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ALMANYA'DA KiT'LER ve OZELLE~TiRME UYGULAMALARI*
Yard.

Do~.

Dr. Muzaffer Dartan**

I. GiRi$
Devlet var aldugu gunden bu yana, dagrudan veya dalayl1 alarak ekanamik hayata mudahale etmi~tir. Ba~lang1~ta kurallar kaymak suretiyle ekanamik mekanizmada duzenleyici bir ral ustlenen devlet, daha sanra bir i~letmeci alarak ekanamik hayatm i~inde ral alm1~t1r. Neticede, geli~me duzeyleri farkll alsa da, zaman
i~inde butUn dunya ulkelerinde kamu sektorunun ag1rllg1 giderek artm1~t1r.
Kamu sektoru, geni~ anlamda merkezi hukumet, mahalli idareler ve sasyal guvenlik kurulu~lan ile smai ve ticari alanda faaliyet gosteren Kamu iktisadi Te~ebbusleri (KiT)'ni kapsamaktad1r.
KiT'Ier, ekanamik ve siyasi sistem ne alursa alsun, sasyal ve ekanamik ihtiya~lar nedeniyle kurulmu~lard1r. KiT'Ier, geli~mi~ ulkelerde genelde devletle~tirme

suretiyle; geli~mekte alan ulkelerde ise ag1rllkll alarak sermaye yetersizligi sanucunda
ortaya ~1km1~lard1r.
Ara~t1rmaya esas te~kil eden KiT'Ier, genelde kabul goren tan1ma gore, tUzel ki~ilige

sahip, mal veya hizmet uretmek amac1yla kurulmu~. sermayelerinin dagrudan
veya dalayl1 alarak en az yansmdan fazlas1 kamuya ait alan i~letmelerdir •
1

KiT'Ierin bu tanm ba~l1ca u~ unsuru i~ermektedir: 2
Birincisi, diger kamu kurumlan gibi, KiT'Ier de butUn yetkilerini tUzel ki~ilige
bagll alarak kullamrlar.
ikincisi, KiT'Ieri -ister bir kamu kurumu alarak, ister bir ~irket alarak kurulmu~
•

Bu makale, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) bursu ile Almanya'da ger~tekle~tirilen bir ~tah~manm ozetidir. This article is a comprehensive summary of a research realized under the auspices of DAAD. On this occasion I would like to extend my thanks to the
above mentioned institution.

••

Marmara Oniversitesi A.T. EnstitOsO O{lretim Oyesi.

1

Ambrosius, G., "Der Staat als Unternehmer: Ottenlliche Wirtschaft und Kapitalismus seit dem 19.
Jahrhundert", Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1984, s. 9.

2

A. k., s. 9.
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olsun- diger kamu kurumlanndan ay1ran ozellik, bu kurulu~lann -ozel sektor
ketlerinde oldugu gibi- mal ve hizmet ureterek bir gelir elde etmeleridir.

~ir

U9uncusu ise KiT'Ierin sermaye yap1lannda kamu paym1n hakim olmas1d1r.
KiT'Ierin kamu kurumu statUsunde organize edilmesi halinde sermayenin tamammm,
~irket statUsunde organize edilmesi halinde ise sermayenin en azmdan yansmdan
fazlasmm kamuya ait olmas1 ~artt1r.
KiT'Ierin kurulu~ nedenleri ulkeden ulkeye degi~iklikler gostermektedir. Bunlann
3
ba~llcalan 09 grupta toplanabilir:
i) Ekonomik nedenler: Devletin KiT'Ier kurmak suretiyle uretim faaliyetlerine katllmasmm temel nedenleri ~oyle s1ralanabilir:

- bzel sektorun yapmak istemedigi veya 9e~itli nedenlerle giremedigi alanlarda
yat1nm yapmak.
- Bolgeler aras1

geli~mi~lik farklanm

kapatmak.

- Tekellerin devlet9e i~letilmesini saglamak.
- Gelir dagllmn1

iyile~tirmek.

ii) Sosyo-ekonomik nedenler: Bir9ok ulkede ozellikle geli~memi~ bolgeleri kalkindlrmak amac1yla veya geni~ kitlelerin yararland1g1 elektrik uretimi, haberle~me ve ula~t1rma gibi alanlarda KiT'Ier kurulmu~tur.
iii) Siyasi nedenler: Milli guvenlik, iktisadi ve siyasi bag1ms1zllk gibi nedenler de
KiT'Ierin kurulmasmda onemli rol oynam1~lard1r. Ba~ka bir ifadeyle devlet,
KiT'Ier kurmak suretiyle ekonomik ve askeri stratejik onemi olan sektorlerde
dogrudan yatmma gitmektedir. Altyap1, madencilik, demir-9elik, enerji ve
silah uretimi gibi alanlar, bu konuda ornek gosterilebilir.
Gunumuzde devletin i~letmecilik yapmad1g1, yani KiT'Ierin olmad1g1 bir devlet9i
ekonomik model du~unulemiyecegi gibi, KiT veya devlet i~tiraki mevcut olmayan piyasa ekonomisi modeli uygulayan ulke de gosterilemez. Bunun i9in butUn Olkelerde
devlet mudahalesinin geleneksel oldugu sektorlere bakmam1z yeterli olacakt1r. Bunlann ba~l1calan ~oyle s1ralanabilir:
- Temel endustri: Demir-9elik, gemi yap1m1.
-

Haberle~me:

-

Ta~1mac1l1k:

Posta, telekomunikasyon.
Demiryollan, havac1hk ~irketleri.

- Enerji: Komur, petrol, elektrik ve gaz.
3 A. k. , s. 10.
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KiT'Ier baz1 sektorlerde, pasta ve telekomiinikasyonda oldugu gibi tekel konumunda faaliyet gostermektedirler. Bazen de KiT'Ier kamu gereksinimlerini ozel
sektor ve karma ekonomi ~irketleriyle birlikte kar~1lamaktad1rlar.
Kamu sektoriiniin onemi ve biiyiikliigii iilkeden iilkeye degi~mektedir. Bir iilkede kamu sektoriiniin ag1ri1Q1n1 tam olarak belirleyebilmek oldukga giigtiir. Ozellikle
federal devlet yap1sma sahip olan iilkelerde kamu sektorii daha karma~1k hal almaktadlr.
Ara~t1rma

konumuz olan Almanya'da kamu sektorii de karma~1k bir yap1ya sahiptir. Bunun temel nedeni yonetim yap1s1yla ilgilidir. Vasa yetkisinin biiyiik olgiide federal devletin (Bund) yetki alanmda olmasma kar~11ik yonetim yetkilerinin onemli boliimii yerinden yonetim birimlerinde, ba~ka bir ifadeyle, eyaletler (Lander) ve
belediyelerde (Gemeinde) toplanm1~t1r. Federal devlete oranla, eyaletler ve belediyeler daha etkin bir ~ekilde KiT'Iere i~tirak etmi~ olup, ayn1 zamanda ekonomik
yat1nm ve finansman konulannda biiyiik gapta soz sahibidirle~.
KiT'Ierin hukuki konumlanna gelince; bunlar bazen kamu hukukuna bazen de
ozel hukuka tabidirler. Ozel hukuk alanmda KiT'Ier anonim ~irket (AG) veya sm1rl1 sorumlu ~irket (GmbH) ~eklinde faaliyet gostermektedirler. KiT'Ierin faaliyetleri halkm
veya baz1 halk kesimlerinin hizmet veya belirli iiriin ihtiyaglanm giivenli bir ~ekilde ve
makul fiyatlarla kar~llama amacma yoneliktir. Su, gaz, elektrik, ula~t1rma, haberle~me
ve daha geni~ alanda bankacil1k ve sigorta hizmetleri, Almanya'da KiT'Ierin yogunla~tiQI alanlara ornek gosterilebilir.
Ote taraftan 1980'1erin ba~mdan itibaren diinya genelinde gerek geli~mi~ olan
iilkelerde gerekse geli~mekte olan iilkelerde ozelle~tirme programlan uygulanmaktadlr. Ozellikle ingiltere'de 1979'da ba~lat1lan ozelle~tirme uygulamalan ve
sonuglan, geli~mi~ ve geli~mekte olan birgok iilkede kamu sektoriiniin ekonomideki
roliiniin azalt1lmas1 ve sm1rlann1n daralt1larak, ozel sektore devredilmesi ve rekabet
ko~ullannm olu~turulmas1 amac1yla benzer uygulamalann yaygmla~mas1nda etkili
oldu. Ozelle~tirme uygulamalannm diinya genelinde kabul bulmas1yla birlikte, F. Almanya'da da 1982 y1lmda iktidara gelen Kohl hiikiimeti tarafmdan uygulamaya konulan ozelle~tirme program1 gergevesinde ciddi ad1mlar at1ld1.
1990'1ardan itibaren F. Almanya'da KiT'Ier ve ozelle~tirme sorunu yeni boyutlar
kazand1. !;iinkii Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (Dogu Almanya), Sovyetler Birligi'nin y1k1lmas1 ve Dogu Bloku'nun gokmesi neticesinde 3 Ekim 1990'da piyasa ekonomisinin uyguland1g1 F. Almanya'ya (Bat1 Almanya) kat1lmas1yla olu~an Birle~ik Almanya, binlerce yeni KiTe sahip oldu ve aym zamanda Avrupa Birligi'nin de KiT
sektorii en biiyiik iilkesi haline geldi.
4 A. k., s. 10.
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Turkiye'de de 1980'1erin ortalanndan itibaren ozelle~tirme konusunda ilk adlmlar at1lm1~t1r. Ancak ayn1 donemde ozelle~tirme uygulamalan ba~latan bircok ulke ile
mukayese edildiginde, TUrkiye'de KiT'Ierin sat1~mda ~imdiye kadar kaydedilen a~a
malar, bu surecin yava~ ilerledigini gostermektedir. Ozelle~tirme uygulamalanna yonelik cok yonlu tart1~malar bugun de devam etmektedir.
Bu nedenle, diger ulkelerde uygulanan ozelle~tirme modellerinin incelenmesinin, Turkiye'de KiT'Ierin sat1~1 konusundaki tart1~malara 1~1k tutacag1 kan1smday1z. Bu cal1~mada incelenen Almanya'da KiT'Ier ve ozelle~tirme uygulamalan,
bu konuda ilginc bir ornek te~kil etmektedir.

II. ALMANYA'DA KiT'LERiN TARiHi GELi$iMi
2.1. 18. Yuzy1l Sonundan Birinci Dunya
Clan Donem

Sava~1'nm Ba~lang1cma

Kadar

18. yuzy1lm sonunda Almanya, ingiltere ve Fransa'ya oranla, sanayile~mekte
geri kalml$, iktisadi temeli tanma dayanan bir ulke konumundayd1. Bu donemde kurulan KiT'Ier tanm, orman ve madencilik sektorlerinde yogunla~1yordu. Bunun yanmda, sanayi ve bankac11ik alanlannda da faaliyet gosteren KiT'Ier bulunuyordu 5•
Bu donemde Almanya'da KiT'Ierin kurulmasmda ozellikle iki faktor onemli rol
oynuyordu: Birincisi, devletin yeni gelir kaynaklan saglamak istemesi. ikincisi ise,
ozel sektorun bircok onemli alanda faaliyet gosterecek duzeyde olmamas1 6•
Nitekim, KiT'Ierin faaliyetleri, kamu gelirlerinin artmasmda onemli etken oldu.
Ornegin, I. Friedrich Wilhelm doneminde Prusya Krallig1'nda kamu gelirlerinin yansmdan fazlas1 tanm sektorunde faaliyet gosteren KiT'Ierden elde ediliyordu 7•
Almanya'nm iktisadi degi~imi 19. yuzy1lda gercekle~ti. Bir ba$ka ifade ile, merkantilizm I kameralizm doneminden liberal iktisadi done me geci~ sureci 19. yuzyil boyunca dart a$amada oldu: 8
Birincisi, 1807'den itibaren Prusya'da reformlann ba$lat1lmas1 (Loncalann kaldmlmasl, bireysel giri~im ozgurlugu gibi).
5 Von Loesh, A., "Gemeinwirtschaftliche Unternehmen vom 19. Jahrhundert bis 1945", Pohl, H. (ed.),
Gemeinwirtschaftliche Unternehmen, gestern-heute-morgen, Steiner Verlag, Stuttgart, 1988, s. 10.

