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ÖZELLEŞTİRME ANAYASASI (09.05.2010)

22 bin kişiyi işsiz bırakan ve binlerce dava açılan özelleştirmeye ‘anayasa’ geldi, kamu yararı açılımı bitti

Anayasa değişikliğinin ekonomiye etkisi hiç konuşulmadı. Oysa paketin 12. maddesi, özelleştirme gündemini baştan
aşağı değiştiriyor. Madde, yargının özelleştirmelerde ‘kamu adına kamu yararı arama’ yetkisini ortadan kaldırıyor.
Bu durum, hükümetin büyük gelir beklediği enerji, Milli Piyango, kamu bankaları gibi ihalelerde de süreci hızlandıracak. Böylece Turgut Özal’ın yasal düzenlemeyle gerçekleştiremediği düzenleme Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından
Anayasal düzenlemeyle gerçekleştiriliyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TBMM kayıtlarından
yararlanarak hazırladığı “Özelleştirme Anayasası” raporuna göre, özelleştirme uygulamalarının hız kazandığı 1986 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede 270 kuruluş özelleştirme kapsamına alındı, 199 kuruluşta hisse senedi
veya varlık satış devir işlemi yapıldı. Bunların sonucunda 188 kuruluşta hiç kamu payı kalmazken, bu işlemlerden devletin
kasasına giren kaynak 39 milyar dolara yaklaştı. Bu kaynağın yüzde 78.8’i yani yaklaşık 30.5 milyar doları iki dönemdir
iktidarda bulunan AKP tarafından gerçekleştirildi.
İSMMMO raporuna göre, özelleştirme gerek yöntem, gerek hukuk gerekse de istihdam açısından çeşitli tepkileri de
gündeme getirdi.
1998 yılında çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından özelleştirme uygulamalarına karşı açılan idari ve adli dava sayısı 695
iken 2007 yılına gelindiğinde devam eden idari dava sayısı 3.391, adli dava sayısı 240 olarak tespit edildi. Sadece 2007’de
açılan idari dava sayısı 268, adli dava sayısı 80 oldu.
İSMMMO raporuna göre, özelleştirme uygulamalarına karşı açılan dava sayısı 2008’de özellikle dikkat çekti. O yıl
1.351 idari, 16 adli dava açıldı. Yargı her yıl belirli sayıda davayı sonuçlandırsa da açılan davaların hızına yetişemedi ve
2008’de devam eden idari dava sayısı 4.543’e ulaştı. Sonuç olarak, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin yüzde 78.8’ini
gerçekleştiren AKP döneminde, özelleştirme davaları da 6 kat arttı.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, özelleştirmenin hukuki bilançosuna bakıldığında, sonu gelmeyen bir tablo olduğuna
dikkat çekerek “Adli ve idari dava sayısı ÖİB kayıtlarına göre 2009 başı itibarıyla 5 bini aştı. İşte bu davalar sonucu yargıdan çıkan bazı kararlar, pek çok satış işleminde ya süreci uzattı ya da iptallere neden oldu. Özellikle, “kamu yararı”
bulunmadığı gerekçesiyle verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları 1986-2010 yılları arasında iktidara gelen tüm
hükümetlerin canını sıktı. Bu hükümet, ‘sorunu’ kökten çözüyor. Ancak, yapılan işlemde kamu yararı bulunup bulunmadığını kim, nasıl denetleyecek” diye sordu.

