p incelenmifltir.

Afla¤›daki senaryolar, ele al›nan dinamiklerin ayn› yönde
birlikte hareket edece¤i varsay›larak kurgulanm›flt›r.
Gelecekteki dinamiklerin farkl› istikametlerde geliflmesi,
di¤er bir ifadeyle baz› dinamiklerin olumlu, baz›lar›n›n
ise olumsuz yönde geliflmesi durumunda söz konusu
üç senaryonun d›fl›nda farkl› senaryolar kurgulanabilir
olmakla birlikte bu senaryolar, plan dönemine iliflkin
stratejinin belirlenmesinde baz oluflturmas› için yeterli
görülmüfltür. Ancak, ‹dare plan döneminde mevcut
ortam›n giderek daha olumlu olaca¤› ve normal senaryo
ile iyimser senaryo aras›nda bir ortam›n oluflaca¤›
beklentisini tafl›maktad›r.

Bu çerçevede ‹darenin gelecekteki iyimser, kötümser
ve normal senaryolar› flöyle ortaya konulabilir:
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‹Y‹MSER
SENARYO

ÇEVRESEL fiARTLARIN N‹TEL‹⁄‹NDE
MEYDANA GELEB‹LECEK DE⁄‹fi‹MLER ÖNGÖRÜLEN SONUÇLAR

• Siyasi tercihin, özellefltirmenin kapsam›n› geniflletecek
biçimde bir çok kamu hizmetinin özel sektör eliyle 
gerçeklefltirmesi yönünde olaca¤›

• Kapsam› geniflletilmifl özellefltirme politikalar›n› 
belirlemek ve uygulamak için gerekli olan politik ve 
ekonomik ortam›n artarak daha da iyileflece¤i

• Uluslararas› bütünleflme çabalar›nda önemli mesafelerin
al›naca¤›

• Özellefltirme uygulamalar›n›n daha rekabetçi ortam ve
koflullarda gerçekleflece¤i

• Kapsam› geniflletilmifl özellefltirme politikalar›n› 
belirlemek ve uygulamak için ‹darenin yasal yetkilerinin
geniflletilece¤i

• Kamusal ve ticari nitelikli tüm
varl›k ve hizmetlerin özellefltirmesi 
tamamlama aflamas›na gelebilir.

• Kamu yat›r›m ve hizmetlerin özel 
sektörle iflbirli¤i modelleri kamunun
tüm kesimlerine yayg›nlaflt›r›labilir.

• Yeni özellefltirme trendleri 
do¤rultusunda sosyal hizmet 
alanlar›nda a¤ yönetimi modelleri 
gelifltirilebilir ve uygulanabilir.

• ‹darenin koordinasyon ve 
dan›flmanl›¤› ile di¤er kamu 
kurumlar›n›n bir çok hizmeti 
özellefltirme sürecine dahil edilebilir.

KÖTÜMSER
SENARYO

• Siyasi tercihin, özellefltirmenin kapsam›n› geniflletmek
yerine daraltma yönünde olaca¤›

• Özellefltirme politikalar›n› belirlemek ve uygulamak için
gerekli olan politik ve ekonomik ortam›n bozulaca¤›

• Uluslararas› bütünleflme çabalar›n›n yeterli düzeyde 
olmayaca¤›

• Özellefltirme uygulamalar›n›n düflük rekabet ortam ve
koflullar›nda gerçekleflece¤i

• Özellefltirme politikalar›n› belirlemek ve uygulamak için
‹darenin yasal yetkilerinin daralt›laca¤›

• Kamusal ve ticari nitelikli tüm varl›k 
ve hizmetlerin özellefltirilmesi 
yavafllayabilir veya ertelenebilir.

• Kamu yat›r›m ve hizmetlerinde özel
sektör iflbirli¤i modelleri
yayg›nlaflmayabilir.

• Yeni özellefltirme trendleri 
do¤rultusunda a¤ yönetimi
modellerinin uygulamaya konulmas›
gündeme gelmeyebilir.

• Di¤er kamu kurumlar›n›n 
özellefltirmeleri de olumsuz
etkilenece¤inden ‹darenin 
koordinasyon ve dan›flmanl›¤› söz
konusu olmayabilir.

NORMAL
SENARYO

• Siyasi tercihin, özellefltirme politikas›n› a¤›rl›kl› olarak 
kamu iflletme ve varl›klar›n›n özellefltirilmesi yönünde
devam ettirece¤i

• Mevcut özellefltirme politikalar›n› belirlemek ve 
uygulamak için gerekli olan politik ve ekonomik ortam›n
sürece¤i

• Uluslararas› bütünleflme çabalar›n›n beklenilen seyirde
devam edece¤i

• Özellefltirme uygulamalar›nda yakalanan rekabet 
ortam›n›n sürece¤i

• Özellefltirme uygulamalar›n› gerçeklefltirmek için ‹dareye
tan›nan yasal yetkilerin de¤iflmeyece¤i

• Kamusal ve ticari nitelikli varl›k ve
hizmetlerin özellefltirmesinde
önemli mesafeler al›nabilir.

• Kamu yat›r›m ve hizmetlerinde özel
sektör iflbirli¤i modelleri
kamunun belirli kesimlerine
yayg›nlaflt›r›labilir.

• Yeni özellefltirme trendleri
do¤rultusunda a¤ yönetimi
modellerinin s›n›rl› da olsa uygulanmas›
için uygun ortam
oluflabilir.

• Di¤er kamu kurumlar›n›n
gerçeklefltirece¤i özellefltirmelerde,
talep halinde ‹dare dan›flmanl›k hizmeti
verebilir.



6.2. Stratejik Alternatifler

Özellefltirme program›n›n ilk ad›m›, bir strateji
oluflturulmas›d›r. Özellefltirme programlar›n›n ço¤u
kapsaml› ekonomik reformlar›n birer parças›
olduklar›ndan, siyasi karar vericinin, öncelikle ekonomik
program›n sürükleyicisi olan özellefltirmenin stratejisini
belirlemesi gerekmektedir.