6 A. k., s . 12.
7 A. k., s. 12.
8 Himmel mann, G., "Geschichtliche Entwicklung der offentlichen Wirtschaft", Brede, H. I Von Loesch,
A. (ed.), Die Unternehmen der offentlichen Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1986, s. 36.
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ikincisi, Gumruk birliginin olu~mas1. 19. yuzy1lda ulusalllk bilinci h1zla geli~ti.
6zellikle Prusya, sanayile~me sonucu artan iktisadi gucunun de etkisiyle, Almanya'nm birligi yonunde buyuk bir mucadele verdi. Bu amacla Prusya, 1818-1933
y1llan arasmda kendi cevresinde bir gumruk birligi (Zollverein) olu~turdu ve 20 kadar
devlet arasmda gumruk duvarlann1 kald1rarak ulusal birlik yonunde ilk ad1m1 att1.
Ocuncusu, siyasi birligin gercekle~mesi. iktisadi gucu ile birlikte, diplomatik ve
askeri etkinligini de kullanan Prusya'nm koruyuculugunda, 1867 y1lmda Maine nehrinin kuzeyinde yer alan devletlerin bir araya gelmesiyle Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldu.
Dorduncusu ise 1871 y1lmda Kuzey ve Guney'in siyasi birligi
Alman imparatorlugu'nun (II. Reich) kurulmas1 oldu.

gercekle~erek

19. yuzy1lda Almanya'da bolgesel i~birliginin geli~mesiyle birlikte, ulusal duzeyde modern ekonomiye geci~ sureci de ba~hyordu. Almanya'nm 1850'den sonra
toptan sanayile~mesinde, Ruhr bolgesinde komur uretiminin art1nlmas1, tekstil, demircelik, makine yap1m1 ve kimya sektorlerinde modern tekniklerin uygulanmas1, demiryolu agmm geli~tirilmesi, nehirlerin ula~1ma elveri~li duruma getirilmesi gibi etkenler onemli rol oynad1lar.
Bu donemde devlet, merkantilist politikalann aksine, iktisadi faaliyetlerini azaltarak, ozel sektorun daha etkili olacag1 bir piyasa ekonomisinin geli~mesini destekleyici politikalar izledi. 6rnegin, 1865 y1lmda Prusya'da Qlkanlan bir kanunla (Berggesetz), madencilik sektorunde ozel sektor faaliyetlerine izin verildi 10•
Sanayile~me surecindeki h1zh geli~meler neticesinde, ozellikle 1871'den itibaren buyuk olcekli i~letmeler ve iktisadi merkezler de (Konzern) h1zla olu~maya ba~
ladL Ancak, liberal iktisat politikalanmn Alman imparatorlugu'nun kurulmasmdan
(1871) sonra ya~ayan ekonomik krizin a~1lmasmda yetersiz kalmas1, devletin yeniden
ekonomide regulator rolunu ustlenmesine neden oldu (korumac1 gumruk politikalan
uygulanmas1 vb).

6te yandan, iktisadi liberalizm doneminde de KiT'Ierin geli~mesi devam etElsaB - Lothringen'de posta ve demiryolu i~letmelerini ustlenen II. Reich tarafmdan kurulan ilk KiT'Ier ise merkez bankas1 ile devlet matbaas1 oldu. Bunlan takiben, tersaneler ve askeri amach yeni KiT'Ier kuruldu. II. Reich doneminde
KiT'Ierden posta i~letmesine buyuk onem veriliyordu. Qunku posta i~letmesi, askeri
bak1mdan oldugu gibi, eyaletler kar~1smda merkezi hukumetin konumunun guclendirilmesi bak1mmdan da onem arz ediyordu 11 •
mi~tir.

9 A. k.. s. 37.
10 A. k., s. 37.
11 A. k., s . 37 - 38.
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19. yOzy1lda eyaletlerdeki KiT'Ierin fonksiyonu, merkezi dOzeydeki KiT'Iere gore
daha bOyOktO. vOnkO eyaletler, daha once hOkOmdarlara ait olan, tanm, orman,
maden, demir-dokOm ve bankac1l1k alanlannda faaliyet gosteren KiT'Ierin bir boIOmOnO Ostlenmi~lerdi.
6zellikle demiryolu i~letmeleri, eyaletler dOzeyindeki KiT'Ier arasmda onemli bir
konuma sahipti. 1879 y1hna kadar ozel sektor tarafmdan i~letilen demiryollan, bu tarihten itibaren once Prusya'da daha sonra diger eyaletlerde olmak Ozere geni~ ~apta
devletle~tirildi. Aynca, Bismarck'm, devletle~tirilen demiryollannm i~letme hakkmm,
merkezi otoritenin gO~Iendirilmesi amac1yla federal hOkOmete devredilmesini ongoren
plam, eyaletlerin muhalefeti nedeniyle ba~ans1zl1ga ugrad1.
Eyaletlerde demiryollannm
lenebilir:
i) Demiryolu
mesi.

i~letmeciliginin

devletle~tirilmesinin ba~hca

nedenleri

~oyle

bu donemde onemli bir gelir kaynagm1

ii) Demiryolu agmm olu~turulmas1 ile bolgeler aras1 ta~1macil1gm

ozet-

te~kil

et-

geli~tirilmesi.

iii) Demiryolunun geri kalm1~ bolgelere de gotOrOimesiyle, bu bolgelerin iktisadi
kalkmmasmm te~vik edilmesi.
6te taraftan, demiryolu i~letmelerinin devletle~tirilmesinin aksine, 1865 y1lmda
maden sektorOndeki devlet tekelinin kaldmlmasmdan sonra, Prusya'da -baz1 istisnalar d1~mda- bu alanda faaliyet gosteren kamu i~letmeleri hisselerinin tamamma
yakm bir k1sm1 ozel sektore sat1ld1. Ba~ka bir deyi~le, madencilik sektorOnde ilk ozelle~tirme uygulamalan ba~lat1lm1~ oldu. Kamu mOikiyetinde kalan ~ok az say1daki
maden i~letmeleri ise ordunun ve demiryolu i~letmelerinin ihtiya~lann1 kar~1l1yordu 12 •
Fakat, bir mOddet sonra, devletin bu sektordeki faaliyetlerinde yeniden
rOidO. Bunun ba~l1ca nedenleri ~oyle s1ralanabilir: 13

art1~

go-

i) Demiryolu agmm geli~mesi.
ii) Donanmanm artan gereksinimi.
· iii) OlaganOstO hailer (1889 y1hnda ya~anan maden

i~~ileri

ayaklanmas1 vb.)

iv) Maden sektorOnde faaliyet gosteren ozel ~irketler arasmda konsentrasyon
(yogunla~ma) olmas1 ve buna bagl1 olarak a~m fiyat politikalannm uygulanmasldlr.

19. yOzy1lm ortalanndan itibaren belediyeler dOzeyinde KiT'Ierin etkinligi artmaya ba~lad1. KiT'Ier, sanayile~me sOreci ile birlikte h1zla bOyOyen kentlerde, elektrik,
12 A. k., s. 38.
13 A. k., s. 38.
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su, gaz dag1t1m1 ba~ta olmak Ozere, ~6p toplama, egitim, sagllk, toplu ta~tmactllk
(tramvay) ve bankac1l1k (Sparkasse) gibi bir~ok alanda da faaliyet g6steriyordu.
Sonu~ olarak, 6zellikle 19. yuzy1lm ortalanndan itibaren KiT'Ierin faaliyetleri,
madencilik, ticaret ve sanayi sekt6rlerinde azal1rken; ~ehirle~me surecine paralel olarak, elektrik, su, gaz, haberle~me, ula~t1rma gibi sekt6rlerde artm1~t1r.

Bu d6nemde KiT'Ierin kurulmasmdaki ama~lann ba~llcalan ~unlard1r: 14
i) 6zel tekellerin uygulad1klan a~1n fiyat politikalanna kar~1 tedbir almmas1.
ii) Toplumun gereksinim duydugu temel
almmas1 ve ucuza sat1lmas1.

ihtiya~

maddelerinin guvence altma

iii) B61geler aras1 dengeli kalkmmanm saglanmas1.
DolayiSiyla, ba~lang1~ta KiT'Ierin kurulu~ nedenlerinin ba~mda gelen "kar" fakt6r0n0n yerini, bu d6nemde "sosyo-ekonomik ve askeri" motifler alm1~t1r.
2.2. Birinci Diinya Sava~t Donemi (1914-1918)
Bu d6nemin KiT'Ier Ozerindeki en 6nemli etkisi, bu kurulu~lann yeni fonksiyonlar Ostlenmesi ve yeni ~ekiller almas1 oldu. Devlet, sava~ d6neminde ekonominin kendi kendine yeterli hale gelmesini saglamak ve 6zellikle askeri ama~ll ihtiya~lann yurti~i Oretimle kar~1lanmasm1 guvence alllna almak amac1yla, 6zel ~irketleri
birle~erek iktisadi merkezler (Konzern) olu~turmaya te~vik etmi~ ve bizzat bu ~ir
ketlerin bir bbiOmOne i~tirak etmi~tir •
15

Bu d6nemde, 6rnek vermek gerekirse, KiT'Ierin k6mur ve bankac1l1k sektbrlerindeki faaliyetlerinde buyuk art1~lar oldu. Var olan askeri ama~ll fabrikalar ve tersanelere ilave olarak, bu d6nemde say1lan 200'0 a~an silah Oretimine y6nelik "sava~
~irketleri" kuruldu. Daha once ithal edilen azot ve aluminyum uretimi i~in de yeni
KiT'Ier olu~turuldu. Aynca, 6zel sekt6r ile i~birligi yap1larak sentetik maddeler Oreten
bir KiT kuruldu 16•
Sonu~ta, Birinci Dunya Sava~1, devletin dogrudan ve dolayll olarak ekonomiye
mudahalesinin artliQI bir dbnem olmu~tur . Her ne kadar "sava~ ~irketlerinin" bir klsmmm faaliyetlerine daha sonra son verilmi~ olsa da; sava~ sonrasmda ilan edilen
Weimar Cumhuriyeti, KiT'Ierin etkinliginin daha da artm1~ oldugu bir ekonomi devralml~ oldu.

14 A. k., s. 39.
15 A.k., s. 41 .
16 A. k.,s.41 .
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2.3. Weimar Cumhuriyeti Donemi (1919-1933)

Birinci Dunya Sava~1 sonrasmda devrallnan son derece a~w ekonomik ve sosyal sorunlann QOzumu amac1yla, Weimar Cumhuriyeti doneminde federal devletin konumunun gliQiendirilmesine buyuk on em verildi 17 •
ilk i~ olarak eyaletler duzeyinde demiryollan i~letme hakkmm federal hukumete
devredilmesini ongoren bir plan uygulamaya kondu (Soz konusu plan II. Reich doneminde eyaletlerin direnmesi nedeniyle uygulanamam1~t1). Demiryolu i~letmelerinin
bir ozelligi de, kar getiren bu kurulu~lann, sava~ sonras1 sorunlann QOzumunde
onemli bir finansman kaynag1 gorulmesiydi. Aym amaQia, eyaletlerdeki pasta ku18
rulu~lannm i~letme hakk1 federal hukumete devredildi .
Aynca Weimar Cumhuriyeti Anayasas1'na gore, deniz yollannda da devlet tekeli
bte yandan yeni Cumhuriyet, hava yollan, madencilik, gemi yap1m, bankacllik ile elektrik, aluminyum ve kire9 nitrojeni uretimi sektorlerinde daha once mevcut olan kamu paylann1 da ustlenmi~ti (Soz konusu sektorlerin baz1lannda kamu payian 'sava~ y1llannda daha da artm1~t1} 1 9 .
olu~turuldu .