367

08

TOPLUMSAL RAPORLAR

Başkan Arıkan, Danıştay tarafından onaylanan, aralarında TÜPRAŞ, Kardemir gibi kuruluşlarla ilgili alınmış bu yöndeki onlarca kararın, hükümetler tarafından ‘fiili imkansızlık’ ya da ‘prensip kararlarıyla’ uygulamaya konulmadığını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Diğer bir ifadeyle, vatandaşın uymaması halinde hapis ya da para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı yargı kararları
siyasiler ve bürokratlar tarafından çiğnendi. Ancak, siyasiler dokunulmazlık zırhları, bürokratlar ise siyasilerin güvenceleriyle soruşturma ve yargı süreçlerinden kurtuldu. Deyim yerindeyse bu konudaki yargı kararları yürütme için geçerli olamadı. İdari yargının ‘yerindelik yetkisi’ kullanarak verdiği bu kararlar ilk olarak 1990 yılında dönemin Başbakanı Turgut
Özal tarafından engellenmeye çalışıldı. Özal hükümeti Danıştay Kanunu’nda değişiklik yaparak Danıştay'ın tüzük incelemelerinde sadece ‘kanuna uygunluk’ denetimi yapacağı, ‘yerindelik denetimi’ yapamayacağı hükmünü getirdi. Fakat bu
düzenleme Anayasa Mahkemesi’ne takıldı. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar sonraki yıllarda bu yönde yasal düzenleme yapılmasının önüne geçmiş oldu… Ta ki, Türk Telekom, Petrol Ofisi, Tüpraş gibi dev özelleştirmeleri gerçekleştiren
AKP iktidarına kadar bu konuda yeni bir girişim olmadı. AKP hükümeti, elde kalan enerji, kamu bankaları, milli piyango
idaresi devasa ihalelerde olası “yargı engellerini” ortadan kaldırmak için Özal’ın 1990 yılında yasal düzenlemeyle yapamadığını, Anayasa değişikliğiyle yapmak üzere kolları sıvadı.”
Yahya Arıkan, bugüne kadar özelleştirmelerden devletin kasasına yaklaşık 39 milyar dolar gelir girdiğini, buna karşılık özelleştirilen kurumlarda çalışan sayısının 50 binden 38 bine gerilediğini belirtti. 23 maddelik Anayasa Değişiklik
Paketi’nin 12. maddesinin içine “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz” fıkrası yerleştirildiğine dikkat çeken Arıkan, “Bu durum, hükümetin
büyük gelir beklediği enerji, Milli Piyango, kamu bankaları gibi ihalelerde de süreci hızlandırmış olacak” dedi.
İSMMMO raporuna göre, Türkiye’deki 24 yıllık özelleştirme süreci ve bu süreçte yaşanan hukuk kavgaları özetle şöyle;
* Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de, 1986 yılından bugüne kadar geçen sürede 270 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış tesis, 524 taşınmaz, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 103 Tesis, 6 Liman, şans oyunları
lisans hakkı ile Araç Muayene İstasyonları özelleştirme kapsamına alındı. Bu kapsamda 199 kuruluşta hisse senedi veya
varlık satış/devir işlemi yapıldı ve bu kuruluşlardan 188’sinde hiç kamu payı kalmadı. 2010 yılının mart ayı itibarıyla özelleştirmelerden sağlanan toplam gelir de 38.7 milyar dolara ulaştı.
* 25 kuruluştaki kamu payı ile 4 taşınmaz daha sonra, özelleştirme işlemine tabi tutulmadan kapsamdan çıkarılarak,
tasfiye edilerek veya kapsamda olmayan başka bir kuruluşla birleştirilerek tüzel kişiliği veda etti.
* Halen özelleştirme kapsamında iki, kapsam ve programda 16 olmak üzere kamuya ait toplam 18 kuruluş bulunuyor. Bu kuruluşların 11‘inde yüzde 50’nin üzerinde kamu payı var. Söz konusu iki kuruluşun programa alınması yönündeki çalışmalar devam ediyor.
* Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 192 taşınmaz, 77 tesis, beş liman, sekiz otoyol, iki boğaz köprüsü, şans
oyunları (Milli Piyango İdaresi) lisans hakkı da bulunuyor.
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* 1986 ile 2010 yılının Mart ayına kadar geçen sürede özelleştirme yoluyla sağlanan gelirlerin toplamı 38.7 milyar
dolara ulaştı. Bu gelirlerin yüzde 78.8’i ise, yani 30.5 milyar doları 2004 ile 2010 arasındaki özelleştirme uygulamalarından sağlandı. Diğer bir ifadeyle AKP hükümetleri döneminde elde edildi.
* Özelleştirmeler sonucu devletin kasasına giren gelir artarken, aynı nedenle işsizlik de artmaya başladı. 1986 ile 2006
yılları arasında gerçekleştirilen kamuya ait şirket ve kurumların özelleştirilmesi sonucu buralarda çalışan sayısı da önemli
ölçüde azaldı.
* Söz konusu yıllar arasında aralarında özelleştirilen ve Tüpraş, Petrol Ofisi, Erdemir, Kardemir, İsdemir gibi devlerin
de bulunduğu 45 şirket statüsündeki işletmede özelleştirme öncesi 50 bini aşan personel sayısı 38 bine geriledi. Yine söz
konusu dönemde özelleştirilen 25 kurumdaki toplam personel sayısı ise 15 binden 5 bine indi. Diğer bir ifadeyle söz konusu kurumlarda istihdam edilen 22 bin kişi işsiz kalmış oldu.
* Ancak, yüzde 53’ü blok satış, yüzde 24’ü tesis ve varlık satışı, yüzde 18’i halka arz, yüzde 3’ü İMKB’de yapılan satış,
yüzde 2’si de bedelli devir olmak üzere gerçekleştirilen özelleştirmelere karşı direnç de her geçen yıl daha da arttı.
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Özelleştirmeye karşı binlerce dava hükümeti bunalttı
* Bu gelişmeler üzerine daha önce yüzlerle ifade edilen dava sayısı yıllar geçtikçe arttı ve binlerle anılmaya başlandı.
Örneğin, başta özelleştirme işsizleri olmak üzere 1998 yılında çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından özelleştirme uygulamalarına karşı açılan idari ve adli dava sayısı 695 idi. Ancak, 2007 yılına gelindiğinde devam eden idari dava sayısı 3.391’e
yükseldi. Aynı yıl 268 idari dava daha açıldı. Söz konusu yılda devam eden adli dava sayısı 240 açılan adli dava sayısı ise
80 oldu.
* Bir yandan açılan davalar, diğer taraftan Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca yapılan yargı denetimleri sonucu alınan bazı kararlar hükümet ve ihalelere katılan şirketler cephesinde sıkıntı yaratırken, hukuk çevrelerinde de uzun tartışmalara neden oldu.
Değişiklik paketine özelleştirme düzenlemesi
* Davalar sonucu Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararları ya da karar sürecinin uzaması, özellikle
büyük çaplı özelleştirmeleri geciktirdi. Bu durum, iki dönemdir iktidarda bulunan ve bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerde en büyük pay sahibi olan AKP hükümetini harekete geçirdi. Önemli gelir beklenen enerji ihaleleriyle, Milli Piyango,
kamu bankaları, köprü ve otoyollar gibi önemli kuruluş ve varlıkların “istenmeyen engellere takılmasını” engellemek amacıyla 1990 yılında Anayasa Mahkemesi’nden dönen düzenleme bu kez Anayasa değişikliği olarak gündeme getirildi.