Özellefltirme stratejileri benimsenirken yap›lmas› gerekli
reformlar için zamanlama önemli bir gereklilik
oldu¤undan, özellefltirme program›n›n s›ralamas› ve
gidiflat› bafllang›ç aflamas›nda planlanmal›d›r.
Makroekonomik, sektörel ve kamu giriflimi düzeyindeki
reformlar ile etkileflim, destek ölçütleriyle uyum, amaç
ve önceliklerle uygunluk, piyasalar›n ve kurumlar›n
özümseme kapasitesi ile rekabet edilebilirlik, özellefltirme
stratejisinin oluflumunu yönlendirmektedir.

Stratejik planlarda yer alacak amaç ve hedefleri
yönlendiren temel bir stratejik perspektife ihtiyaç vard›r.
Bu perspektifin ortaya ç›kar›labilmesi için “hangi
çerçevede strateji” sorusuna cevap verilmesi
gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle, ‹darenin stratejisini
dayand›raca¤› veya referans alaca¤› genel çerçevenin
belirlenmesi, amaç ve hedeflerin tayini için önem arz
etmektedir.

‹dare, siyasi karar vericinin amaçlar›n› belirleme, program
uygulamas›ndaki ilkeleri analiz etme ve özellefltirme
stratejilerini gelifltirmeye yönelik yaklafl›mlar›, afla¤›da
belirtilen yöntem ve süreç çerçevesinde ele alarak üç
alternatif gelifltirmifltir. Bunlar;

1.Mevcut yasal çerçevede faaliyetlerin planlanmas›.

2.Geniflletilmifl yasal çerçevede faaliyetlerin planlanmas›.

3.Özellefltirme olgusunun kazanaca¤› yeni anlamlar
çerçevesinde faaliyetlerin planlanmas›.

Özellefltirmeyi yönlendiren yasalar, yürürlü¤e girdikleri
dönemdeki özellefltirme anlay›fl›n› esas alarak
düzenlenmifllerdir. Mevcut yasalar özellefltirmenin birinci
dalgas› olarak isimlendirilen “kamuya ait mal ve hizmet
üreten birimlerin özel sektöre devri”ne odaklanm›flt›r.
Genel olarak, “kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel
sektörle iflbirli¤i” ile yap›lmas› (PPP) özellefltirmede ikinci
dalga ve “sosyal yönü a¤›r basan kamusal hizmetlerin
a¤ yönetimi ile gerçeklefltirilebilecek kamu -özel sektör
-kar amac› gütmeyen organizasyonlarla iflbirli¤i” ile
y a p › l m a s ›  ( P S P P )  ü ç ü n c ü  d a l g a  o l a r a k
nitelendirilmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler ikinci ve üçüncü dalga
özellefltirmelerin ‹dare taraf›ndan yap›labilmesine imkan
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tan›makla beraber, bu hususun yasada daha aç›k bir
flekilde düzenlenerek kuvvetlendirilmesi yerinde
olacakt›r. Söz konusu “yeni dalga özellefltirme”lerin h›zl›
ve etkili biçimde yap›labilmesi için mevcut yasalar›n
geniflletilmesi ve bundan sonraki özellefltirme
geliflmelerine de olanak sa¤layacak esneklikte
düzenlenmesi gerekmektedir.

Alternatif yasal s›n›rlar, ‹darenin stratejik plan›n› afla¤›da
belirtildi¤i flekilde etkileyebilecektir:

6.2.1. Mevcut Yasal Çerçevede Faaliyetlerin
Planlanmas›

‹darenin mevcut yetkilerini düzenleyen yasada, öncelikli
özellefltirme hedefi olarak belirlenen ticari mal ve hizmet
üreten kamu birimlerinin özellefltirilmesi, ikincil hedef
olarak belirlenen genel bütçeli idareler ile kamu iktisadi
kurulufllar›n›n do¤rudan kamu hizmetiyle ilgili olmayan
varl›klar›n›n özellefltirilmesi, son olarak da genel bütçeli
idareler ile kamu iktisadi kurulufllar›n›n kamusal nitelikli
mal ve hizmet üretim birimlerinin iflletme hakk› devri
yöntemiyle özellefltirilmesi olarak düzenlendi¤i
görülmektedir.

‹dare, mevcut yasal çerçevede faaliyetlerini yürütmesi
durumunda a¤›rl›kl› olarak ticari nitelikli hizmet üreten

kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesine yo¤unlaflacak,
ancak kamu hizmeti niteli¤indeki hizmetlerin ve üretim
birimlerinin özellefltirme uygulamalar› dar kapsamda
kalacakt›r. Ayn› zamanda mevcut yasada yerel
yönetimlerin özellefltirme konusunda dan›flmanl›k
hizmeti talep etmeleri iste¤e b›rak›ld›¤›ndan bu konuda
da önemli bir geliflme beklenmemektedir.

Plan döneminde, faaliyetlerin mevcut yasa çerçevesinde
yürütülmesi durumunda, ‹darenin stratejisini, ticari
nitelikli kamu iflletme ve hizmetlerinin özellefltirmesinin
tamamlanmas› olarak belirlemesi uygun bir seçenek
olacakt›r.

6.2.2. Geniflletilmifl Yasal Çerçevede Faaliyetlerin
Planlanmas›

Mevcut yasa hükümlerinin kamusal nitelikli mal ve
hizmet üreten kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesine
ve öncelikle yerel yönetimlere dan›flmanl›k hizmeti
verilmesine imkan vermesine karfl›n, yasada kamu
yat›r›m ve hizmetlerinde özel sektörle iflbirli¤i modellerini
içeren özellefltirme yöntemlerinin aç›k olarak
belirtilmemesi, ‹darenin gerçeklefltirece¤i özellefltirme
uygulamalar›n› tart›flma konusu yapabilecektir. Di¤er
taraftan, mevcut yasada yerel yönetimlerin ‹dareden
dan›flmanl›k hizmeti al›m› iste¤e b›rak›ld›¤›ndan,



özellefltirme konusunda deneyimi olmayan kurulufllar›n
gerçeklefltirece¤i uygulamalarda telafisi güç sonuçlar
ortaya ç›kabilecektir.

Yetkilerini düzenleyen yasal çerçevenin geniflletilmesi
halinde ‹dare, stratejik alternatifini kamu yat›r›m ve
hizmetlerinin özel sektörle iflbirli¤ini içeren özellefltirme
uygulamalar› ile dan›flmanl›k hizmetleri olarak
belirleyece¤inden, bir taraftan ticari iflletmelerin
özellefltirilmeleri için faaliyet gösterirken, di¤er taraftan
da özel sektörle iflbirli¤i modellerini yayg›nlaflt›rabilecek
ve yerel yönetimlere yönlendirici dan›flmanl›k hizmetleri
sunabilecektir.