Cumhuriyet ilan edildikten sonra sava~m neden oldugu tahribatlan ortadan kaldlrmak ve konut aQIQinl kapatmak amac1yla, 1922'de "Deutsche Pfandbriefanstalt" ile
1923'te "Deutsche Bau-und Bodenbank" adl1 kamu i~letmeleri kuruldu.
Daha once Hazine BakanliQI'na bagll olan federal devlet mulkiyetindeki KiTier,
1923 y1llndan itibaren hukuki statlisu anonim ~irket olan "Die Vereinigten lndustrieunternehmungen AG" (VIAG) Qat1s1 altmda topland1. Bu ~irket, daha sonra "Die
Reichskreditgesellschaft als Hausbank" gibi ba~ka ~irketler de kurdu 20 .
1925 y1lmda federal devlete bagll KiT'Ierde Qall~anlann say1s1 yakla~1k 40.000
ki~iyi buluyordu (Aynca, ulke genelinde demiryolu ve pasta i~letmelerinde Qall~anlann
say1s1 1,1 milyona ula~m1~t1). Aym y1lda eyaletlere bagl1 KiTierde ise 186.000 ki~i Qall~lyordu21. Ba~ka bir ifadeyle, Weimar Cumhuriyeti'nde merkezi yapilanmaya onem
verilmesine ragmen, KiT'Ier eyalet duzeyinde daha etkin bir rol oynuyordu.
En buyuk eyalet olan Prusya, bu konuda iyi bir ornek te~kil etmektedir. Tanm
ve orman sektorlerinde bir9ok i~letmeye sahip olan Prusya, Birinci Dunya Sava~1
sonrasmda Ruhr ve Saar bolgelerinde kurdugu KiT'Ierle ozellikle maden ve elektrik
uretimr sektorlerinde onemli bir yer edinmi~ti. Prusya Eyaleti de, merkezi hukumeti
17 A. k., s . 42.
18 A. k., s. 43.
19 A. k., s. 43.
20 A. k., s . 43.
21 A. k., s. 44.
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ornek alarak, KiT'Ieri 1929 y1lmda kurdugu "Die Vereinigte Elektrizitats- und Bergwerks- AG" (VEBA) adll bir anonim ~irketin cat1s1 altmda birle~tirdi. Bu ~irketin i~tirak
ettigi ~irketlerin say1s1 70'i bulmu~tu. Prusya'nm yam s1ra, diger eyaletler de kendi
KiT'Ierini bir anonim ~irket bunyesinde toplam1~lard1 (Sachsische Werke AG, Badenwerk AG, Bayern AG vbf.
Eyalet hukumetleri, bolgesel kalkmma politikalan cercevesinde, bu donemde
ozellikle elektrik sektorundeki yatmmlanm art1rarak, k1sa bir surede ulkenin en buyuk
elektrik ureticileri konumuna geldiler. Bu sektorde faaliyet gosteren KiT'Ier, enerji uretimini guvence altma almak amac1yla, ozel sektore ait kok ve ta~ komuru i~
letmelerinin hisselerinin buyuk bir bolumunu de satin ald1lar. Aynca, komure alternatif
olarak, petrol endustrisinin de geli~tirilmesine onem verildi. Ote yandan, "Die Rheinisch - Westfalisches Elektrizitatswerk AG" (RWE) orneginde oldugu gibi, elektrik
Qretimine yonelik olarak kamu ve ozel ~irketlerin i~tirakleriyle ortakllklar da kuruldu 23•
Yine konut ac1gmm kapatllmas1 gibi, Birinci Dunya Sava~1'nm neden oldugu bircok sorunun cozumune yonelik cabalar da, bu donemde eyaletlere bagll KiT'Ierin
onemli faaliyetleri arasmda yer alm1~t1r.
Belediyelere bagl1 KiT'Iere gelince; bu donemde kamu i~letmelerinin faaliyetleri,
elektrik, gaz ve su dag1t1m ~ebekeleri ile toplu ta~1mac11ik gibi altyap1 sektorlerinde yogunla~maktadlr. Bu donemde bircok belediye, ozellikle gaz i~letmelerinde uretimi guvence altma almak amac1yla hisse satm alarak ta~ komuru i~letmelerine i~tirak ettiler.
Bu donemde belediyeler de, konut aQIQinl kapatmak icin arsa temini ve konut
yap1mmda faaliyet gosterdiler. 1928 y1lmda Almanya'da yap1lan toplam yeni konutlann yakla~1k yans1 (% 48), merkezi hukumet, eyaletler ve belediyeler tarafmdan
gercekle~tirilmi~tif •
4

Sonuc olarak, Weimar Cumhuriyeti doneminde KiT'Ierin (Federal devlet, eyaletler ve belediyeler duzeyinde) gosterdikleri geli~im sureci ~oyle 6zetlenebilir: 25
i) Bu donemde KiT'Ier hem say1ca artm1~, hem de faaliyet alanlan geni~lemi~tir. Ozellikle elektrik uretimi, konut yap1m1 ve toplu ta~1macil1k sektorlerinde KiT faaliyetlerinde buyuk bir art1~ olmu~tur.
ii) KiT'Ierin bu donemde Alman ekonomisinde konumu rakamlarla ifade edilirse; 1925 y11i itibanyla bu kurulu~lann, toplam cal1~an nufusun % 1O'una istihdam olanag1 saglad1g1, toplam yat1nmlardaki pay1n1n % 30'u buldugu, milli
gelirdeki paymm% 8-10 civannda oldugu anla~1lmaktad1r.
22 A. k., s. 44.
23 A. k., s . 44.
24 A. k., s . 45.
25 A. k., s. 45.
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iii) Bu donemde KiT'Ierde yap1sal degi~iklikler de oldu. Ozel hukuka gore kurulan
ve ozerklik statlisu saglanan KiT'Ierin say1s1 artt1. Bunun nedenlerinin ba~
licalan, KiT yoneticilerine daha fazla sorumluluk vermek, KiT'Ieri politik mudahalelerin d1~1nda tutmak ve bu kurulu~lann piyasa ekonomisi ko~ullanna
gore i~letilmesini saglamakt1r. Bu donemde kaydedilen bir onemli geli~me de,
KiT'Ierin iktisadi merkezler (konzern) cevresinde toplanmas1 olmu~tur.
2.4.111. Reich Donemi ve ikinci Diinya Sava~1 (1933-1945)

Almanya'nm Birinci Dunya Sava~1 sonunda imzalamak zorunda kald1g1 Versailles Anla~mas1'nda (28 Haziran 1919) ongorulen sava~ tazminatlannm odenmesine yana~mamas1 (Bu, Fransa'nm Ruhr bolgesini i~gal etmesine neden oldu,
1923-1925) ve Alman sanayisinin dev uretim kapasitesini kullanma olanaks1zlig1,
1920'1i y1llarda ozellikle orta sm1f1 etkileyen bir ekonomik bunalim yaratt1 26•
Bunun yanmda, dunya iktisadi bunal1m1nm da (1929) etkisiyle i~sizlerin sah1zla artarak 1932'de 6 milyona ula~mas1, Alman toplumunu derinden sarst1.
Neticede, Hitler'in onderlik ettigi Nasyonal Sosyalist i~9i Partisi (NSDAP), bu bunalim
ortammda kitlelerin destegini kazanarak 1933 yilmda iktidara geldi. Boylece, Almanya'da 1945 y1hna kadar surecek alan Ill. Reich donemi ba~liyordu.

YISiflln

KiT'Ier konusuna gelince; bu i~letmeler ce~itli faktorlerin etkisiyle Ill. Reich doneminde de geli~meye devam etmi~lerdir. Bu faktorlerin ba~mda, 1929 dunya iktisadi
bunaliml neticesinde kapanma tehlikesi ile kar~l kar~lya kalan ozel ~irketleri "kurtarma operasyonlarma" -Weimar Cumhuriyeti'nden sonra- Nasyonal Sosyalizm doneminde de devam edilmesi gelmektedir (Rheinmetall Borsig, Junkers-Werke vb.f.
$irket kurtarma operasyonlan, i~sizligin yuksek oldugu bir donemde kitlelerin siyasi iktidara verdigi destegin devam etmesi bak~m~ndan onem arz ediyordu. Bunun
yanmda, yine ayn1 amaca yonelik olarak, buyuk in~aat projeleri (otoyol yap1m1 vb)
ba~lat1lm1~t1. Neticede, kitlelerin destegini kazanarak iktidann1 saglamla~t1ran Hitler,
zamanla butlin muhalif gucleri bast1rarak bir diktatorluk rejimi kurdugu gibi, Almanya'yl ikinci Dunya Sava~1'na da surukleyebildi.
Bu baglamda; bir yandan ~irket kurtarma operasyonlan ve buyuk in~aat projeleri, ate taraftan silah sanayiinin geli~tirilmesi ve hammadde ihtiyacmm kar~llanmasmm gOvence altma alinmas1, bu donemde kamu ekonomisinin ag1rlik noktasmt olu~turuyordu. KiT'Ierin bu donemdeki faaliyetlerinin ba~licalan ~oyle
ozetlenebilir: 28
26 A. k., s . 47.
27 A. k., s. 47.
28 A. k., s. 47.
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i) 1934 y1ilnda federal devletin miilkiyetinde bulunan silah fabrikalan (Hiittenwerke vb) "Montan GmbH" adil bir ~irketin catiSI altmda topland1.
ii) Yine federal devletin % 67,5 pay1na sahip oldugu "Reichswerke Hermann
Goring AG" adil ~irket ise Wolfsburg ve Salzgitter/Peine gibi iiretim birimleri
ba~ta olmak iizere hammaddelerin temin edilmesinden son iiriinlerin elde
edilmesine ve pazarlanmasma kadar uzanan siireci kapsayan bir iktisadi
merkez (Konzern) olmas1 bakmndan Hitler doneminde kurulan KiT'Ier arasmda 6nemli bir konuma sahipti.
iii) Bu donemde, silah sanayiinin yan1 s1ra, doviz temin etmek ve genel bir
sava~ ekonomisi uygulamak amac1yla, ticaret ve bankac1ilk sektorlerinde de
cok say1da KiT kuruldu.
iv) Nasyonal sosyalizm ideolojisini yaymak icin 6zellikle basm ve sinema sektorlerinde kamu yat~r~mlanna biiyiik 6nem verildi. Aynca, siyasi nedenlerden
dolay1 arananlar (sasyalistler, sendikac1lar vb) ile Yahudilerin mal varl1klanna
el konulmas1 ve ikinci Diinya Sava~1 s1rasmda i~gal edilen bolgelerin iktisadi
somiiriisii, Hitler doneminde kamu ekonomisinin biiyiimesinde 6nemli etkenler olmu~lard1r.
Sonuc olarak, bu donemde devletin ekonomik hayata miidahalesi artt1. Nasyonal sosyalizm doneminde KiT'Ierin cogalmasmda 6zellikle iki faktor 6nemli rol oynadl: Birinci, 1929 diinya ekonomik bunalm neticesinde kapanma tehlikesi ile kar~1
kar~1ya kalan 6zel ~irketlerin tamamen veya k1smen kamula~t1nlmas1. ikincisi ise
sava~ ekonomisine haml1k siirecinde 6zellikle silah iiretimi, ticaret ve bankac1l1k alanlannda devlet taraf1ndan yeni ~irketler kurulmas1. Almanya, ikinci Diinya Sava~1 sonunda (1945) miittefik devletler (ABD, ingiltere, Fransa ve Sovyetler Birligi) tarafmdan i~gal edildi.
Miittefik iilkeler hiikiimetleri, daha sonra (5 Haziran 1945) Almanya'nm y6netimini ustlendiklerini ac1klad1lar. Olke dort yil hukumetsiz kald1; bu sure icinde devlet
otoritesi, Yalta ($ubat 1945) ve Postdam (Agustos 1945) anla~malan uyannca, her
birine bir b61ge verilen dort i~gal ordusunun komutanlanndan olu~an Denetim Konseyi tarafmdan yiiriitiildii. Miittefik devletler, 1949 yilmda Almanya'da bir hiikiimet
kurdular. Kurucu meclis 8 May1s 1949'da temel yasay1 (Grundgesetz) onaylad1. Bu
yasa uyannca ayn1 y1lm eyliil aymda batlda Almanya Federal Cumhuriyeti, ekim aymda doguda Alman Demokratik Cumhuriyeti kuruldu 29 • Boylece, b61iinme sonrasmda
birbirlerinden tamamen farkil olan sistemler icinde yer alan iki Alman devleti kurulmu~
oldu. Ba~ka bir ifadeyle, Bat1 Almanya piyasa ekonomisi, Dogu Almanya ise sosyalist
ekonomi uygulamasma gectiler. Sonucta, iki tarat arasmda 1945'ten 1990'a kadar siirecek olan kendi sistemlerinin iistiinliigiinii ispatlama yan~1 da ba~lam1~ oluyordu.
29

Bush/Handschuh!Kretschmer/Zeh, "Wegweiser Parlament", Bundeszentrale fOr politische Bildung,
Bonn, 1990, s. 67-68.
·
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Ill. OZELLE$TiRMENiN KURAMSAL TEMELLERi
3.1. Ozelle~tirme Kavrammm Kapsam1
Ozelle~tirme, gerek teoride gerekse uygulamada tamamen a~1kl1ga kavu~turulamaml~

bir kavramd1r. Bunun birinci nedeni, 6zelle~tirmenin ekonomi, i~letme
ve y6netim, hukuk, politika gibi bir~ok bilim dalmm dogrudan ilgi alanma girmesi ve
dolay1s1yla yapilan bilimsel tan1mlamalarda farkliliklann bulunmas1d1r.
Ornek verecek olursak, iktisat bilimi a~1smdan geni~ anlamda 6zelle~tirme, devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltilmas1 veya tamamen ortadan kald1nlmas1; dar anlamda, devletin ekonomik faaliyetlerini ger~ekle~tiren KiT'Ierin mulkiyetinin 6zel kesime devredilmesidir. Hukuk bilimi a~1smdan 6zelle~tirme ise, KiT'Ierin yonetiminin
6zel kesime devredilmesidir. Ba~ka bir deyi~le, hukuk bilimi a~1smdan ''y6netimin
6zelle~tirilmesi" iktisat bilimi a~1smdan ise "mulkiyetin 6zelle~tirilmesi" 6nem arz etmektedifO.
ikinci neden ise 6zelle~tirme uygulamalan arasmdaki farkhhklard1r. Ornegin, birulkede ger~ekle~tirilen 6zelle~tirmeler, ~ogu kez kamu i~letmelerinin mal varhgmln ve kontrolunun 6zel sektore devri ~eklinde gergekle~mekte, bir k1s1m ulkede
ise y6nlendirme ve denetim devletin elinde kalmakla birlikte, kamu i~letmelerinin y6netim kurallannm 6zel hukuka adapte edilmesiyle (anonim ~irket, sm1rl1 sorumlu ~irket
gibi) ortaya g1kmaktad1r.