* Hükümet, hazırladığı 23 maddelik Anayasa değişiklik paketinin içine mevcut düzenlemede bulunmayan, “Yargı
yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik
denetimi seklinde kullanılamaz” maddesini ekledi.
* Hükümet, paketin 12. maddesinde yer alan bu düzenlemeyle, idari yargının özelleştirme ihalelerinde ‘yerindelik
denetimi’ yaparak, süreci geciktirmesinin ve bu denetime dayanarak verdiği “kamu yararı” gerekçeli iptal kararlarının
önüne geçerken süreci de hızlandırmış olacak.
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* Nitekim, söz konusu maddeye ilişkin açıklama AKP internet sitesinde bilgilendirme notu yayımlayan Genel Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Çelik, bu nedenle sadece 1990’lı yıllarda Türk Telekom’un özelleştirilmesinin engellenerek, 25
milyar dolarlık zarara neden olunduğunu belirtmişti.
* İdari yargının “yerindelik denetimi” yapıp yapamayacağına ilişkin hukuki tartışmalar ise 1990 yılına kadar uzanıyor. Özal Başbakanlığındaki hükümet, Danıştay Kanunu'nda değişiklik yaparak Danıştay'ın tüzük incelemelerinde sadece
“kanuna uygunluk” denetimi yapacağı, “yerindelik denetimi” yapamayacağı hükmünü getirmişti. Ancak, muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan konuyla ilgili 1991 yılında çıkan karar ise, “Danıştay yerindelik denetimi de yapar”
yönünde oldu.
* Sonraki yıllarda Danıştay’ın özelleştirmelere ilişkin verdiği kararların bir kısmı da bu kapsamda değerlendirildi.
Örneğin, 2007-2008 yıllarında gerçekleştirilen İzmir, Darıca, Bandırma ve Samsun limanlarının işletme devri hakkına ilişkin özelleştirme ihaleleri, imtiyaz sözleşmelerinin onaylanması için Danıştay'a gönderildi.
* Danıştay, Anayasa gereği iki ay içinde vermesi gereken kararı ancak 24-29 ay sonra bildirdi. Bu durum, özelleştirme gelirlerini başka alanlardaki yatırımlarda kullanılmayı planlayan hükümetle, katılımcı firmaların finansman maliyetlerini olumsuz etkiledi.
Ankara’da bilet zammı iptali
* Özelleştirmelerden ayrı olarak yakın tarihte yaşanan bir diğer örnek ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2004
yılında otobüs biletlerine yaptığı 2009 yılının Mart ayında iptal edilmesiyle ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aralık 2004’te toplu taşım ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. Tüketici Hakları Derneği (THD)
kararın iptali istemiyle dava açtı. THD'nin açtığı dava Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından Ocak 2006’da red edildi.
Bunun üzerine, THD, Danıştay 8. Dairesine temyiz başvurusunda bulundu, sonuç almıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan da,
Danıştay’ın toplu taşım ücretlerine ilişkin iptal kararına sert tepki vererek, “Bunun altından bu belediye kalkar mı? Kapıya
kilidi vurur ondan sonra da gelsin Danıştay burayı işletsin” demişti.
Başbakan Erdoğan’ın sert tepkisine neden olan Danıştay’ın bu yöndeki kararları bir kez daha, “İdari yargı, yerindelik
denetimi yapar mı, yapamaz mı” tartışmasını gündeme getirmişti.
ÖZELLEŞTİRMEDE UYGULANMAYAN YARGI KARARLARI
* AKP hükümetini idari yargının “yerindelik yetkisine” Anayasa değişikliğiyle müdaheleye kadar getiren süreç tabii ki
bugüne kadar açılan davalarda çıkan kararlar. 2008 yılı sonu itibarıyla 6 bine yaklaşmış olan davalardan çıkan yürütmeyi durdurma kararları da azımsanmayacak boyutlara ulaştı. Fakat bu kararların onlarcası, “Yargı kararların bağlayıcı olması/uygulanması zorunluluğuna” rağmen hükümetler tarafından ihlal edildi.
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* İdari yargı tarafından kesinleşmiş kararların 30 gün içinde uygulanma zorunluluğu ise umursanmadı bile. Hatta,
uygulamayan kararların kamuya vereceği maddi zararın sorumlu siyasi ve bürokratlara rücu edeceğine ilişkin yasal zorunluluk bile bir türlü işletilmedi. Özetle, bu nedenle ceza alan bir bürokrat ya da siyasi olmadı.
* ÇİTOSAN:
Aslında, yargı kararlarının siyasi iktidarlar tarafından uygulanmaması sadece AKP hükümeti döneminde yaşanmadı.
Bu yaklaşımın ilk örnekleri arasında, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş.'ye (ÇİTOSAN) ait ortaklıkların 1987’de Societe
Ciments Français şirketine satış işlemi yer almıştı. Bu karar Ankara 1. İdare Mahkemesince Mart 1990’da iptal edilmişti.
Karar Danıştay'ın 10. Dairesi tarafından 1991 yılında onanmış ve karara yönelik düzeltme talepleri de reddedilmişti.
Geçmiş hükümetler de direnç gösterdi
* USAŞ:
Ankara 6. İdare Mahkemesi ise 1990 yılında, USAŞ'ın satış işleminin özelleştirmeyle ilgili yasaya aykırı olduğuna karar
verdi ve yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak, Nisan 1992’de dönemin Süleyman Demirel başbakanlığındaki DYPSHP hükümeti, "Bakanlar Kurulu Prensip Kararı"yla Çitosan'a ait beş çimento fabrikası ve USAŞ'ın satışında yargı
kararına uyulmayacağını belirtmişti.
* Bakanlar Kurulu, “prensip kararına” gerekçe olarak da, "uygulanması halinde Türkiye ile yabancı şirketler ve giderek ülkeler arasında yeni hukuki sorunlar doğmasının kuvvetle muhtemel bulunması sebebiyle; durumun iç hukukumuzdan ziyade ülkemizin diğer devletler ve milletlerarası kamuoyu nezdinde itibarı ve çıkarları ile milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği kriterler çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olduğuna şüphe yoktur" açıklamasında bulunmuştu.
* SÜMER HOLDİNG VE HAVAŞ:
Yargı kararlarına karşı bir başka direnç de Sümer Holding'e ait bazı işletmelerle, Havaş’ın satışından sonra yaşandı.
Bu özelleştirme uygulamalarında Danıştay’ın verdiği kararlarının uygulanmaması ise 1997 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde gerçekleşmişti. Dönemin hükümeti, yargının verdiği iptal kararının uygulanmama gerekçesi olarak,
ortaya çıkan "fiili durum"un geri dönülemeyecek noktaya gelmiş olması ve ekonominin zarar görebileceğini gösterilmişti.