6.2.3. Özellefltirme Olgusunun Kazanaca¤› Yeni
Anlamlar Çerçevesinde Faaliyetlerin Planlanmas›

Özellefltirme olgusu daha çok sosyal hizmet alanlar›nda
uygulanan kamu - özel sektör - kar amac› gütmeyen
organizasyon iflbirli¤i modellerinin geliflmesiyle yeni
anlam ve uygulama alanlar› kazanmaktad›r. Bu model
daha çok sa¤l›k, e¤itim gibi sosyal ve kamusal hizmet
niteli¤i a¤›r basan alanlarda yayg›nlaflmaktad›r. Son
dönemlerde belirtilen sektörlere bu modellerin
uygulanmas› tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.

Orta vadeyi ifade eden 2009-2013 dönemi dikkate
al›nd›¤›nda, yukar›da belirtilen stratejik alternatifler
aras›nda en uygun seçene¤in, ‹darenin faaliyetlerini
geniflletilmifl yasa çerçevesinde planlamas› oldu¤u
görülmektedir. Bununla birlikte daha uzun vadede
uygulama alan› bulaca¤› beklenilen üçüncü alternatife
yönelik politika üretimi ve uygulama haz›rl›klar›n›n
yap›lmas› yerinde olacakt›r.

Plan döneminde ikinci alternatifin uygulanmas› halinde,
ticari nitelikli kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesinin
büyük ölçüde tamamlanmas›, özel sektörle iflbirli¤i
modellerinin yayg›nlaflmas›, yerel yönetimlerin ‹darenin
dan›flmanl›¤›nda özellefltirme uygulamalar›n›
gerçeklefltirmeleri planlanmaktad›r. Bunun yan› s›ra
uzun vadede a¤ yönetimi ile gerçeklefltirilecek kamu-
özel sektör-kar amac› gütmeyen organizasyon
iflbirliklerinin uygulanabilmesi için üçüncü alternatife
uygun yasal altyap›n›n oluflturulmas› ve uygulamaya
yönelik haz›rl›klar›n tamamlanmas› da plana dahil
edilebilir.
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YED‹NC‹ BÖLÜM
Stratejik Aç›l›mlar



Bu bölümde yeni stratejik aç›l›mlar ve bunlar›n
uygulamaya nas›l aktar›lacaklar› yönünde belirginleflen
görüfller ele al›nm›flt›r. Önceki bölümlerde yap›lan plan
dönemi çal›flma atmosferinin belirlenmesine iliflkin
analizler, olas› senaryolar ve plan döneminin ötesine
geçen uzun vade için öngörülen kurumsal vizyon ve
misyonun gereklerinin yan›nda, yeni aç›l›mlara olan
ihtiyac› do¤uran geliflme ve e¤ilimler flöyle s›ralanabilir:

• Türkiye ve dünyadaki borsalar›n derinli¤inin artmas›

• fiirket evliliklerinin artmas›

• Türkiye’nin bölgesinde cazibe merkezi konumuna
gelmesi

• Global likiditenin tercih etti¤i ülke say›s›n›n artmas›
ve ülke ekonomilerini daha fazla etkilemesi

•  Baflta AB olmak üzere ekonomik birliklere kat›l›m ve
uyumun önem kazanmas›

•  Geliflen ülke say›s›n›n giderek artmas› ve bunlar
içerisinde ekonomik altyap›s› güvenilir olanlar›n öne
ç›kmas›

•  Teknolojik geliflmeler paralelinde verimlili¤in artmas›

• Devletin piyasalarda oyuncu rolünün azalmas› ve
düzenleyici rolünün artmas›

Belirtilen geliflme ve e¤ilimler, yeni stratejik aç›l›mlar
yapma ihtiyac›n› do¤urmaktad›r. Plan döneminde
uygulamaya yön verecek yönetsel  yaklafl›m veya
perspektifler flunlard›r:

• Pol it ika üretimine akti f  katk›  sa¤lanmas›

•  Özellefltirmelerin uluslararas› rekabet gücünü
kuvvetlendirecek ve gelifltirecek nitelikte yap›lmas›

•  Kamusal yat›r›mlar›n kamu-özel sektör iflbirli¤i ile
yap›lmas›

• Sosyal içerikli hizmetlerin kamu-özel sektör-kar amac›
gütmeyen organizasyon iflbirlikleri ile sunulmas›

• Yeni finansal araçlar›n özellefltirme uygulamalar›na
dahil edilmesi

•  Özellefltirme alan›nda faaliyet gösteren ulusal ve
uluslararas› kurulufllara dan›flmanl›k hizmeti sunulmas›

7.1. Politika Üretimine Aktif Kat›l›m

Özellefltirme uygulama sürecinin ve sonras›n›n baflar›l›
olabilmesi için gerçeklere uygun ve gelecek odakl›
politika üretimi gerekmektedir. ‹dare bugüne kadar
daha çok siyasi karar vericinin belirledi¤i politika
çerçeves inde öze l leflt i rme uygulamalar ›n ›
gerçeklefltirmifl olmakla birlikte, plan döneminde siyasi
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karar vericinin politika belirlemesinde daha aktif katk›da
bulunmas› gerekmektedir.

Türkiye’nin özellefltirme sürecinde yaflad›¤› gecikme ve
olumsuzluklar›n temelinde, tüm kamu varl›klar›n›n ele
al›nd›¤› bütünsel bir özellefltirme politikas›n›n
belirlenmesi yerine soruna her bir kamu varl›¤› özelinde
ayr› ayr› yaklafl›lmas› yatmaktad›r. Siyasi karar verici ve
‹dare plans›z bir biçimde programa al›nan varl›klar›n
özellefltirilmesine çal›fl›rken, özellefltirilebilir nitelikte
olan ve kamuya büyük yük getiren kamu iflletmeleri
geri planda kalm›flt›r.