~ok

Bu ag1klamalar gergevesinde 6zelle~tirme genel olarak, geni~ anlamda, milli
ekonomi igerisinde devletin ekonomik faaliyetleri ve etkinliginin minimize edilmesi
veya tamamen ortadan kaldmlmas1na yonelik duzenlemeler ve uygulamalar; dar anlamda, KiT'Ierin halka ve/veya 6zel sekt6re sat1lmas1 veya devredilmesi olarak tammlanabilir31.
Bu gal1~mada konumuz KiT'Ierin 6zelle~tirilmesi ile sm1rl1 bulunmaktad1r. Dolay1s1yla, konumuz ag1s1ndan bizi dar anlamda 6zelle~tirme kavram1 daha gok ilgilendirmektedir.
Dar anlamda 6zelle~tirmede, KiT'Ierin 6zel sekt6re devrinde baz1 farklar 6nem
ta~1maktad1r. Qunku, bu tOr 6zelle~tirmede KiT'Ierin 6zel sekt6re devri tamamen olabilecegi gibi, k1smen de olabilmektedir.
Tamamen 6zelle~tirme, KiT'Ierin mulkiyet ve yonetiminin 6zel sektore devrini
ifade etmektedir. Ba~ka bir deyi~le, KiT'Ierde devlete ait paylann tamammm sat1lmas1
s6z konusudur.
30 Aktan , C., TOrkiye'de bzelle~tirme Uygulamalan , TOSIAD. No. T/92-1 . 148, Istanbul, 1992, s.9.
31 Karaka~ . S., Kamu l~letmeleri ve Yerel Yonetimler, Veli Yaymlan, Istanbul, 1992, s. 95.
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K1smen

6zelle~tirme

uygulamas1 ise iki ~ekilde olmaktad1r:

Birinci uygulama, bir KiT'in hisse senetlerinin bir k1smmm 6zel sekt6re sat1lmas1
olmaktad1r. B6ylece, bir karma ekonomi ~irketi meydana gelmektedir. Bu durumda hisse ~ogunlugunun devlete ait olmas1 halinde bir kamu ~irketi, 6zel sekt6re
ait olmas1 halinde de bir i~tirak soz konusu olmaktad1r.
~eklinde

ikinci uygulama ise KiT'Iere bagll ortakllk veya i~letme gibi alt birimlerin tamamen veya k1smen sat1lmas1d1r. Bu tOr uygulamalarda, alt birimlerin tamamen 6zelle~tirilmesi halinde bile, KiT'in bOtOnO 6zelle~tirilmi~ olmad1gmdan tamamen degil,
k1smen 6zelle~tirme s6z konusudur.

3.2. Ozelle~tirmenin Ama9lan
Ozelle~tirmenin ama~lan, 6nceliklerde farkllllk g6stermesine kar~m i~erik olarak
hemen hemen tOm Olkelerde benzerlik g6stermektedir. Bu baglamda, 6zelle~tirmenin
genel kabul g6rm0~ ama~lann1 iki b610mde 6zetleyebiliriz: 32

3.2.1. Genel Ama9lar
Ozelle~tirmenin genel ama9lan $6yle s1ralanabilir:

3.2.1.1. Serbest Piyasa Ekonomisini Gu9lendirmek
BugOne kadar ger~ekle~tirilen 6zelle~tirme uygulamalannda ger~ek amacm
ekonomik oldugu g6r01mektedir. Ba~ka bir deyi~le, 6zelle~tirmenin as1l amac1, kamu
ekonomisinin etkinligini azaltmak ve piyasa ekonomisine i~lerlik kazand1rmakt1r.

3.2.1.2. Sermaye Mulkiyetini Tabana Yaymak ve Gelir Dag1hmmJ iyile~tirmek
6zelle$tirmede izlenen bir ba~ka ama~. hisse senetleri sahipligini yaygmla~tlr
mak, yani sermayeyi tabana yaymakt1r.
Bu ama~la yapilan 6zelle~tirme uygulamalan nedenlerinin ba~llcalan ~oyu::: Sl·
ralanabilir:33 Birincisi, hisse senedi sahipliginin yaygmla$t1nlmas1, geni~ kitlelere gelir
transferi anlamma geldiginden, ba$11 ba$ma 6zelle$tirmenin bir sosyal amac1 olarak ·
da ortaya ~1kmaktad1r. 6zelle$tirme politikasmm bu ama~ y6n0nden ba~anli olabilmesi i~in KiT hisse senetlerinin gelir ve serveti dO~Ok olanlarca satm allnmasmm
6zendirici baz1 tedbirlerle te~vik edilmesi gereklidir.
32 A. k., s. 95.
33 Sanaslan, H./Erol, C ., "Turkiye'de KIT'Ierin Ozelle~tirilmesi Sorunu ve Sistematik Bir Yakla~1m
Onerisi", TOBB, Ankara, 1993, s. 7.
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ikincisi, geni~ kitlelerin hisse senedi sahibi yap1lmas1, bu ama~tla mevcut tasarruflann ekonomiye yonelmesini saglayacag1 gibi, bu kitleleri hisse senedi satin
almak amac1yla ek tasarruf imkam yaratmaya da zorlamaktad1r. Boylece, salt bir sosyal amaQtan ekonomik sonuQiar elde edilmesi mumkun olacakt1r.
UQlincusu, 6zelle~tirmede izlenen bir diger sosyal amaQ ise KiT Qah~anlannm
hisse senedi almasmm te~vik edilmesi, ba~ka bir deyi~le KiT'Ierin mulkiyetine Qa·
h~anlann ortak edilmesi, ayn1 zamanda mulkiyet ve emek faktorlerini birle~tirerek i~
anla~mazllklann1 azaltmas1 ve verimliligi yukseltmesi bak1mmdan da 6nem arz etmektedir.
·

3.2.1.3. Sermaye Piyasasm1 Geli~tirmek ve Tasarruflann Daha Buyuk
Oranda Hisse Senetlerine Yonelmesini Te~vik Etmek
Sermaye piyasas1, uzun vadeli kredi arz1yla kredi talebinin kar~1la~t1g1 piyasalardlr. Dar anlamda sermaye piyasas1, hisse senetleri ve tahvillerin ahmp sat1ld1Q1
6rgutlenmi~. "birincil" ve "ikincil" piyasalardan olu~maktad1r. Piyasaya yeni surulen
hisse senedi ve tahviller "birincil" piyasada, 6nceden Clkanlml~ menkul degerler ise
"ikincil" piyasada i~lem gormektedir.
Geni~ anlamda sermaye piyasas1, kredi, hisse senedi, tahvil ve altm gibi her
tlirlu menkul degerin butlin allm sat1m1n1 icermektedir34 •

Sermaye piyasasmm 6zellikle belirtilmesi gereken ~u yararlan vard1r:
i) Ba~anh kurulu~larm menkul degerleri talep edileceginden, tasarruflann buralara kayarak verimli kullamlmasm1 saglar.
ii) Hisse senetleri ve tahvillerin sat1~mda yard1mc1 olmak suretiyle, 6z kaynaklan
yetersiz olan ~irketlere ek kaynak saglam1~ olur.
iii) Oretim araQian uzerinde mulkiyeti yaygmla~tlrd1g1 gibi, kucuk tasarruf sahiplerine de cazip gelir elde etme olanag1 saglar.
Geli~mi~ ulkelerdeki sermaye piyasas1, KiT'Ierin hisse senetleri sat1~1 yontemiyle 6zelle~tirilmesinde 6nemli bir rol oynamaktad1r.
Geli~memi~ ulkelerde ise sermaye piyasasmm temel sorunlanndan birisi, menkul k1ymet arzmdaki yeniliktir. Bu bak1mdan, az geli~mi~ ulkelerde 6zelle~tirme vas1tas1yla sermaye piyasasm1 geli~tirmek buyuk 6nem ta~1maktad1r.

34 Aktan, C., a.g.e., s. 88-89.
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3.2.2. Ozel Ama~lar

6zel amaglan be$ ba$11k altmda $6yle s1ralayabiliriz: 35
3.2.2.1. Kamu Tekellerini Kald1rarak Rekabete imkan Vermek

6zelle$lirme politikasmm temel amac1, piyasa ekonomisini guglendirmek ve
ona i$1erlik kazand1rmakt1r. Bu baglamda, piyasada rekabet kO$UIIannm saglanmas1
ve tekelci egilimlerin onlenmesi buyuk on em arz etmektedir. c;unkO, ozellikle tekel konumunda olan KiT'Ier, zararlann1n gene! butgeden kar$1lanmas1 nedeniyle iflas tehlikesi ile kar$1 kar$1ya bulunmad1klanndan, kalite ve fiyat konusunda piyasa taleplerine duyarl1 olmalan beklenemez.
Ancak, piyasa ekonomisini geli$lirmek ve kaynak kullan1mmda etkinligi gergekle$lirmek, kamu tekellerini ozel sektor tekelleri haline getirmemeyi de gerektirir.
Bu nedenle, KiT'Ieri 6zelle$lirirken tekelciligi onleyecek hukuki ve ekonomik tedbirlerin almmas1, piyasa mekanizmas1nm guglenmesi bak1mmdan onem ta$1maktad1r.
3.2.2.2. Kamu Sektorunun D1~ Finansman
ihtiyacm1 Azaltmak

(Bor~lanma

ve

But~e

Transferleri)

Genelde KiT'Ier, ekonomik yonden kendi kendilerine yetmemekte, gelirlerinin
giderlerini kar$11ayamadiQI 61g0de hazineden Ve gene! b0tgeden yard1m almaktadlrlar.
Bu durum, kamu finansman ag1gmm buyumesine ve dolay1s1yla kamu kesimi borglanma gereksiniminin artmasma yol agmaktad1r. Devlet, KiT'Ierin 6zelle$lirilmesi halinde bu tlir bask1dan kurtulmu$ olacakt1r.

bte yandan, KiT'Ier ozellikle az geli$mi$ Olkelerde enflasyonun artmasmda
onemli etkileri olan kurulu$lard1r. QOnkO, KiT'Ierin finansman ag1gmm genelde oldugu
gibi hazineden kar$1lanmas1 ya da KiT urunlerine s1k s1k zam yapmak suretiyle kapatllmasl enflasyonu art1rmaktad1r.
Bundan dolay1, ozelle$tirmeyi deflasyonist bir faktor olarak gormek mOmkOndur.
QOnkO, 6zelle$tirme, mal ve hizmetlerin gergek maliyetlerine ula$mak bak1mmdan
onem ta$1maktad1r.
3.2.2.3. Hazine veya KiT'Ierin Kendileri i~in Ek Fon Yaratmak

HOkOmetler, gelir saglamak amac1yla da KiT'Ierin bir k1smmm 6zelle$lirilmesini
isteyebilirler. Boylece, hazineye veya kendisi var olmay1 surduren sadece i$1etmesi
35

Karata§> , S., a.g.e., s. 95.
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ozelle~tirilen KiT'e fon yaratmak miimkiin olacakt1r. Aynca hiikiimetler, kimi zaman
kamu borglanm odemek amac1yla da, KiT'Ierin ozelle~tirilmesini istemektedirler.

3.2.2.4. Yabanc1 Sermaye Katk1sm1 Saglayarak KiT'Ierin Verim Duzeyini
Yukseltmek
Yabanc1 sermaye, bir iilkede dolays1z yat1nmlar ile portfoy yatmmlardan olu~ur.
Dolays1z yatmmlar; bir iilkeden digerine transfer edilen sermayenin o iilkede dogrudan veya i~tirak halinde yat1nm yapmas1 ve yat1r1m1n yonetimine katilmas1 demektir.
Bu tiir yatmmlar, giiniimiizde genellikle gok uluslu ~irketle r taraf1ndan gergekle~tirilmektedir.