372

TOPLUMSAL RAPORLAR

08

* KOMBASSAN:
1997 yılında Kombassan Holding'e satılan Petlas özelleştirmesi de bu konuda bir diğer örneği oluşturmuştu. Satış 2000
yılında mahkeme tarafından iptal edilmekle kalmamış, satışın dayandığı 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nın değer tespitiyle ilgili 18. maddesi de 1997'de Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmişti. Ayrıca, satışı iptal eden mahkeme kararı da
Danıştay tarafından onaylanmıştı. Üstelik, Kombassan Holding özelleştirme bedeli olan yaklaşık 35 milyon doların toplamda yalnızca 12 milyon dolarını ödemişti.
* KARDEMİR:
Kardemir’in özelleştirilmesi üzerine Kardemir işçisi Ali Açıkgöz’ün açtığı iptal davası Zonguldak Bölge İdare
Mahkemesi’nin 29 mayıs 1998 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve özelleştirme iptal edilmişti. Bunun üzerine Özelleştirme
İdaresi, özelleştirmenin iptali kararını Danıştay’da temyiz etmiş ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10.
Dairesi, 15 Ekim 1998 tarihinde bu talebi reddettmişti. Danıştay, Zonguldak İdare Mahkemesi’nin özelleştirmeyi iptal kararını 8 Kasım 2000 günlü kararıyla onadı. Bu onamanın düzeltilmesi için Özelleştirme İdaresi’nin son girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Danıştay 10. Dairesi, kararın düzeltilmesi talebini 18 Haziran 2002 tarihli ve 1998/5476 Esas,
2000/5571 sayılı kararıyla reddetti. Ancak sonuç değişmedi.
Yargı kararları AKP’nin de canını sıktı
* TÜPRAŞ:
Geçmiş hükümetlerin, “kulak arkası etmeyi tercih ettiği” yargı kararları “özelleştirmeye hız kazandıran” AKP hükümetleri döneminde de gündeme geldi. Örneğin, Türkiye’nin sanayi devlerinden Tüpraş’ın özelleştirmesi de ayrı bir dava ve
iptal konusu oldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin blok satışına ilişkin ihale
komisyonu kararının ve ihale şartnamesinin yürütmesini durdurdu. Bu kararın ardından ÖİB ve hükümetin Tüpraş'ı davada esastan karar çıkana kadar Koç-Shell Ortaklığından geri alması gerekiyordu. Ancak, yargı kararının resmi olarak uygulanacağı son gün olan 29 Mart 2006'da ÖİB konuyla ilgili açıklama yapmış ve konuyu başbakan ve bakanlardan oluşan
Özelleştirme Yüksek Kurulu'na (ÖYK) havale etti. Böylece yargı kararı ÖİB tarafından uygulanmazken, hükümet de kararın uygulanması yönünde bir karar almadı. Sonuç olarak Tüpraş, Koç-Shell ortaklığında kaldı.
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* SAMİ OFER’E GİZLİ HİSSE SATIŞI:
Bu arada 3 Mart 2005'te Tüpraş’ın blok satışı öncesinde şirketin yüzde 14,76'lık hissesinin, ihaleye çıkılmaksızın ve
duyurusu yapılmaksızın İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda İsrailli işadamı Sami Ofer'e satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu satış, hisselerin gizli ve ucuza satıldığı gerekçeleriyle Ankara 12. İdari Mahkemesi tarafından 23 Mayıs 2006'da iptal edilmişti. ÖİB,
ise kararı temyiz ederek Danıştay 13. Dairesi'ne taşımıştı. Ancak, Danıştay ÖİB’in başvurusunu da reddetti. Ancak kararın,
“fiili imkansızlık” nedeniyle geri alınamayacağı belirtildi.
* SEKA BALIKESİR:
Hükümete yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’na satılan SEKA Balıkesir İşletmesi satış iptal kararına rağmen ancak,
üç yıl sonra geri alınabildi.