Türkiye’de özellefltirmenin bafllad›¤› tarihten itibaren
bugüne kadar özellefltirme amaçl› bir “kamu
envanteri”nin ç›kart›lamamas› özellefltirmenin da¤›n›k
bir görüntü çizmesine yol açm›flt›r. Bu durum ayn›
zamanda kamu varl›klar›n›n ne zaman özellefltirilece¤i
ve özellefltirmenin hangi süreçte tamamlanaca¤›
konusunda bir belirsizlik yaratmaktad›r. Bu belirsizlik
hem ‹darenin, hem de kamu kurumlar›n›n orta ve uzun
vadeli plan ve program gelifltirmelerine engel olmaktad›r.
Dolay›s›yla özellefltirmede beklenmeyen gecikmeler ve
sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. ‹darenin bu aflamada etkin
rol alarak bu eksikli¤i gidermesi gerekmektedir. Bunun
için de birinci aflamada tüm kamu envanterinin
ç›kar›lmas›, ikinci aflamada ise kurulufllar›n yap›s›na ve

niteli¤ine göre özellefltirme stratejilerinin belirlenmesi
uygun olacakt›r.

7.2. Rekabet Gücünün Art›r›lmas›na Yönelik
Özellefltirmeler

Uluslar›n ekonomik gücü, dinamik bir özellik gösterir
ve bu dinamizmi  sa¤layan itici güç rekabettir. Ülke
içerisinde rekabetçi bir ekonomik yap› ve iflleyifl
sa¤lanmad›kça uluslararas› piyasalarda rekabet gücü
elde etmek olanakl› de¤ildir. Türkiye son y›llarda bir
taraftan ülke içindeki ekonomik rekabeti sa¤lamak için
yasal ve yap›sal düzenlemelere gitmifl, di¤er taraftan
AB üyeli¤i yolunda ekonomik yap›s›n› birlik ülkeleri ile
rekabetçi bir konuma yükseltmek için AB rekabet
hukukuna uyum sa¤lama sürecine girmifltir.

Önümüzdeki süreçte genel olarak küreselleflme
çerçevesinde uluslararas› ekonomiyle bütünleflme ve
özel olarak AB baflta olmak üzere, ekonomik birliklere
kat›l›m ve uyum önem kazanaca¤›ndan, Türkiye’nin
ekonomik yap›s›n›n ve iflleyiflinin uluslararas› piyasalar
ile uyumlu hale getirilmesi kaç›n›lmaz görünmektedir.
Bunun gerçeklefltirilmesi halinde, Türkiye’nin global
likiditenin tercihleri aras›nda daha fazla yer almas› ve
bölgesel bazda cazibe merkezi olmas› sa¤lanm›fl
olacakt›r.



‹dare, Türkiye’nin gelece¤e yönelik ekonomik
yap›land›rma ve ekonomiye ifllerlik kazand›rma
hedeflerine, gerçeklefltirece¤i özellefltirmeler ile büyük
katk› sa¤layabilecektir. Gerçeklefltirilecek özellefltirmeler
ile hantal kamu iflletmeleri yeni teknolojik yat›r›mlar ile
verimlilik kazanacak ve güçlü sermaye deste¤iyle
uluslararas› piyasalarda rekabet edebilecek bir konuma
yükselecektir. Ayr›ca geliflmekte olan ülkeler aras›nda
güvenilirlik ve ifllerlik kazanm›fl Türkiye ekonomisi,
uluslararas› piyasalarda rekabet gücüne sahip büyük
flirketlerin Türkiye’ye yönelmesinde önemli rol
oynayacakt›r.

7.3. Kamu Yat›r›m ve Hizmetlerinin Özel Sektör
‹flbirli¤i ile Yap›lmas› ‹çin Strateji Gelifltirme ve
Uygulamalar› Yönlendirme

Her geçen gün altyap› taleplerinin artmas›na karfl›n,
kamu bütçesi bu talebi karfl›lamada yetersiz kalmaktad›r.
Toplam yap›m ve iflletim maliyeti göz önüne ald›¤›nda,
devletin hizmeti “yapmal› m›?” yoksa “sat›n almal› m›?”
yönündeki tercihlerinde, ço¤u hizmetin sat›n alma
yoluyla yerine getirilmesi kaç›n›lmaz görünmektedir.
Özellefltirmenin gelece¤ine iliflkin yap›lan çal›flmalarda
ortaya ç›kan bu tespit, gelecekte özellefltirmenin
oda¤›n›n kamusal iflletme ve varl›klar›n tümüyle özel

sektöre devrinden daha çok kamu ve özel sektör
aras›nda iflbirli¤ine kayaca¤› öngörülmektedir.

Alt yap› yat›r›mlar›n›n özel sektör iflbirlikleri ile yap›lmas›,
kamu menfaati ile özel sektörün kâr güdüsü aras›nda
uygun bir denge kurmak için dikkatli ve güçlü
formülasyonlar gerektirmektedir. Dolay›s›yla, kamu
yat›r›m ve hizmetlerinin özel sektör iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerin, geleneksel
kamu kurumlar› arac›l›¤›yla kamu mant›¤› ve kabiliyeti
ile gerçeklefltirilmesi, istenilen sonuçlar› vermeyecektir.
Bu hizmetlerin en iyi flekilde yerine getirilmesi için
ihtiyaç duyulan yetkinlik ve deneyim, h›zl› karar verme
süreci, hesap verebilirlik ve özgün bir yaklafl›mla
sa¤lanabilmektedir ki, bu faaliyetin y›llarca sürece¤i ve
büyük giriflimler gerektirece¤i düflünüldü¤ünde, bunu
yapmak üzere bir kurumsal yap›n›n oluflturulmas›, kamu
kaynaklar›n›n israf›na ve süre kayb›na yol açacakt›r. Bu
do¤rultuda kamu yat›r›m ve hizmetlerinin özel sektör
iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmesi için strateji belirleme, model
gelifltirme, standart oluflturma gibi uygulamaya yön
verecek faaliyetlerin bilgi birikimi ve deneyim sahibi
olan ‹dare taraf›ndan yap›lmas› en do¤ru tercih olacakt›r.