KiT'Ierin ozelle~tirilmesi, yabanc1 sermaye yatmmlan bak~m~ndan da onem arz
etmektedir. Qiinkii, yabanc1 sermaye katk1s1yla yeni ve modern teknolojileri transfer
etmek ve bu suretle KiT'Ierin verim diizeyini yiikseltmek miimkiin olabilir.
Portfoy yatmmlan ise tasarruf sahiplerinin bir faiz veya dividant geliri elde
etmek igin uluslararas1 sermaye piyasalanndan menkul degerler satm almalann1 ifade
etmektedir. Bir iilkede KiT'Iere ait hisse senetlerini diinyanm 6nde gelen borsalannda
(New York, Tokyo, Londra vb) sat1~a sunmak suretiyle, yabanc1 sermayenin yatmm
yapmas1n1 saglamak miimkiindiir.
3.2.2.5. KiT'Ierde Gizli i~sizligi Ortadan Kald1rmak
Bilindigi iizere KiT'Ier, ge~itli siyasi miidahalelere maruz kalmaktad1r. "Politik
yanda~l1k" ve "partizanhk" gibi faktorler, KiT'Ierin istihdam politikasm1 olumsuz yonde
etkilemektedir.
Bu nedenle KiT'Ier, zaman igerisinde gizli i~sizligin yogunla~tlQI kurumlar haline
gelmi~lerdir. Bu ko~ullarda, yani siyasi miidahaleler devam ettigi miiddetge, KiT'Ierde
a~1n

boyutlarda seyrettigi bilinen istihdam ~i~kinliginin rasyonel olgiilere gekilmesi
miimkiin olmamaktad1r. Dolaylslyla, ozelle~tirme KiT'Ierdeki istihdam politikasm1
olumlu yonde etkileyecektir.
3.3. Ozelle~tirme Yontemleri
KiT'Ierin ozelle~tirilmesi yontemlerini iki grupta toplayabiliriz: 36
36 Atasoy, V., "Turkiye'de Kamu lktisadi Te~ bbu s l e ri ve Ozelle~tirme Sorunu", Nurol Matbaaclllk,
Ankara, 1993, s. 187-189.
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3.3.1. Borsada Sat1~ Yoluyla Ozelle~tirme
Bu yonteme gore, ozelle~tirilecek KiT'Ierin hisselerinin direkt halka sat1~1 soz
konusudur. Yani hisse senedi, ozel hukuka gore kurulmu~ KiT'Iere gerc;ek ve tlizel ki·
~ilerin ortak olmas1 ic;in c;1kanlan bir menkul k1ymettir. Hisse senetlerinin sat1~mda bir
"mOikiyet" degi~imi soz konusudur. Bu baglamda, hisse senetleri sat1~1 gerc;ek anlamda bir ozelle~tirme yontemi olmaktadlr.
Hisse senetlerinin borsada sat1~1 gene ide iki ~ekilde olmaktad1r:

3.3.1.1. Hisse Senetlerinin Halka Sat1~ Yoluyla Arzt
Bu yontemle, ozelle~tirilecek ~irketin hisseleri direkt halka arz yoluyla satllmaktadlr. Bunda amac;, hisse senetleri sahiplerinin say1sm1 art1rmakt1r. Hisse senetleri nama yaz1h veya hamiline ait olabilir. Bu yontemin avantajlan, kolay, ~effaf ve
esnek olmas1 arz ve talebi dengelemesidir.

3.3.1.2. Sermaye Artmmt
Ozellikle karma ekonomi ~irketlerinde uygulanan bu yonteme gore, soz konusu
~irketlerde sermaye art1r1m1 yoluna gidilerek, ozel hisse sahiplsrine daha fazla pay
aynlmak suretiyle ~irkette bulunan kamu sermayesi oran1 azalt1lmaktad1r.

3.3.2. Piyasa 01~1 Sat1~ Yoluyla Ozelle~tirme
Ozelle~tirilmesine karar verilen KiT'Ierin sat1~mda piyasa d1~1 sat1~ yontemlerinin uygulanmas1 da soz konusu olabilir. Bu yontemle ozelle~tirme genelde 2
~ekilde gerc;ekle~mektedir:

3.3.2.1. Blok Sat1~ Yontemi
Mikro nedenlerin yanmda (ornegin, halka ac;1lmas1 mOmkOn olmayacak kadar
kOc;Ok ~irketler ile yanm kalm1~ tesisler gibi) sermaye piyasasmm geli~memi~ olmas1
da, blok sat1~ yonteminin uygulanmasm1 gerektirebilir. Blok sat1~ yontemi, ozelle~tirilecek ~irketin hisselerinin bir k1smmm ya da tamammm pazarhk usuiO ile satllmasldlr.
Bu yontemle yap1lan sat1~larda, hOkOmet tarafmdan ozelle~tirilecek ~irketler
ilanla duyurulmaktad1r. Yap1lan mOracaatlar incelendikten sonra talep sahipleri ile gorO~melere ba~lamlmaktad1r.
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Ancak, blok sat1~ yontemine genelde, hisse senetlerinin blok sat1~ma kar~1 da
ozelde kamuoyunun tepkisi olumsuz yondedir. Qunku, blok sat1~mda sat1~1 pazarllk
yontemi ile yapllmas1 ile kamuoyundan sakll tutulmas1, "devlet mallnm imtiyazll cevrelere devredildigi" ~Qphesinin artmasma neden olmaktad1r. Dolay1s1yla, kamu oyunda bu tOr ~Qpheli durumlann olu~masma engel olmak ve rekabet ko~ullannm saglanmasl icin aclk artlrma sistemi ile satl~ yontemine ba~vurulmasl daha dogru
olacakt1r.
Blok sat1~ta surdurulen gorQ~melerde ve tekliflerin degerlendirilmesinde, gozonunde bulundurulan kriterlerin ba~llcalan ~unlardJr:
- Fiyat/Odeme ko~ullan,
- Uzmanllk, tecrube-birikim,....
- Teknolojik yenilik,
- istihdam politikas1 ve egitime-yakla~Jm,
- ihracat ve doviz kazand1rma potansiyeli,
- Yat1nm projeleri,
- Yonetici ve i~cilere hisse devri.

3.3.2.2. Yonetici ve i~~ilere Hisse Devri
6zelle~tirmede piyasa dl~l satl~ln bir diger ~ekli de call~anlara hisse devri yoluyla sat1~t1r. Bu tOr sat1~ ile ozelle~tirilmesine karar verilen KiT'Ierin mulkiyeti ve yonetim kontroiQ bu i~letmelerde call~anlara devredilmektedir.

Yonetici ve

i~ciler,

kendi kaynaklanm kullanarak veya borclanmak suretiyle call~tlklan i~letmelere sahip olabilirler. Genelde call~anlann kazanc duzeylerinin tasarruf
icin yeterli olmamas1 nedeniyle, bu yontemin geli~mekte olan Qlkelerde uygulanmas1
pek mQmkun gorunmemektedir. Baz1 durumlarda finansman ihtiyacmm devlet tarafmdan kar~1lanmas1 da sozkonusu olabilir.
Bu yontemin call~anlar Qzerindeki ba~llca etkileri ~oyle Slralanabilir:
i)

Qall~anlann motivasyonunun, i~letme ile ilgili kararlarda soz sahibi olmalanndan dogan sahiplenme gQdQsQ ile artmas1.

ii) i$1etme sahipliginin call$anlara devrinin, call~anm toplu pazarlik Slrasmda taleplerinde daha makul, uyu~mazllklann cozQmQnde daha llimll hareket etmesini olanakll k1lacagmdan, i~letmenin ve yonetiminin geli~tirilmesinde
onemli rol oynamas1.
iii)

yall~anlara hisse devretmek suretiyle,
gelecek tepkilerin en aza indirilmesi.

ozelle~tirmeye kar~l call~anlardan
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Ancak, ~al1~anlara hisse devredilmesi yontemi, i~letmelerde verimliligin artmasmda ve sosyal ban~m saglanmas1nda etkili olmasma ragmen, hOkOmetler tarafmdan pek tercih edilmemektedir. c;onkO hOkOmetler, gene Ide KiT'Ieri ozelle~tirmek
suretiyle kaynak yaratmay1 ama~lad1klanndan, bu yontemin uygulanmas1 yonOnde finansal destek vermezler.

IV. iKTiSADi POLiTiKALAR VE OZELLE$TiRME
F. Almanya'da ozelle~tirme uygulamalan incelenmeden once ozelle~tirmenin
iktisadi doktrinler i~erisindeki yeri ve oneminin ele almmas1, bu konunun daha iyi anla~ilmasl bak1m1ndan yararl1 olacakt1r. Bu nedenle, a~ag1da kapitalist doktriner gorO~Ier ve uygulamalar ~er~evesinde ozelle~tirme konusu ana hatlanyla irdelenmektedir.
Tarih i~erisinde kapitalist doktrinin geli~imi; ticari kapitalizm, smai kapitalizm,
mOdahalece kapitalizm ve rekabet~i kapitalizm ~eklinde olmu~tur.
4.1. Ticari Kapitalizm ve Merkantilistler

Ticari kapitalizm donemi iktisat tarihinde ve iktisadi dO~Oncede Merkantilist
donem olarak nitelendirilmektedir. Merkantilizm, 16. ve 17. yOzyillarda Bat1 Avrupa'da
etkinlik kazanan bir ekonomik doktrindir. Merkantilizmin dogu~unun temelinde ulusal
devletin ortaya ~1kmas1, uluslararas1 ticaretin geli~mesi ve ticaret sermayesinin gO~
kazanmas1 bulunmaktad1r.
Merkantilistler, ihracat1 te~vik yoluyla alt1n birikimini saglamak ve ulusun servetini ve gOcOnO art1rmay1 ama~ edinmi~lerdir. Bu nedenle, devletin ekonomik faaliyetlerine bOyOk onem veriyorlardl. Merkantilist d1~ ticaret politikasmm ana hatlanm;
hazinenin altm ve gOmO~ varl1klann1 art1rmas1 oldugu gorO~Onden hareketle, ihracatm
ozendirilmesi, sanayide yerli hammadde kullan1mmm saglanmas1 i~in hammadde ihracatmm yasaklanmas1, ithalatm yOksek gOmrOk vergileri ve yasalarla klsltlanmasl, nitelikli i~~ilerin go~ etmesinin engellenmesi, nitelikli i~~ilerin yurt d1~1ndan Olkeye gelmesinin te~vik edilmesi gibi on Iemier te~kil etmektedir7•
MOdahaleci ve korumac1 bir ekonomik politikamn savunucusu olan Merkantilist
uygulama ve teorideki etkinligi, sanayi devriminin ger~ekle~tigi 18. yOzy1l sonlanna
kadar azalarak sOrmO~tOr.
temi
37

Merkantalizm, Avrupa'nm her Olkesinde farklar gosteren bir iktisat politikasl sistek dOze bir dO~Once sistemi olmam1~t1r.

olmu~,

Kazgan, K.," lktisadi Du~unce", Remzi Kitabevi, Istanbul, 1991, s. 28-35.
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ingiliz-Hollanda Okulu, Frans1z Okulu (Kolberizm), Alman okulu (Kameralistler)
ve italyan-ispanyol Okulu, Olkeye gore degi~en Merkantilist dO~Oncenin temelini te~
kil etmektedirler'.
Merkantilizmin Almanya-Avusturya tGrOne Kameralizm ad1 verilmi~tir. Kameralistler, devlet maliyesi ve yonetimi konulanna onem vermi~; ticari geni~lemeden
QOk sanayile~meyi desteklemi~lerdir. AmaQian yerli sanayii geli~tirmek ve kendi kendine yeterli bir ekonomi yaratmakt1 39 •
4.2. Liberal Kapitalizm: Fizyokratlar, Klasik Okul ve Neo-Kiasik Okulu