* Danıştay 1.Dairesi, Balıkesir Seka ile ilgili yargının verdiği iptal kararını uygulamayan ÖİB Başkanı Metin Kilci
hakkında, “...yargı kararlarının icaplarına göre otuz gün içinde işlem tesis edilmediği ..” gerekçesiyle, hazırlık soruşturması açılmasına karar verdi. Ancak, bu karar “yürütme”ye yani hükümete takıldı.
* DOĞALGAZ SANTRALLERİ:
Temmuz 2005'te İzmir ve Adapazarı, Şubat 2006'da da Baymina doğalgaz santralleri için Danıştay 13. Dairesi'nin aldığı yürütmeyi durdurma kararları ise elektrik sıkıntısı baş gösterir gerekçesiyle Bakanlar Kurulu'nda alınan bir kararla
geçersiz hale getirilmişti. Ardından Yap-İşlet (Yİ) santrallerinin faaliyetlerinin yargıya takılmasını engelleyen yeni bir yasa
çıkarılmıştı. Enka'ya ait olan İzmir ve Adapazarı santrallerinin çalışmasını garantileyen bu kanun, kamuoyunda Enka'nın
patronu Şarık Tara'nın adıyla anılmıştı.
* SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUM:
Eti Alüminyum tesisleri, 25 Temmuz 2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile CeKa A.Ş.'ye devredildi.
Danıştay 13. Dairesi 2008 yılının Şubat’ında "satışta kamu yararı bulunmadığı" gerekçesiyle bu işlemi iptal edildi. Danıştay
kararlarının 30 gün içinde uygulanma mecburiyetine rağmen, Eti Alüminyum'un geri alınması için aylarca hiçbir girişimde
bulunulmadı. Danıştay, özelleştirmenin iptal istemini görüşmeye başladığı tarihte de olası zararların önüne geçilmesi için
yürütmeyi durdurma kararı almış, ancak, bu karar da uygulanmamıştı.
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Hükümetlerin gerekçesi “fiili imkansızlık” oldu
* Tüm bu yargı kararlarının uygulanmamasına gerekçe olarak “fiili imkansızlık” gösterildi. Ancak, hukukçulara göre,
yargı kararının yerine getirilmesinin “fiili imkansızlık” hali ancak doğal hareketlilikler sonucu yargı konusunun imha olmasıyla gündeme gelebilir. Kabaca örneklemek gerekirse, heyelan ya da deprem gibi doğal afetler sonucu dava konusu olan
gayrimenkul arazisinin yok olması ya da ataması yapılan bir memurun atamanın iptalini istemesi sırasında söz konusu yerleşim yerinin yine doğal afet sonucu yerleşim yeri olmaktan çıkmasının fiili imkansızlığı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.
Bilgi için:
ÖZELLEŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN İŞLETMELERDEKİ SON DURUM
Halen özelleştirme kapsamında iki, kapsam ve programda 16 olmak üzere kamuya ait toplam 18 kuruluş var. Bu
kuruluşların 11‘inde yüzde 50’nin üzerinde kamu payı bulunuyor. İki kuruluşun programa alınması yönündeki çalışmalar
devam ediyor. Bunun yanı sıra, özelleştirme kapsamında 192 taşınmaz, 77 tesis, beş liman, sekiz otoyol, iki boğaz köprüsü, şans oyunları (Milli Piyango İdaresi) lisans hakkı da bulunuyor. İşte, ÖİB bünyesindeki şirket, kuruluş ve kamu varlıklarının son durumları;
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* Tasfiye aşamasındadır.
(1) Bu kuruluşlarda hisse senedi veya tesis ve varlık satışı biçiminde kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.
(2) Özelleştirme kapsam ve programında kalan %0.09 oranındaki İş Bankası C hisselerinin tamamı 12/9/2003 tarihinde İMKB'de
özel emir ile satılmış, ancak sermaye artırımları sonucunda halen kapsam ve programda halen nominal 54.096,522adet C, 3.518,560
adet B ile 117,776 adet A hisseleri yer almaktadır.
(3) Hazineye ait iştirak hisseleri.