Nitekim Türkiye’de PPP uygulamalar›n›n genel
çerçevesini belirlemek üzere Dünya Bankas› taraf›ndan
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haz›rlanan “The Next Generation of PPP in Turkey” isimli
araflt›rma raporunda; PPP ile ilgili olarak devletin mevcut
kurumsal çerçevesinin tan›mlanarak, anahtar kurumlar
ve anahtar fonksiyonlar› belirlendikten sonra, PPP’ye
iliflkin fonksiyonlar›n her birinde (toplam 11 fonksiyon)
ilgili kurumlar›n (Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›, Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›,
Maliye Bakanl›¤›, ‹ller Bankas›, Kamu ‹hale Kurumu ve
ilgili bakanl›klar) tecrübe düzeyleri gösterilmifl ve bu
kurumlar içerisinde ‹darenin en yüksek tecrübe düzeyine
ve yetkinli¤e sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

7.4. Sosyal ‹çerikli Hizmetlerin A¤ Yönetimi Modeli
ile Yap›lmas› ‹çin Strateji Gelifltirme ve Uygulamalar›
Yönlendirme

Sosyal kurumlar›n ve hizmetlerin tek bafl›na kamu eliyle
yürütülmesi ve yönetilmesi, uygulamada hem ifllevsel,
hem de sosyal sorunlar›n ortaya ç›kmas›na yol
açmaktad›r. Devletin sosyal içerikli görevlerinin sadece
“gelir-gider” eksenli bir yaklafl›m ile ele al›nmas› do¤ru
olmad›¤›ndan ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde
toplumsal de¤erlerin öne ç›kmas› gerekti¤inden, söz
konusu hizmetlerin toplumun tüm kesimlerinin iflbirli¤i
ile yürütülmesi yeni bir anlay›fl olarak öne ç›kmaktad›r.

Bu yeni anlay›flta devletin “gözetim-denetim”, özel
sektörün “gir iflim” ve kar amac› gütmeyen

organizasyonlar›n “toplumsal yarar” ifllevlerinin bir araya
getirilmesiyle oluflturulacak a¤ yönetiminin sosyal içerikli
sektörlerde ve kurumlarda uygulanmas›n›n faydalar›
flöyle s›ralanabilir:

• Kamu kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas›

• Giriflim ruhunun etkisiyle yeni istihdam alanlar›
yarat›lmas› ve özel sektörün bu alanlarda da geliflmesine
olanak sa¤lanmas›

• Toplumun sosyal faaliyetlere ilgisinin art›r›lmas› ve
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

• Gönüllü kaynaklar›n harekete geçirilerek, daha büyük
bir kaynak ve ortak bir güce dönüfltürülmesi

A¤ yönetiminin uygulama alanlar›n›n bafl›nda e¤itim,
sa¤l›k, ›slah ve ceza evleri gibi sosyal içerikli hizmetler
gelmektedir. Bu yöntemlerin uygulanmas›nda ilgili
taraflar olarak;

- Cezaevleri için ilgili kamu idaresi, giriflimci ve mahkum
yak›nlar› örgütleri,

-E¤itim kurumlar› için ilgili kamu idaresi, giriflimci ve
veliler say›labilir.

Sosyal içerikli hizmetlerin yetersizli¤i, birçok sosyal
sorunun yayg›nlaflmas›na yol açmaktad›r. Özel sektör
ve kar amac› gütmeyen organizasyonlar›n birikim ve
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“The Next Generation of PPP in Turkey” isimli araflt›rma raporunda ‹dareye iliflkin de¤erlendirme afla¤›da sunulmufltur:

Fonksiyon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

‹mtiyazlar / Yap-‹fllet-Devret / Yap-Sahiplen-‹fllet /
PPP düzenlemeleri

Hukuki Düzenlemeler: Projelere yönelik
olarak PPP iliflkili hukuksal düzenlemelerin
kullan›m›ndaki tecrübe

‹mtiyaz sözleflmelerinde kullan›lan baz› yasal
düzenlemelerden (Özellefltirme Kanunu)
dolay› tecrübeli

PPP Ekibi: PPP projelerinde çal›flacak
personelin tecrübesi

Esas faaliyeti, imtiyazlar da dahil olmak üzere
özellefltirmeler

Proje yürütme / ifllemleri
Proje yürütme / ifllem düzeylerindeki
kat›l›m›n araflt›r›lmas› (ihale yürütme,
sözleflme imzalama, uygulama)

Do¤rudan kat›l›m var.

Haz›rl›k / fizibilite
Proje haz›rl›k ve de¤erleme aflamas›ndaki
kat›l›m

Kat›l›m yok
(Özellefltirme projeleri hariç).

Proje yönetimi
Proje yönetimindeki rol Proje yönetiliyor.
Uluslararas› yat›r›mc›lar
Uluslararas› yat›r›mc›lar›n dahil oldu¤u
projelerdeki tecrübe

Uluslararas› yat›r›mc›larla proje faaliyetleri
yürütüyor.

Politika oluflturma / programlama
Kurumlar›n politika
oluflturma / programlamadaki rolü

Özellefltirme konusundaki politika
oluflturma / programlamaya kat›l›m› var.

‹letiflim
Kurumlar›n iletiflim ya da PPP
projelerindeki kat›l›m› Proje düzeyinde iletiflime kat›l›m var.

Dan›flmanl›k hizmeti verme
Kurumlar›n dan›flman olarak projelerde
teknik asistanl›k sa¤lamas›

Dan›flmanl›k do¤rudan sa¤lan›yor
(teknik asistanl›k).

Yerel yönetim projeleri

Kurumlar›n yerel yönetim projeleri ile iliflkileri Yok.

Merkezi yönetim projeleri
Kurumlar›n merkezi yönetim projelerindeki
rol ve tecrübeleri

Sadece özellefltirme projelerinde olmak
üzere var.

Metodoloji gelifltirme / rehberlik etme
PPP uygulamalar› için metodoloji gelifltirme
ve di¤er rehberlik hizmetleri

‹mtiyaz sözleflmeleri için var.

Ö‹B
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desteklerinin bu alanlara aktar›lmas› ile yüksek kaliteli
sosyal hizmet sunumu sa¤lanabilecek, toplumda huzur
ve güvenlik duygusunun kurumsal anlamda geliflmesine
katk›da bulunulacakt›r. Türkiye’nin bölgenin cazibe
merkezi oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, a¤ yönetimi ile
sa¤lanacak yüksek kaliteli hizmet, bölge ülkeleri ile
yap›lacak iflbirliklerinin de etkisiyle ilgili ülkelerden
hizmetten yararlanma talebini art›racakt›r. Bu durum
nitelik ve say›sal olarak istihdam›n artmas›na, istihdam
planlanmas›n›n ise bölge ülkelerinin nüfus e¤ilim ve
ihtiyaçlar›n›n da dikkate al›narak belirlenmesine yol
açacakt›r.