Liberalizm dini inanQiarda, politik faaliyette ve iktisadi ya~amda ki~isel serbestligi ve bireysel davran1~lann ozgOriOgOnO savunan dOnya gorO~OdOr. Liberalizm,
iktisadi alanda, ithalat serbestligini, gOmrOk vergilerinin indirilmesini, serbest rekabeti
savunmu~ ve devletin ekonomiye mOdahalesine kar~ 1 Q1km1~t1r. "Laisser-faire" (BIrakmlz yapsmlar, b1rakm1z ge9sinler) sozO iktisadi liberalizmin ana ilkesi olmu~tur. Laiser-faire, 18. yOzy1l sonunda ingiltere'de ve Fransa'da ticari kapitalizmin iktisadi dO~Oncesi merkantilizme tepki olarak ve yeni dogan smai kapitalizmin sozcOIOgOnO
yaparak ortaya 91km1~tlr. Yeni yOkselen kapitalist giri~imci sm1f, toplumda kendi faaliyetini s1mrlayacak bOtUn kay1tlara kar~1yd1. Merkantilizmin tekellerine, kamu denetimine, soylulann toprak mOikiyetinden dogan gOcOne kar~1 91kan bu sm1f, kendi Qlkan i9in ozgOriOk, bireysel giri~im ve bireysel denetim istiyordu 40•
Kurduklan iktisat teorisinin QOzOmleme niteligi ne olursa olsun, laisser-faire dOsavunanlar OQ iktisat okulunda toplanmaktad1r: Fizyokratlar, Klasik Okul ve
Neo-klasik Okul. Bu dO~ Once ak~m~nm ilk savunuculan olan Fizyokratlara gore iktisadi
ya~amda bir "dogan dOzen" mevcuttur. BOtGn iktisadi olaylann dOzenleyicisi dogal
dOzen olduguna gore devletin ekonomiye mOdahalesine gerek yoktur. iktisadi liberalizm oncOIOgOnOn Fizyokratlar tarafmdan yapilm1~ olmas1yla birlikte, bu konudan
esasli fikirler Klasik Okul mensuplannca ileri sOrOimO~tGr. Klasik okulun OniO temsilcisi ve modern ekonominin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith (1723-1790),
ekonomide herkesin kendi 91karlanm maksimum k1lmaya Qal1~1rken, toplumsal Qlkann
da maksimum olacagm1 one sOrmO~ ve ekonomide "gizli el" (Invisible Hand) araCIIiQIYia ger9ekle~tirilen bir dogal dOzen bulundugunu savunmu~tur. Bu nedenle birey,
iktisadi davranl~lanm istedigi biQimde dOzenleyebilmeli, devlet iktisadi ya~ama mudahale etmemelidir. Piyasadaki arz ve talep mekanizmasmm toplumsal ve ekonomik
bak1mmdan en yararli ve verimli sonu9lan yaratacagm1 ileri sOren A. Smith, devletin
~Oncesini

38

A. k., 5. 33.

39 Himmelmann, G., a.g.e., 5 . 32-36; Von Loesch , A .. a.g.e .. 12-15.
40 Von Loesch, A., a.g.e., 5 . 9-10.
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gorevlerinin iQ ve d1~ gOvenligin saglanmas1 ve adalet hizmetlerinin
sm1rlandlnlmasm1 savunmu~tur •

gerQekle~mesi

ile

41

4.3. Mudahaleci Kapitalizm ve Keynes

iktisadi liberalizm, 1929 dunya ekonomik krizi ile birlikte, yerini yava~ yava~ mudahaleci kapitalizme b1rakm1~t1r. Klasik iktisatQIIar, ekonomide tam istihdam denge
duzeyinden sapmalar halinde otomatik bir mekanizma ile ekonominin yeniden dengeye kavu~acagm1 ileri sOrmO~Ierdir.
Ancak, 1929 dunya ekonomik krizi, klasik tam istihdam denge teorisinin yetersizliginin anla~1lmasmda onemli etken olmu~tur. 1929 dunya ekonomik krizini ve
bu donemde ortaya 91kan yaygm i~sizligi ya~ayan , bunalmn sonuQianm somut olarak goren J. M. Keynes (1883-1946), devletin ~iddetle ekonomiye mOdahalesini ~ id
detle savunmu~tur.
Boylece Keynes, Klasik ve Neo-Kiasik iktisat okullannm aksine kapitalizmin otomatik olarak tam istihdam1 saglayamayacagm1 savunurken, ekonomideki i~sizlik ve
durgunlugun giderilebilmesi i9in devletin ozellikle maliye politikas1 yoluyla ekonomiye
mudahalesini zorunlu goruyordu. Keynezyen iktisat, ba~hca maliye, para ve kredi, d1~
ticaret, dolays1z kontroller ve kamu giri~imciligi politikalanndan yararlan1larak sosyal
refahm daha list bir duzeye yukseltilebilecegini savunmu~tu~2 •
Bununla birlikte, ne Keynes ne de kendisini izleyen Keynezyen iktisatQIIar kapitalizme kar~1d1r; aksine, tam istihdam1 saglamak bakmndan yetersiz kalan sistemin, bu aksakhgm1 gidererek ya~amasm1 saglamak amacmdad1r. Keynes'in gorO~Ieri iktisat biliminde bir devrim olarak nitelenmi~; 1950'1i ve 1960'11 y1llarda
sanayile~mi~ ulkelerde uygulanm1~ ve oldukQa ba~anh sonuQiar elde edilmi~tir.
Keynezyen iktisat politikas1, 1960'11 y1llarm sonlanna dogru ve ozellikle 1970'li
y1llarda kar~1la~llan iktisadi sorunlann Q6z0munde yetersiz kald1gmdan giderek onemini yitirmeye ba~lam1~t1r. Bu y1llarda Keynezyen iktisat politikas1, devletin fonksiyonlannm artmas1 , boyutlannm geni~lemesi neticesinde ortaya Qlkan sorunlar kar~lsmda 96z0m onerememi~tir. Bu nedenle, 1970'1i y1llann sonlanna dogru temelde
Klasik iktisat ilkelerine dayal1, ancak onu baZI yonlerden ele~tiren ve yeniden yorumlayan ba~ka iktisat politikalannm uygulanmasma geQilmi~tir.
41
42

Bkz. Smith . A .. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations•, Masterworks of
Economics, cilt 1, McGraw-Hill Book Company, birinci bask1 1973, p. 163-179.
Bkz. Keynes, J . M.," The General Theory of Employment Interest and Money", Macmillan, London, 1967, p. 378.
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4.4. Rekabet9i Kapitalizm
Monetarizm, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Arz-YoniO iktisat, bu iktisat politikalanmn ba~licalann1 te~kil etmektedir. Devletin ekonomiye mOdahalesinin en aza
indirilmesi ve rekabetci piyasa olu~turulmas1 , bu iktisat politikalannm temel ortak ozelliklerinden birini olu~turmaktad1r.
1980'1i y1llarda gerek geli~mi~ gerekse geli~mekte olan Olkelerde uygulamaya
konan ve en cok tartl~llan Monetarizm ogretisidir. Chicago Oniversitesi Ekonomi ProfesorO olan Milton Friedman (1912 - ), Chicago Ekonomi Okulu'nun kurucusu olarak da bilinmektedir. 1976 y11i Nobel Ekonomi OdOIO sahibi olan Friedman, piyasa
ekonomisinin en kuvvetli savunuculannm toplandlQI Chicago Okulu'nun temel ogretisi
olan Monetarizm ogretisinin geli~mesine onemli katk1larda bulunmu~tur.
Friedman'a gore piyasada rekabet ko~ullan saglanmali ve monopol egilimleri
onlenmelidir. Friedman, piyasanm kendiliginden i~leyi~i ile istihdam, boiO~Om ve Oretim gibi temel sorunlann cozOiecegini savunmaktad1r. Friedman'a gore istikrars1zi1QJn
nedeni piyasaya d1~andan yap1lan mOdahaledir. Para arzmm hOkOmetlerce gereksiz
yere ve a~1n olcOde artmlmas1, istikrars1zl1klara neden olmaktad1r. istikrars1zligm onlenmesi, ba~ka bir deyi~le, piyasa dengesinin saglanmas1 icin para politikalarma agJrlik verilmesiyle birlikte, devletin ekonomiye mOdahalesi en aza indirilmeli ve rekabet
ortam1 saglanmal1d1~.
Sonucta, devletin yol gosterici eli olmadan piyasa ekonomisinin istikrars1z oldugunu savunan Keynezyen iktisat politikasmm yerini, askeri harcamalar d1~mda
kalan alanlarda devletin ekonomideki roiOnun en aza indirilmesini savunan Friedman'm Monetarist iktisat politikas1 alm1~t1r. DOnya Bankas1 ve IMF gibi uluslararas1
kredi kurumlannm destekleyici ve yonlendirici cabalanyla, bu iktisat politikasl geli~mekte olan Olkelere de yayllmaktadlr.
Monetarist iktisat politikas1, 1980'1i y1llarda ABD'de Ba~kan Reagan, ingiltere'de
ise Ba~bakan Thatcher donemlerinde uygulanm1~ ve onemli etkileri olmu~tur. Ozellikle kamu ekonomisinin etkinligini azaltacak ve piyasa ekonomisine i~lerlik kazandlracak ozelle~tirme uygulamalan, geli~mi~ ve geli~mekte olan ulkede bOyOk ilgi
gordO. Geli~mi~ Olkelerden Japonya, Kanada, Avusturya ve bircok AT Olkesi; geli~mekte olan Olkelerden Arjantin, Brezilya, Meksika ve $iii bu konuda ornek olarak
gosterilebilir. Aynca, reel sosyalizmin cokmesiyle birlikte eski Dogu Bloku Olkelerinde
ba~lat1lan piyasa ekonomisine geci~ surecinde ozelle~tirme uygulamalan gOndeme
gelmi~ bulunmaktad1r.

43 Friedman , M., "Capitalism and Freedom", The University of Chicago Press, Chicago, 1962, s. 9.
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V. ALMANYA'DA OZELLE$TiRME UYGULAMALARI
Bilindigi gibi, Almanya, ikinci Dunya Sava$1 sonrasmda iki ayn devlete bolunm0$tU. Dogu Almanya'da uygulanan sosyalist rejim geregi olarak mevcut ozel i$letmeler devletle$tirilirken; piyasa ekonomisinin uyguland1g1 F. Almanya'da (Bat1 Almanya) bunun tam kar$111 bir politika izlenmi$lir. Nitekim, bu politikanm geregi olarak
~e$illi donemlerde ozelle$lirme programlan da uygulamaya konulmu$1Ur.
5.1. F. Almanya'da (Bat1 Almanya) Ozelle~tirme Uygulamalan

ikinci Dunya Sava$1 sonrasmda gunumuze kadar F. Almanya'da surdurulen
ozelle$tirme faaliyetlerini incelemeden once, bu ulkedeki yonelim yapiSinln a~lk
lanmasl yararl1 olacakt1r.
Yonelim sislemi federal devlet (Bund) olan Ball Almanya, 11 eyaletten (Lander)
OIU$Uyordu. Yasama yelkisinin buyuk ol~ude federal devletin yelki alanmda olmasma
kar$111k, yonelim yetkilerinin 6nemli bir bolumu eyaletlerde toplanm1$llr. Boyle bir y6netim yap1s1 ~er~evesinde eyaletler ve belediyeler de, temel mudahaleci konumunda
olan federal devlet gibi elkin bir $ekilde KiT'Iere i$lirak elmi$1erdir. Ancak, eyaleller ve
belediyeler duzeyinde ozelle$lirme uygulamalan ~ok Slnlrll oldugu i~in, bu ~al1$mam1z
federal devlet duzeyindeki KiT'Ieri kapsamaktad1r. Eyalellerin ve belediyelerin 6zelle~lirme konusunda ~ok ~ekingen davrand1klan g6rulmektedir. Bunun temel nedeni,
eyaletlerin ve belediyelerin 6zelle~tirme sonucunda federal devlet kar~1s1nda gu~
lerinin bir bolumunu kaybedecekleri endi$esini ta$1maland1r.
Federal devlet duzeyinde ilk ozelle$lirme uygulamalan 1959-1965 y1llan arasmda ba$1atllml$tL 1957 y1l1 ilibariyle, Alman Demiryollan (Deutsche Bundesbahn) ile
Alman Posta i$1elmesi (Deutsche Bundespost) gibi iki buyuk kamu i~letmesinin yan1
s1ra 5 buyuk KiT, Almanya'da federal devlet duzeyindeki kamu sektorunun odak noktasml olu$luruyordu. Bunlar, 1923 y1l1nda kurulan VIAG (enerji ve kimya), 1929 ylllnda kurulan Veba AG (enerji, kimya ve metalurji), 1937 y1l1nda kurulan Volkswagen
AG (otomobil), 1937 y1l1nda kurulan Salzgitter AG (demir-~elik) ve Saarbergwerke AG
(komur madenleri) i~letmeleriydi •
44

6zellikle Prusya Maden Ocaklan'nm (Preussag) tamamen, Volkswagen otomobil ~irketi ile Veba adl1 bir enerji ~irketinin k1smen 6zelle$tirilmesi, 1959-1965 d6neminde ger~ekle$tirilen en 6nemli ozelle$tirme uygulamalandlr45•
1966-1982 donemindeki sosyal demokrat ag1rllkli hukumetlerin izledigi politikalar sonucu, kamu sektorunde buyume goruldu. Federal devlet bu donemde ozel
44 Himmelmann, G., a.g.e., s. 50.
45 Frankfurter lnstitut, "Privatisierung..auch im Westen", 1993, s. 10.