* TCDD Limanları :
- Bandırma Limanının 36 yıl süreyle “işletme hakkı” özelleştirilmesi için 22 Nisan 2008 itibarıyla 12 teklif geldi. 16
Mayıs 2008’deki görüşmeler sonucunda en yüksek teklif 175.5 milyon dolarla Çelebi Ortak Girişim Grubu’ndan geldi.
İmtiyaz sözleşmesi imzalanarak devir ve teslime ilişkin çalışmalar sürüyor.
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- Derince Limanı için 12 Eylül 2007’de yapılan nihai pazarlıkta, en yüksek teklif 195 milyon 250 bin dolarla Türkerler
Ortak Girişim Grubu tarafından, verildi. ÖYK kararı istihsal etti. Halen limanının imar planına ilişkin problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar sürüyor.
- İzmir limanının 49 yıl süreyle “işletme hakkı” 3 Mayıs 2007 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda
1 milyar 275 milyon dolarla Global-Hutchison-Ege İhracatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş. O.G.G. tarafından verildi. 03 Temmuz 2007’de ÖYK kararı istihsal edildi. Ancak, ihaleyi kazanan şirket sözleşmeyi imzalamayınca ikinci
sırada yer alan teklif sahibine çağrıda bulunuldu.
- Samsun Limanı’nın 36 yıllığına işletme hakkı 125.2 milyon dolarlık teklif veren Ceynak Lojistik A.Ş’ye verildi. 6 Nisan
2010’da imzalanan sözleşmeyle, liman, Ceynak tarafından liman işletmeciliği için kurulan SAMSUNPORT A.Ş.’ye devredildi.
* EÜAŞ/ AKARSU SANTRALLERİ :
Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait 19 gruba ayrılan 52 akarsu santrali “işletme hakkı devri” yöntemiyle özelleştiriliyor. Söz konusu santraller için son teklif tarihi olan 19 Şubat 2010’a kadar toplam 615 teklif geldi. 1. Grup’taki İznik
Dereköy, İnegöl-Cerrah ve M. Kemalpaşa-Suuçtu Akarsu Santralleri'nin özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi 4
Mayıs’ta yapıldı. İhalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri ise 21 Mayıs’a kadar gerçekleştirilmiş olacak.
* TEDAŞ:
Strateji Belgesi’ne göre, Türkiye’nin elektrik dağıtım şebekesi 21 dağıtım bölgesine bölündü. Bunlardan 20’sinin sahibi olan TEDAŞ, özelleştirme programına alındı. Programa alınan bölgelerin her birinde anonim şirket statüsünde dağıtım şirketleri oluşturuldu.
* 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sekiz bölgede nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. Bu bölgelerdeki elektrik dağıtım
özelleştirmelerine gelen tekliflerin toplamı 2.9 milyar dolara yaklaştı.
* Bu şirketlerden Başkent Elektrik 2009 yılının ocak ayı sonunda ihaleyi kazanan Sabancı Holding ile Avusturyalı
Verbund ortaklığındaki Enerjisa şirketine devredildi. İhale bedeli olan 1.225 milyar doların yarısı peşin ödenirken, kalan
kısmın 2010 ve 2011’de iki taksit halinde ödeneceği açıklandı.
* Meram Elektrik, 440 milyon dolar bedelle Eylül 2009’da Alarko ve Cengiz Holding ortaklığına devredildi. Devir bedeli, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na peşin olarak ödendi.
Sakarya Elektrik özelleştirilerek, 2009 yılı başında devir işlemleri gerçekleştirildi.
Vangölü Elektrik için en yüksek teklif, 100.1 milyon dolarla Aksa Elektrikten, Uludağ Elektrik Dağıtım için 940 milyon
dolarla Limak İnşaat’tan, Fırat Elektrik Dağıtım için 230 milyon 250 bin dolarla Aksa Elektrik’ten, Çamlıbel Elektrik Dağıtım
için 258.5 milyon dolarla Kolin İnşaat’tan, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım için 441.5 milyon dolarla Çalık Enerji’den, Çoruh
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Elektrik Dağıtım için 227 milyon dolar bedelle Aksa Elektrik’ten, Osmangazi Elektrik için en yüksek teklif 485 milyon dolarla Eti Gümüş A.Ş. tarafından verildi. Bu ihaleler ÖYK onayı bekliyor.