Bir taraftan sosyal içerikli kurumlar›n ve hizmetlerin
yayg›n olmas›, di¤er taraftan her boyuttaki idari birimlerin
ilgi alan›na girmesi nedeniyle, bu hizmetlerin deneyimli
bir idarenin dan›flmanl›¤›nda ve koordinasyonunda yerel
idarelerce a¤ yönetimi ile gerçeklefltirilmesi en etkin
yol olarak görülmektedir.

7.5. Finansal Araçlar›n Özellefltirme Uygulamalar›na
Yönlendirilmesi

Global likiditenin ekonomide belirleyici olma ifllevini ve
Türkiye’nin bu likidite için cazibe merkezi olma özelli¤ini
sürdürece¤i beklendi¤inden, güvenilir bir ekonomi ve
derinlik kazanm›fl bir borsa, özellefltirmelere büyük katk›
sa¤layacakt›r.

Borsalarda özellefltirme yapman›n en yayg›n kullan›lan
yöntemi, hisse senetlerinin yat›r›mc›lara sat›lmas›d›r.
Global likiditenin etkisiyle son zamanlarda farkl› yat›r›m
araçlar› da sermaye piyasalar›nda etkinlik ve yayg›nl›k
kazanmaya bafllam›flt›r. Yeni finansal araçlar›n,
uluslararas› rekabet düzeyine ulaflm›fl güçlü kamu
flirketleri ve de¤erli kamu arazilerinin özellefltirilmesinde
de uygulama olana¤› bulunmaktad›r.

‹darenin yararlanabilece¤i finansal araçlara örnek flunlar
olabilir:

- Özel Sermaye Fonlar› (Private Equity): Söz konusu
fonlar›n, borsada ifllem görmeyen geliflme ve büyüme
potansiyeli olan kamu flirketlerine s›n›rl› oranda sermaye
orta¤› yap›larak, bu flirketlerin k›smen özellefltirilmesi
ve ileriki aflamada tamam›yla özellefltirilmeleri mümkün
olabilecektir. Bu flekilde kullan›lan özel sermaye fonlar›
profesyonel yöneticiler arac›l›¤›yla bilgi ve deneyimlerini
bu flirketlere aktararak kalan hisselerin daha yüksek
de¤erde özellefltirilmesine de katk› sa¤layacakt›r.

-Altyap› Yat›r›mlar›na Yönelik Özel Sermaye Fonlar›
(Private Equity Infrastructure Funds): Genelde, kamu
alan›nda yap›lacak olan büyük altyap› yat›r›mlar›n›n
finansman temininde ve yat›r›m alanlar›nda uzmanlaflan
bu fonlar  özellefltirme f›rsatlar›n› de¤erlendirme e¤ilimi



içerisindedirler. Bu bak›mdan kamu yat›r›mlar›n›n
finansman› için güncel bir araç olan özel sektörle iflbirli¤i
modelleri aç›s›ndan bu fonlar önemli bir kaynak olarak
de¤erlendirilebilir.

-Faizsiz getiri bekleyen kesimlerin talepleri dikkate
al›narak oluflturulan fonlar›n özellefltirmeye olan ilgisinin
kat›l›ma yönlendirilmesi, ihalelerin daha rekabetçi bir
ortamda gerçeklefltirilmesini sa¤layacakt›r. Ayr›ca bu
fonlar iflletme hakk› verilmesi yöntemiyle yap›lan
özellefltirmelere ilgi duyma e¤ilimi tafl›d›klar›ndan
önümüzdeki dönemde bu fonlardan daha çok
yararlanma imkan› do¤acakt›r.

Bu fonlar›n yan› s›ra sermaye piyasalar›nda hedge fonlar,
yat›r›m fonlar›, giriflim sermayesi fonlar›, emeklilik fonlar›
gibi bir çok fon mevcuttur. Piyasa e¤ilimleri, bu fonlar›n
özellefltirme amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesinde
kullan›lma potansiyelini yükseltecektir.

7.6. Dan›flmanl›k Hizmeti Sunulmas›

Özellefltirmenin yerel yönetimlerce de benimsenmesi
nedeniyle önümüzdeki dönemde özellefltirme
faaliyetlerinin yerel yönetimlerin ifltirakiyle kurulan
flirketlere ve hizmetlere yayg›nlaflmas› beklenmektedir.
Yerel yönetimlerin bu ifle tahsis edebilecekleri personel
say›s› ve niteli¤i yeterli görülmemektedir. Bu eksikli¤in
giderilmesi için yerel yönetimlerin özellefltirmeye yönelik

birim kurmalar› ve eleman istihdam etmeleri de ilave
maliyet getirecektir. Bu bak›mdan ‹darenin ilgili bakanl›k
ile koordineli flekilde yerel yönetimlere dan›flmanl›k
hizmeti sunmas› ihtiyac› do¤acakt›r.

Yeni özellefltirme e¤ilimlerinin özel sektörle iflbirli¤i ve
a¤ yönetimi modelleri çerçevesinde genifllemesi,
özellefltirme faal iyetlerinin sadece ‹darenin
gerçeklefltirece¤i uygulamalarla s›n›rl› kalmayaca¤›n›,
di¤er kamu kurumlar›n›n ve yerel yönetimlerin de benzer
uygulamalar yapaca¤›n› göstermektedir. Ancak bu
kurumlar›n gerçeklefltirecekleri kapsaml› özellefltirme
uygulamalar› için yeterli bilgi ve deneyim edinmeleri
zaman alaca¤›ndan, ‹darenin bu hususta yöntem
gelifltirmesi ve dan›flmanl›k hizmeti sunmas› kaç›n›lmaz
görülmektedir.