ALMANYA'DA KITLER ve 0ZELLE$TIRME UYGULAMALARI

177

hukuka gore kuru l mu~ 90 tane ~irkete dogrudan i~tirak ettigi gibi, QOk say1da dolayli
i~tirakleri de gerQekle~tirmi~tir. Nitekim, federal devlet tarafmdan gerQekle~tirilen dolayli i~tiraklerin say1s1 422'den (1962) 920'ye (1983) yukselmi~tits.
1982 y11inda iktidar alan H1ristiyan Demokrat Helmut Kohl hOkOmeti, dunya konjonktOrOne de uygun olarak ozelle~tirme programm1 yOrOriOge koymu~tur. Ancak
geni~ kapsaml1 ozelle~tirme uygulamalan, 1985 y11inda uygulamaya konulan bir program QerQevesinde ba~lat1ld1. Kohl hOkOmeti, daha sonraki y1llarda degi~en ko~ullara
gore hamlanan ba~ka ozelle~tirme programlan da uygulad1. 1985 y11inda uygulamaya konulan bzelle~tirme program1, daha sonraki bzelle~tirme programlan iQin
de gegerli alan ~u temel ilkeleri kaps1yordu: 47
- Devletin iktisadi ya~amda aktif rol almas1 ancak kamu menfaatlerinin gerektirdigi ve hedeflenen amaglann ba~ka tOriO gergekle~ti rilmesinin mOmkOn
olmad1g1 durumlarla sm1rl1 olmal1d1r.
- Devletin iktisadi faaliyetleri bzel sektorOtamamlay1c1 nitelikle olup, onun yerini almamal1d1r.
- bzelle~tirme uygulamalan, sermaye piyasalannda herhangi bir kan~ 1 kl1ga sebebiyet vermemek amac1yla tedrici yap1lmal1 ve zarar eden kamu i~letmeleri
ise mali durumlan duzeltilmeden ozelle~tirme kapsamma almmamal1d1r.
Neticede, federal devletin dogrudan ve dolayl1 i~tirak ettigi KiTierin say1s1 1989
y11i sonu itibariyle 132'ye indirilmi~ ve gergekle~tirilen bzelle~tirme uygulamalarmdan
9,7 milyar mark gelir elde ed i lmi~tir" • (Bkz. Tabo: 1)
8

Aynca devlet, bze ll e~tirilen ~irketlerdeki sermaye artmmlanna kat1lmam1~ ve
bbylece kamu mulkiyetindeki hisse senedi miktan nisbi olarak azalm1~t 1 r. Salzgitter
AG d1~mdaki KiT'Ier halka hisse senedi sat1~ ybntemiyle bzelle~tirilmi~tir.
Kohl hOkOmeti, 1991 y1lmda yeni bir bzelle~tirme program1 yOrOriOge koyBu program, 1982-1990 donemindeki ozelle~tirme uygulamalan sonrasmda
federal devletin mulkiyetinde bulunan KiT'Ierin ag1rlik noktasm1 te~kil eden Alman Demiryollan (Deutsche Bundesbahn), Alman Posta idaresi (Deutsche Bundespost),
Alman Havayollan (Lufthansa AG) ve kamu bankalannm bzel sektbre sat1~1n1 ongormektedir.
mu~tur.

46 Himmelmann, G. , a.g.e.. s. 50.
47 OECD , "Germany 1991/1992," Paris, 1992, p. 55.
48 OECD , "Germany 1989/1990", Paris, 1990, p. 40.
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Tablo: 1 1984-89 Doneminde 6zelle~tirilen KiT'Ier*
O~elle~tirilen
KIT'Ier

Aylklamalar

1984-86
VebaAG

Kamu sermayesinin oram % 43.7'den
% 25.5'e azaltild1.

0.8

1986
VIAGAG

Kamu sermayesinin oran1 % 87.4'ten
% 47.4'e azaltild1.

0.7

VWAG

Kamu sermayesinin oram % 20'den
% 16'ya azalt1ld1.

0.1

Industrieverwaltungsgesellschaft
AG

Kamu sermayesinin oram % 1OO'den
% 55'e azaltlid1.

0.2

1987
VebaAG

Tamamen ozelle~tirildi.

2.4

Deutsche
Lufthansa AG

Kamu sermayesinin oram% 74.3'ten
% 65.4'e azaltild1.

0.1

1988
VWAG

Tamamen ozelle~tirildi.

1.1

VIAGAG

Tamamen ozelle~tirildi.

1.2

Deutsche Verkehrskreditbank AG

Federal Alman Demiryollan'mn
pay1 % 1OO'den % 75.1'e azaltild1.

0.1

1989
Schenker & Co
GmbH

Federal Alman Demiryollan'mn
pay1 % 1OO'den % 75.1'e azalt1ld1.

0.1

Deutsche
Lufthansa AG

Kamu sermayesinin oram % 65.4'ten
% 51 .6'ya azalt1ld1.

0.1

Deutsche
Siedlungs-und
Landesrentenbank

Kamu sermayesinin oram % 99'dan
% 51'e azalt1ld1.

0.2

Salzgitter AG

Tamamen ozelle~tirildi.

2.5

Deutsche
lndustrieanlagen
GmbH

Tamamen ozelle~tirildi.

0.1

TOPLAM GELIR
*

Ozelle~tirme

Gelirleri
(Milyar Mark)

.................................................................................

Federal devlet paylan sallldl.
Kaynak: OECD, "Germany 1989/ 1990," Paris, 1990, s. 41 .
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Yine aym pragrama gore, "Deutsche Bundespast" un pasta ve telefan hizmetlerinin ozelle~tirilmesi planlanm1~ alup, bu kamu tekelinin haberle~me, pasta ve
pasta bankac1l1k almak iizere uc sermaye ~irketine bolunmesi ongorulmii~tiir. $imdiki
haberle~me ve pastac1l1k hizmetlerindeki tekel, 5 y1lilk bir geci~ donemi sanunda sana
erecektir. Uzun donemde ~irkette ozel sektor hisseleri ag1rhkta bulunacak tekel kaldlnlana kadar kamu, cagunluk hisselerine sahip alacakt1r. Aynca federal devlet, pasta
ve telefan sektorlerinde etkin bir altyap1y1 temin etmeyi garantileyecektir. bte taraftan,
Temmuz 1992'de "Deutsche Lufthansa AG"deki kamu pay1 onemli oiQiide azalt1lm1~t1r. Boylece, 1982'de % 80 alan kamu pay1 % 52'ye dii~iiriilmii~tiir. Agustas
1992'de ise bir kamu bankas1 alan "Berliner lndustriebank AG" ozelle~tirilmi~tir. Aynca, 1989'da k1smen ozelle~tirilen "Deutsche Siedlungs - und Landesrentenbank"
adl1 bir ba~ka kamu bankas1n1n arta vadede tamamen ozel sektore devredilmesi ongoriilmektedir49.
Ozellikle 1980'1i y1llardan itibaren Bat1 Almanya'da federal devlet miilkiyetinde
bulunan KiTierin ozelle~tirilmesinde onemli ad1mlar at1ilrken, daha once de belirtildigi
gib~ ayn1 donemde eyaletler ve belediyeler miilkiyetinde bulunan KiT'Iere yonelik
ozelle~tirme uygulamalan sm1rh kalm1~t1r.
5.2. Dogu Almanya'da ozelle~tirme Uygulamalan

iki Alman devletinin birle~mesi sanrasmda Dagu Almanya'da ba~lat1lan piyasa
ekanamisine geci~ surecinin temel 6zelligi, geni~ kapsamil bir ozelle~tirme pragrammm uygulanmas1d1r.
Bilindigi gibi, birle~me oncesinde Dagu Almanya'da artan taplumsal huzursuzluk ve 6zellikle Berlin Duvan'nm y1k1lmasmdan sanra Bat1 Almanya'ya dagru
ba~layan gocun biiyiik bayutlara ula~mas1, birle~me sanrasmda Dagu Almanya'da en
k1sa zamanda piyasa ekanamisi mekanizmalannm uygulamas1n1 ve ticaret ile sermaye hareketleri icin kanvertible bir paraya sahip alunmas1n1 zarunlu k1lm1~t1r.
Bu nedenle, Dagu ve Bat1 Alman devletlerinin birle~me surecinin temel ta~lanm
alu~turan iki anla~madan biri alan Ekanamik, Sasyal ve Para Birligi Anla~mas1 (1
Temmuz 1990), Alman Birligi'nin Kurulmas1 Anla~mas1'nda ongoriilen resmi birle~me
tarihinden (3 Ekim 1990) once yiiriirliige girdi.
K1rk y1l sanra duvarlarm y1klimasmm Alman halkmda yaratt1g1 duygusal ca~ku
k1sa siirede yerini ekanamileri, para sistemleri ve kuramsal yap1lan birbirinden farkh
iki Alman devletinin birle~mesinden dagan sarunlara b1rakt1.
49 Karluk, S. R., "TOrkiye'de Kamu lktisadi Te~bbOsleri ve Ozelle~tirme", Esbank, Istanbul, 1994,
5.167-168.
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Piyasa ekonomisi uygulamasma gegildikten sonra Dogu Almanya'da uretilen
mal ve hizmetler, ustUn kaliteli Bat1 Alman mal ve hizmetleri kar~1smda rekabet edemedi ve talep olmay1~1ndan sat1lamad1. Sonugta, Dogu Alman ekonomisi gokme tehlikesi ile kar~1 kar~1ya kald1. Bunun temel nedenlerinin ba~mda verimlilik, maliyet ve
tUketici taleplerinin goz ard1 edilerek, KiT'Ierin merkezi plan sistemine gore rekabetin
olmadiQI bir ortamda uretim yapmas1 geliyordu. Bu nedenle, Dogu Alman ekonomisinin temelini te~kil eden 8000 KiT'in rekabetgilik ilkesine gore yeniden yapllanmasl gerekiyordu.
Treuhandanstalt (yedd-i emin kurulu~u), bu ~irketlerin mevcut durumlann1, hangilerinin tasfiye edilmesi, hangilerinin iyile~tirilmesi gerektiginin tespit edilmesi ve
daha onemlisi bir ozelle~tirme programlnln hamlanmasl ile gorevlendirildi.
Treuhandanstalt'm kurulu~u birle~me oncesindeki Dogu Alman hukumetinin 1
Mart 1990 tarihli karanna dayanmaktad1r. iki Alman devletinin resmen birle~mesinden
once bOyle bir kurumun olu~turulmasmda, eski Dogu Almanya'da merkezi plan sisteminin degi~imi surecinde mulkiyet ili~kisinin yeniden duzenlenmesi belirleyici olmu~tur50.