* Aras Elektrik Dağıtım için en yüksek teklifi ise, 128,5 milyon dolar bedelle Kiler Alışveriş Hizmetleri verdi. Ancak,
Tes-İş Sendikası kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 13. Dairesi’ne başvuruda bulundu.
Danıştay, ihalede, kamu yararına ve yasaya uyarlık görülmediğine hükmederek, 28 Nisan 2009’da oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.

* Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
için son teklif verme tarihi 22 Temmuz 2010 olarak açıklandı.
* Menderes Elektrik ve Göksu Elektrik ise özelleştirme programından çıkarıldı.
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* DOĞUSAN:
Özelleştirme kapsam ve programındaki Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunan yüzde 56,09 hissenin, blok
satış yöntemiyle ve pazarlık usulü için Aralık 2009’da ihale ilanı yayımlandı. Son teklif tarihi 25 Mart 2010 olarak ilan edilmişti ancak bu süre 13 Mayıs 2010’a uzatıldı.
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* TEKEL Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. :
TEKEL Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye ait Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli ve İzmir’de bulunan taşınmazların özelleştirilmesi için 28 Ekim 2009 tarihinden itibaren ihaleler açıldı. Ocak 2010’a kadar değişik tarihlerde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde kuruluşa ait taşınmazların bir kısmı satılırken, bir kısmı düşük teklif ya da teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildi. ÖYK tarafından onaylanan taşınmazların satışından sağlanan gelir 516.1 milyon lira
oldu.

(1) Ankara ve İzmir taşınmazlarının satışları ÖYK’nın 5 Şubat 2010 tarihli kararıyla onaylandı. Satış sözleşmelerinin imzalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
(2) ÖYK 24 Mart 2010’da satışı onayladı. Sözleşme imzalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
(3) Eski içki fabrikası taşınmazlarıyla dolgu alan iskele ve rıhtım. ÖYK 14 Temmuz 2009’da satışı onayladı. Sözleşme imzalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor
(4) ÖYK, 30 Nisan 2009’da satışı onayladı.Satış sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
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* T. ŞEKER FAB. A.Ş. :
Türk Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları Portföy-B’nin bütün halinde
“satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 5 Kasım 2009’da ihale ilanları verildi. Son teklif verme tarihi 21 Ocak 2010
olarak ilan edildi ancak, Danıştay 13. Dairesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verince, bu bölgelerdeki fabrikalara ilişkin ihale süreci durdurulmuş oldu.
Öte yandan, yine Türk Şeker’e ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları PortföyC için 9 teklif alındı. 8 Aralık 2009’daki nihai pazarlıklarda en yüksek teklif, 606 milyon dolarla Ak-Can Şeker Sanayi
A.Ş’den geldi. Bu teklif, onay için ÖYK gündemine sunulacak.
* TCDD-MALİYE-DMO TAŞINMAZLARI :
- TCDD Devlet Demir Yolları’na ait İzmir/Konak taşınmazları için 24 Şubat 2010’da yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif, 18 milyon 420 bin lira bedelle Konya Yıldızı Un Gıda Ltd. Şti. tarafından verildi.
- Yine TCDD’nin İstanbul/Başakşehir, Denizli/Merkez/Koyunaliler, Zonguldak/Merkez/Kozlu, Denizli/ Merkez/
Çömleksaz, Mersin/Tarsus/Kemalpaşa taşınmazları,
- Maliye Hazinesine ait İstanbul/Maltepe, İstanbul/Büyükçekmece/Karaağaç taşınmazları,
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir ve İstanbul taşınmazlarının özelleştirilmesi amacıyla 22 Şubat
2010’da ilanla ihale açıldı. Son teklif tarihi olan 22 Mart 2010 itibarıyla Denizli/Merkez/Çömleksaz için 2,
İstanbul/Büyükçekmece/Karaağaç için 5, İstanbul/Maltepe için 10, İzmir için 2, İstanbul taşınmazı için 5 teklif alındı.
- Denizli/Merkez/Koyunaliler, İstanbul/Başakşehir için birer teklif gelirken, Mersin taşınmazına teklif gelmemesi
nedeniyle bu ihaleler iptal edildi.
- 30 Mart 2010’da Denizli ve İzmir taşınmazları, 8 Nisan 2010’da da İstanbul taşınmazları için nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.
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1989-2006 YILLARI ARASI ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETLER

Kaynak: Türk-İş
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1989-2006 YILLARI ARASI ÖZELLEŞTİRİLEN KURUMLAR

Kaynak: Türk-İş
Bugüne kadar özelleştirme yöntemlerine göre gerçekleştirilen satışlar, bedelleri, alan şirket ya da şahıslar, devletin
işletmesinden çekildiği, bedelli bedelsiz devrettiği ya da kapattığı kuruluşların dökümü aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
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Toplam satış tutarları brüt satış hasılatını göstermektedir.
* Gima'daki % 50.376 KOİ hissesi, bu kuruluşta bulunan ve satış yetkisi KOİ'ye verilen Sanayii ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tarım
Satış Kooperatifleri Birlikleri'ne ait % 43.672 oranındaki hisselerle birlikte toplam % 94.048 oranı üzerinden satılmıştır.
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** Peşin blok satış bedeline ilaveten 10 yıl süre ile vergi sonrası karın % 21'i alınmaktadır
*** Beher hisse satış fiyatı, indirim oranına göre 25.500 TL ile 30.000 TL arasında değişmektedir.
1) Halka arz edilen kamu payı, şirketlerin toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır.
2) Beher hisse satış fiyatları, 1000 TL nominal değerde hisse senedi fiyatlarını göstermektedir.
3) ABD Doları cinsinden teklif tutarları satış tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL'ye, TL cinsinden alınan
teklif tutarları ise satış tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ABD Dolarına çevrilmiştir.
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1) Halka arz edilen kamu payı, şirketlerin toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır.
2) Beher hisse satış fiyatları, 1000 TL nominal değerde hisse senedi fiyatlarını göstermektedir.
3) Adana Çimento A ve C grubu hisse senetleri, TOFAŞ Oto Ticaret ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası hisse senetleri ile TÜPRAŞ ve
POAŞ hisse senetleri birlikte ve birebir oranında halka arz edilmiştir.
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Toplam satış tutarları brüt satış hasılatını göstermektedir. Satış tutarlarının döviz cinsinden değeri, halka arzın başlangıç tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.
1) Arz edilen kamu payı, toplam şirket sermayesi üzerinden hesaplanmıştır.
2) Beher hisse satış fiyatı, 1000 TL nominal değerde hisse senedi fiyatlarını göstermektedir.
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(*) : Devrekani Yem Fabrikası, ABD Doları üzerinden satılmıştır. 480.000 $ tutarındaki teklifin TL değeri, satış tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.
(**): Alıcı Firmanın Elazığ Yem Fabrikası için verdiği teklif 1.761.300 DM'dır. Bu tutar, satış tarihindeki T. Cumhuriyet
Merkez Bankası DM döviz satış kuru üzerinden TL'ye ve aynı tarihteki çapraz kur üzerinden ABD Doları'na çevrilmiştir.

(1) Devir tarihinden sonra KÖYTEKS tarafından hazır giyim tesisine dönüştürülen fabrika, 2.8.1995 tarih ve 95/58 sayılı
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla bedelsiz olarak Kırıkkale Üniversitesi'ne devredilmiştir.
(2) Devir tarihinden sonra KÖYTEKS tarafından hazır giyim tesisine dönüştürülen fabrika, 11.8.1995 tarihli Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı kararıyla 9.5 milyar TL bedelle GELİŞ Madencilik A.Ş.'ye satılmıştır.
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(3) Devir tarihinden sonra KÖYTEKS tarafından hazır giyim tesisine dönüştürülen fabrikaya ait 30 parsel arsa 1995 yılında, 4 parsel arsa ile Yerköy Hazır Giyim Tesisi ise 1996 yılında, toplam 50.7 milyar TL bedelle çeşitli firmalara satılmıştır.
Toplam satış tutarları brüt satış hasılatını göstermektedir. Satış veya devir tutarlarının döviz cinsinden değeri, satış onay tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.
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