‹dare bu alanda kazanm›fl oldu¤u bilgi birikimini ve
deneyimini özellefltirme alan›nda henüz önemli bir
mesafe kat edememifl ülkelere de aktarma yeterlili¤ine
sahiptir. Di¤er uluslararas› dan›flmanl›k kurulufllar› gibi,
‹dare de bu ülkelere özellefltirme süreç yönetiminde,
model gelifltirmede ve kurumsallaflmada yard›mc› olma
yoluna gidebilir.
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Kurumsal yaflam süresiyle paralellik arz eden ve ‹darenin
vizyon ve misyonunda ifadesini bulan genel perspektifler
amaçlar, bu amaçlar›n ilk befl y›ll›k plan döneminde
gerçeklefltirmesini sa¤layacak somut çal›flmalar ise
hedefler olarak ifade edilmifltir. Hedeflerin gerçekleflme
düzeyi referans al›narak gelecek plan dönemlerinde
‹dareyi uzun vadeli amaçlar›na ulaflt›racak yeni hedefler
ortaya konulacakt›r.

8.1. Amaç: Devletin etkin kaynak kullan›m›na hizmet
edecek flekilde özellefltirme alan›n›n geniflletilmesi
ve yöntemlerinin gelifltirilmesi

Devletin etkin kaynak kullan›m›, özellefltirme
uygulamalar›n›n hareket noktas›n› oluflturmaktad›r.
Bafllang›çta kamu iktisadi teflebbüslerinin özellefltirilmesi
ile gerçeklefltirilmek istenen bu amaç, gelinen aflamada
yeni  a lan la r ›n  öze l lefl t i rmeye aç › lmas ›y la
sa¤lanabilecektir.

Bu yeni alanlar:

• Portföyde bulunmayan kamu iktisadi teflebbüsleri
(K‹T): Önümüzdeki plan döneminde hem portföyde
bulunan, hem de bulunmayan kamu iktisadi
teflebbüslerinin özellefltirilmesinde klasik yöntemlerin
yan›nda kamu özel sektör iflbirli¤i modellerinin de
uygulanabilmesi için;

• Belediye iktisadi teflebbüsleri (B‹T): ‹darenin bugüne
kadar elde etmifl oldu¤u bilgi birikiminin yerel idarelere
dan›flmanl›k ve koordinasyon yoluyla aktar›lmas› ve
böylece özel lefltirmenin yerel  idarelere de
yayg›nlaflt›r›lmas› için;

Hedef 1:
ÖYK’nin öngörece¤i takvim do¤rultusunda programdaki
kurulufllar›n özellefltirilmesi gerçeklefltirilecektir.

Hedef 2:
Kamu envanteri ç›kar›larak özellefltirilebilir nitelikte
olanlar›n programa al›nmas› ve ÖYK’nin öngörece¤i
takvim do¤rultusunda özellefltirilmeleri sa¤lanacakt›r.

Hedef 3:
Nitelikleri itibariyle özellefltirme program›na al›namayan
kurulufllarla ilgili yap›sal/yasal düzenlemeler yap›lmas›
için giriflimlerde  bulunulacakt›r.

Hedef 4:
Yerel yönetimlerce gerçeklefltirilecek özellefltirme
uygulamalar›nda aktif dan›flmanl›k hizmeti verilmesi ve
koordinasyon sa¤lanmas› yoluna gidilecektir.



• Kamusal niteli¤i a¤›r basan hizmetler: Kamu
taraf›ndan yürütülen kamusal hizmetlerde etkinli¤in
art›r›lmas› ve kaynak temini  amac›yla varl›ktan çok
hizmetin öne ç›kt›¤› alanlarda kamu özel sektör
iflbirli¤inin özellefltirme yoluyla yayg›nlaflt›r›lmas› için;

• Sosyal niteli¤i a¤›r basan hizmetler: Önümüzdeki
plan döneminde ‹darenin, kamu-özel sektör ve kar
amac› gütmeyen örgütler aras›nda a¤ yönetimini
uygulamaya geçirmesi ve bu üç sektörün “düzenleyici”,
“giriflimci” ve “toplumsal de¤er yarat›c›” ifllevlerinin
ortak amaçlara yönlendirebilmesi için;

• Farkl ›  f inansal  araçlardan özel leflt i rme
uygulamalar›nda yararlan›lmas› için;

Hedef 5:
Özel sektörle iflbirli¤i yap›labilecek kamusal yat›r›m
alanlar› ve hizmetlerin belirlenerek kaynak oluflturulmas›
ve uygulamaya yönelik modellerin gelifltirilmesi
sa¤lanacakt›r.

Hedef 6:
Kamu taraf›ndan yürütülen hizmetlerin iflletme hakk›
devrini de içeren özel sektör iflbirli¤ine yönelik modellerin
geniflletilmesi, uygulanmas› ve ilgili kurulufllara
dan›flmanl›k hizmeti sunulmas› için giriflimlerde
bulunulacakt›r.

Hedef 7:
A¤ yönetiminin uygulanabilece¤i sosyal içerikli hizmet
alanlar›n›n, ilgili kurulufllarla koordineli olarak belirlenmesi
sa¤lanacakt›r.

Hedef 8:
A¤ yönetimine iliflkin modeller gelifltirilecek ve uygulama
k›lavuzu haz›rlanacakt›r.

Hedef 9:
‹darece gelifltirilecek a¤ yönetimi modellerini
uygulayacak kurulufllara dan›flmanl›k hizmeti
sunulacakt›r.

Hedef 10:
Yeni finansal araçlar›n kullan›labilece¤i alanlar üzerinde
çal›flma yap›larak yasal düzenlemeye katk› sa¤lanacak
ve bu çerçevede uygulamaya geçilecektir.
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8.2. Amaç: Etkin özellefltirme yönetimi için ‘ö¤renen
örgüt’ olma

Dünya ve Türkiye uygulamalar›na bak›ld›¤›nda
özellefltirmenin yeni uygulama alanlar› ve e¤ilimler ile
sürekli de¤iflen ve geliflen bir özellik gösterdi¤i
gözlemlenmektedir. Böylesi dinamik karaktere sahip
bir olguyu yönetebilmek, sürekli yenilenme ve geliflme
ile sa¤lanabilecektir. Bu yenilenme ve geliflmeyi
süreklilefltirebilmek için kurumsal iç yap›m›zda bunu
sa¤layacak örgütsel yap›, ifl süreci, insan kayna¤›,
teknolojik alt yap› ve yönetim anlay›fl›na ihtiyaç vard›r.
Bu da sürekli ö¤renme anlay›fl›na sahip bir örgüt
tasar›m›n› gerektirmektedir.

Uluslararas› hukuktaki yeni normlar, teknolojik
geliflmeler, sermaye hareketlerindeki de¤iflimler

paralelinde gündeme gelebilecek yeni özellefltirme
modellerinin araflt›r›lmas› ve böylece özellefltirme
uygulay›c›lar›na, nihai karar vericilere ve di¤er paydafllara
bilgi transferi yoluyla destek olunmas› için;

Bilgi odakl› uzman bir kurum olabilmek ve bu paralelde
mesleki standartlar›n gelifltirilmesi ve buna uygun insan
kayna¤› temini, e¤itilmesi, yükseltilmesi için;

‹dare bünyesinde gerçeklefltirilen ifl süreçlerinde
bütünlük sa¤lanabilmesi, istenilen kalite ve içerikte
tutarl› üst yönetim raporlar›n›n oluflturulmas›, ÖYK ve
di¤er paydafllar ile kesintisiz ve güvenli bilgi al›flveriflinin
sa¤lanmas› için;

Hedef 1:
Esnek araflt›rma ve çal›flma gruplar› oluflturulacakt›r.

Hedef 2:
‹fl süreçleri bilgi yönetiminin etkinlefltirilmesini
sa¤layacak biçimde tasarlanacakt›r.

Hedef 3:
‹dare uzmanlar›n›n mesleki standard› gelifltirilecektir.

Hedef 4:
‹nsan kaynaklar› yönetimi, fonksiyonlar›n›n “bilgi üretimi
odakl›” olmas›n› sa¤layacak biçimde gelifltirilecektir.

Hedef 5:
Yönetim bilgi sistemi ile nihai karar vericilere yard›mc›
olacak karar destek sistemleri kurulacakt›r.



8.3. Amaç: Özellefltirme yönetiminde baflar› için
paydafllar›m›zla iliflkilerimizin ‘iyi yönetiflim’ ilkeleri
do¤rultusunda gelifltirilmesi

Özellefltirmeye konu unsurlar›n kamusal nitelik tafl›mas›
nedeniyle özellefltirme sürecinin iyi yönetiflim ilkeleri
do¤rultusunda yönetilmesi gerekmektedir. Bunun yerine
getirilmesinde; paydafllarla olan iliflkilerde temsil ve
kat›l›ma önem verilmesi, sivil toplum örgütlerinin sürece
dahil edilmesi, ifllemlerin aç›k ve kolay denetlenebilir
nitelikte yap›lmas›, etik kurallar›n kurumsal kimlik olarak
uygulamalara yans›t›lmas›, teknolojik geliflmelerden en
iyi  fleki lde yararlan› lmas›  amaçlanmaktad›r .

Özellefltirme ifllem ve uygulamalar›, iyi yönetim ilkelerine
uygun flekilde gerçeklefltirilerek sürece olan güvenin
art›r›lmas› suretiyle hem nicelik, hem de nitelik olarak
özellefltirmeye ilginin art›r›lmas› için;

Kamuoyuna yeterli ve do¤ru bilgi aktar›m› yap›larak
özellefltirmeye olan deste¤in art›r›lmas› ve ‹darenin
paydafllar nezdindeki imaj›n›n güçlendirilmesi için;

Hedef 5:
Özellefltirme uygulamalar›n›n kamuoyuna daha net
anlat›lmas› ve kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi için
kapsaml› bir halkla iliflkiler çal›flmas› yap›lacakt›r.

Hedef 6:
Özellefltirme faaliyet ve sonuçlar› kamuoyunun bilgisine
güncel ve sistematik olarak sunulacakt›r.

Hedef 1:
‹hale flartnameleri yat›r›mc›lar›n ve paydafllar›n önerileri
de dikkate al›narak düzenlenecektir.

Hedef 2:
‹hale baflvurular›nda özellikle uluslararas› yat›r›mc›lar
aç›s›ndan, baflvuru belge ve flartlar› sadelefltirilecektir.

Hedef 3:
Yat›r›mc›lara yönelik bilgilendirme (road show, bire-bir
tan›t›m, toplant›, seminer vb.) ve proaktif pazarlama
sistemlerin kurulacak ve ifllevsel hale getirilecektir.

Hedef 4:
AB müktesebat› uyum çerçevesinde, ilgili yasalarda
düzenleme yap›larak, alt›n hisse uygulamas›n›n
kriterlerinin netlefltirilmesi ve süresinin s›n›rland›r›lmas›na
yönelik yasal düzenleme yap›lmas› için giriflimlerde
bulunacakt›r.
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Özellefltirme sonucu istihdam fazlas› haline gelen veya
ifl sözleflmeleri sona erdirilen çal›flanlar›n kamu d›fl›nda
çal›flmalar›n› teflvik edecek mekanizmalar›n gelifltirilmesi
için;

Özellefltirme sonras›nda iflini kaybeden çal›flanlar›n
Özellefltirme Sosyal Destek Projesi deste¤i ile
oluflturulacak ifl gelifltirme merkezlerinde ifl hayat›na
tekrar kazand›r›lmalar› için;

Hedef 10:
Özellefltirme nedeniyle ifl sözleflmeleri fesh edilen
çal›flanlar›n, ÖSDP destekli hizmetlerden daha fazla
yararlanmalar› sa¤lanacakt›r.

Hedef 11:
ÖSDP hizmetlerinin özellefltirme program›ndaki
kurulufllar›n personeline etkin bir flekilde tan›t›lmas›na
yönelik faaliyetler geniflletilecektir.

Hedef 7:
Özellefltirme portföyündeki kurulufllarda memur ve
sözleflmeli statüde çal›flanlar›n “iflçi statüsüne” geçiflinin
teflvikine iliflkin yasal düzenlemeler yap›lmas› yönünde
giriflimlerde bulunulacakt›r.

Hedef 9:
Özellefltirme nedeniyle ifl sözleflmeleri sona eren
iflçilerden kamuda “geçici personel statüsü”nde çal›flma
hakk›n› kullanmayacaklara, ilave tazminat ödenmesi ve
benzeri teflviklerin verilmesi sa¤layacak yasal
düzenlemeler için giriflimde bulunulacakt›r.

Hedef 8:
Özellefltirme portföyündeki kurulufllarda memur ve
sözleflmeli statüde çal›flanlar›n kamudan ayr›lmas›n›
teflvik edici yeni yasal düzenlemeler yap›lmas› için
giriflimlerde bulunulacakt›r.
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