Birlik Anla~mas1'nm imzalanmasmdan sonra Treuhand Kanunu'nda baz1 hukumler degi~tirilerek, bu kuruma eski Dogu Almanya'daki kamuya ait mal variiQinln
ozelle~tirilmesi gorevi verildi.
Dogu Almanya'da KiT'Ierin ozelle~tirilmesi, birle~me sonrasmdaki dart y1l boyunca kaydedilen onemli a~amalara ragmen, bugun hala Alman kamuoyunda en gok
tart1~1lan konulardan birini te~kil etmektedir. Siyasi partiler, universiteler, ge~itli meslek odalan ve sendikalardan olu~an kesimler, ozelle~tirmenin zorunlulugu uzerinde
birle~me beraber, yontem konusunda goru~ aynl1g1na du~mektedirler.
Piyasa ekonomisine gegi~ surecinde bulunan Dogu Avrupa ulkelerinde ozeluygulamalan genellikle 1990 y1lmda ba~lam1~ olup, en kapsaml1s1 eski Dogu
Almanya'daki ba~lat11m1~t1r. Federal hukumet tarafmdan birle~me sonrasmda uygulamaya konan ozelle~tirme programmm 1994 y1l1nda tamamlanmas1 ongorulmu~tU.
Boylece, eski Dogu Almanya'da ozelle~tirme uygulamalan suratle gen;ekle~tirilirken,
diger Dogu Avrupa ulkelerindeki uygulamalar henuz ba~lang1g a~amasmda olup,
onemli sorunlarla kar~lla~1lmaktad1r. Ba~ka bir ifadeyle, Bat1 Alman ekonomisinin
buyuk destegi olmasayd1, Dogu Almanya bolgesindeki ozelle~tirme uygulamalannm
bugunku duzeyi diger Dogu Avrupa ulkelerinden pek farkll olmayacakt1.
le~tirme

50

Beyer, H. I Nutzinger, H. G., "Sanierung und I oder Privatisierung?", Westphal, A. (ed.), Wirtschaftspolitische Konsequenzen der deutschen Vereinigung, Campus Verlag, Frankfurt am Main I
New York, 1991, s. 251 .
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5.2.1. KiT'Ierin Yap1s1
Bugun Alman toplumunda egemen alan goru~e gore Kohl hukumeti, birle~menin beraberinde getirdigi ekonomik sorunlann boyutlann1 tam ve dogru olarak
degerlendiremedi. 6rnegin, Dogu Almanya'da verimlilik oran1 ba~lang19ta Bat1 Almanya'daki verimlilik oranmm yans1, daha sonra liQte biri olarak hesapland1. Ama, birle~me sonrasmda boyle bir kar~1la~t1rmanm ekonomik yonden hiQbir anlam ifade etmedigi anla~1ld1. vlinku, pazar ekonomisine geQildikten sonra Dogu Almanya'da
uretilen mallar, Ostlin kaliteli Bat1 Alman mallan kar~1smda rekabet edemedi ve talep
olmay1~mdan satilamad1.
KiT'Ierin iflas etme tehlikesi ile kar~1 kar~1ya kalmasmm temel nedenlerinin ba~mda verimlilik, maliyet ve tUketici taleplerinin gozard1 edilerek, KiT'Ierin merkezi plan
sistemine gore rekabetin olmad1g1 bir ortamda uretim yapmas1 geliyordu.
KiT'Ierin urunlerini satamamas1 sorunu, eski Dogu Almanya'nm ~imdi tarih alan
COMECON uyesi ulkelerle alan ticari ili~kilerine de yans1d1. Ornegin, 1989'da eski
Dogu Almanya, ihracatmm % 70'ini Sovyetler Birligi ve Dogu Avrupa ulkelerine yaplyordu. Birle~ik Almanya ise, 1990'm ikinci yansmda ihracatmm yaln1zca% B'ini bu
ulkelere gerQekle~tirebildi. Bu oran, daha sonra % 4'1ere kadar du~tU. Sebebine gelince; pazar ekonomisine geQi~ surecindeki eski COMECON uyesi ulkelerde doviz yetersizliginden dolay1 uretimin devam1 iQin gerekli alan ithalatm yapilmasmda Slklntl Qekilmektedir51.

5.2.2. KiT'Ierin 6zelle~tirilmesinde Kar~lla~ilan Sorunlar
Piyasa ekonomisine geQi~ surecinde Dogu Almanya'daki ekonomik yapmm rekabet ilkelerine gore yeniden yap1lanmas1 gerekiyordu. Bu nedenle, Dogu Almanya
ekonomisinin temelini te~kil eden 8000 KiT'Ie birlikte, Treuhandanstalt'm ozelle~tirme
program I kapsamma ail nan kamu mal varl1klan ~oyle s1ralanabilir: 52
- Eczaneden kitabevine, marketten lokantaya kadar her tlirlu ticari
kapsayan 30000 i$yeri.

i~letmeyi

- 2 milyon hektar tanm arazisi ve tanm i$1etmeleri.
- Ormanlar ve orman urunleri
51

i~letmeleri.

Dartan , M., "Aimanya'da KIT'Ierin Ozelle!?tirilmesi Surecinin 3 . Y11t", Diinya, 13.4.1993, s. 4; Aynca eski Dogu Almanya ekonomik yap1s1 ile ilgili olarak bkz. Werner, K. , "Wirtschaftliche Anpassungsprobleme der DDR im Zuge in die Bundesrepublik Deutschland und die EG", KohlerKoch , B. (ed.), Die Ostweiterung der EG: Die Einbeziehung der ehema/igen DDR in die Gemeinschaft, Baden-Baden : Nomos Veri.- Ges., 1991, s. 81-91 .

52 Kohler, C., "Die wirtschaftlichen Perspektiven in den neuen Bundeslandern", Deutsche Bundesbank (Auszuge aus Presseartikeln), No. 26, 1 Nisan 1992, s. 6.
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- Su OrOnleri

i~letmeleri.

- Madenler.
- Ve binlerce menkul ve gayrimenkul degerler.
Qok yoniO faaliyetlerine ragmen Treuhand'm Qah~malannm odak noktasm1
KiT'Ierin ozelle~tirilmesi program1 olu~turmaktad1r. KiT'Ierin sektorlere gore daglhmma bakacak olursak; bunlann 857'si ag1r sanayi, 2203'0 yat1nm mallan, 2000'den
fazlas1 tOketim mallan, 1800'0 ticaret ve hizmetler, 160'1 ise tanm ve ballkQihk sektorlerinde faaliyet gosteriyordu. Ba~langiQta, KiT'Ierin bOyOkiOk aQISmdan ilk 695'i endOstriyel i~gOcOnOn% 43'0n0 istihdam ediyordu 53•
Yeniden yap1lan sOrecinde Bat1 Alman sermayesinin hem KiT'Ieri satm almasml, hem de yeni yatmmlara yonelmesini te~vik etmek amac1yla a~ag1daki sorunlann bir Q6z0me kavu~turulmas1 gerekiyordu:
5.2.2.1. Altyap1 Sorunlan
Qevre, ula~1m, enerji ve telekomOnikasyon gibi altyap1 hizmetleri Bat1 standartlanna uygun bir bi(:imde gercekle~melidir. Bu ala.nda ~imdiye kadar bOyOk yatmmlar yap1lmasma ragmen, altyap1 sorunlannm Dogu Almanya genelinde bir Q6z0me kavu~turulmas1 iQin zamana ve yeni yatmmlara ihtiyac vard1r. Ornegin, Qevre
ve Dogay1 Koruma Dernegi (BUND), KiT'Ierin sebep oldugu doga tahribatmm olumsuz etkilerinin asgari bir dOzeye indirilebilmesi iQin gerekli olan yat1nmlann tutann1 60
milyar mark olarak hesaplamaktad1r. Dogu'da bOyOk boyutlarda doga tahribatlannm
meydana geldigi yerlerin say1smm 30 bin civannda oldugu tahmin edilmektedir54•
5.2.2.2. MUikiyet Sorunlan
Bat1 Alman sermayesinin Dogu'ya gitmesini te~vik ederken, kar~1la~1lan sorunlardan biri de mOikiyet haklanna ili~kin belirsizliktir. Alman Birligi'nin Kurulmas1 Anla~masl'nm imzalanmasma kadar en cok tart1~1lan konular aras1Rda, eski Dogu Almanya'da devletle~tirilen gayrimenkuller ve i~letmelerin Ozerinde kimin hak sahibi
oldugunun belirlenmesi olmu~tur.
Devletle~tirilen

gayrimenkullerin ve i~letmelerin eski sahiplerinin haklan ne olacaktlr. Birle~me sonras1 devletle~tirme hareketi gecersiz kabul edilince, soz konusu
gayrimenkullerin ve i~letmelerin yeni sahiplerinin haklan yok mu olacakt1r? Bu sorunlara hukuksal cercevede bir Q6z0m getirilmesine ragmen, gerek personel, arac ve
53 Dartan, M., a.g.e., s. 4.
54 A k., s. 4.
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gerec yetersizliginden, gerekse ar~ivlerdeki belgelerin eksikliginden dolay1, mulkiyete
ili~kin sorunlarm buyuk bir b610m0 hala c6z01emedi. $imdiye kadar mulkiyete ili~kin
yap1lan 1,2 milyon ba~vurudan, 1992 y1h EyiOI ay1 son una kadar ancak onda biri incelenebildi. i~lemlerin bu tempoda devam etmesi halinde, mulkiyete ili~kin ba~
vurulann incelenmesinin daha 10 y1l kadar surecegi tahmin edilmektedir. Bu da, yatmmcllan olumsuz y6nde etkilemektedir. Alman Sanayi ve Ticaret Odalan Birligi
(DITH) tarafmdan yap1lan bir ankete kat1lan 20 bin Bat1 Alman yat1nmc1dan 8 bini,
henuz net bir ac1khga kavu~turulmam1~ mulkiyet ili~kilerini Dogu'daki yatmm te55
~ebbuslerinde engel olarak gormektedir •

5.2.2.3. Ocretli Sorunu
Ba~lang1gta, Bat1 Alman sermayesinin Dogu'daki yatmm te~ebbuslerinde onemli bir avantaj1, Ocretler duzeyinin Bat1 Almanya'dakine gore cok daha dO~Ok olmas1yd1.
Dogu'da verimlilik dO~Ok oldugu icin, Bat1 Alman sermayesinin yeni eyaletlerdeki yatlrlm te~ebbuslerinde Ocret faktorunun onemi bOyOktO.

Kohl hOkOmeti, birle~menin birinci y1hnda Dogu'daki i~Qilere, Bat1'daki i~gilerin
Ocretinin Octe ikisinden daha dO~OgOnOn odenmemesi karann1 ald1. Buna gore
Dogu'daki Ocretler % 30 - % 50 oranmda art1nld1. Dogu'nun Bat1'daki Oretimin ancak
Octe birini yapabilmesine kar~m. Dogu'da Ocretlerin Bat1'dakinin Ogte ikisi kadar artlnlmasl; ozellikle i~verenlerin tepkisine neden oldu. Kohl hukumetinin Ocret politikas1
Oc nedenden dolay1 surekli ele~tirilmektedirs.
Birincisi, Kohl hOkOmetinin, Ocret art1~ oranmm tesbitinde Olkenin ekonomik koQOk, Birle~ik Almanya'da 2 Arahk 1990'da yap1lan ilk genel secim hesaplannl gozonunde tutmas1.
~ullanndan

ikincisi, verimlilik oran1na gore Ocret duzeyinin gok daha yuksek olu~u. KiTierin
zaten var olan finansman zorlugunu daha da art1rd1Q1 gibi, yeni subvansiyonlan da zorunlu k1ld1.
OguncOsO, rekabet ko~ullanna gore yeniden yapllanma nedeniyle i~siz say1smm surekli art1~ gosterdigi bir ortamda, Ocret art1~lannm Bat1 Almanya'ya devam
eden i~gOcO gocunun onlenmesine onemli bir katk1s1 olmad1g1 gibi, Dogu'da yatlrlmlara te~vik edilen ozel sektorO de olumsuz yonde etkilemesi.
55 Dartan, M., a.g.e., s. 4.
56 Bkz. Matthes, H., "Die Bewaltigung der Folgen des Sozialismus", Wirtschaftsdienst, Zeitschrift !Dr
Wirtschaftspolitik, Koln, Dezember 1991; Deutsche Bundesbank, "Die Wirtschaftslage in Deutschland urn die Jahreswende 1991/92", aus dem Monatsbericht der Deutschen Bundesbank fOr
Februar 1992; Weber, M., "Bremsen tor den Aufschwung Ost", Borsen-Zeitung, Frankfurt am
Main, 13.9.1992.
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Aynca, Dogu ile Bat1 arasmdaki Ocret farkmm genel secimlerin yap1lacag1 1994
y11inda kapanmasmm beklenmesi, i~verenlerin tepkisinin artmasma neden olmaktad1r.

5.2.2.4. i~sizlik Sorunu
Treuhand, KiT'Ierin rekabet ko~ullanna gore yeniden yapilanmasmm on ko~ulu
olarak, teknolojinin yenilenmesi ile birlikte, istihdam fazlasm1n i~ten Clkanlmasml gercekle~tirmi~tir. QOnkO, gereginden cok fazla i~gOcOne sahip olan KiT'Ieri 6zel sektore
satmak mOmkOn olmayacakt1. Treuhand, 1 Temmuz 1990'da KiT'Ierin ozelle~tirilmesiyle gorevlendirildiginde, dOnyan1n en bOyOk endOstri holdingi konumuna
sahipti. KiT'Ierde gali~anlann say1s1 4,1 milyonu buluyordu. Bu rakam, aym tarihte
ABD'nin en bOyOk 25 ~irketinde cal1~anlardan daha fazla idi 57 •
1 Temmuz 1990'da yOrOriOge giren Ekonomik, Sosyal ve Para Birligi Anla~masl'nl takiben i~siz say1s1 h1zla artmaya ba~lad1. 1992 y11i sonuna kadar KiT'Ierde
cal1~anlann % 60'1 i~lerini kaybetti. KiT'Ierin ozelle~tirilmesi sOreci henOz tamamlanmadiQI igin, i~siz kalanlann say1s1 artmaya devam edecektir. Resmi rakama
gore, 1992 y1l1 sonunda Dogu'daki i~sizlerin say1s11,1 milyona (% 14) ula~tl 58 • Ancak
bu rakam, Dogu'daki i~sizlerin bir boiOmOnO yans1tmaktad1r. Alman i§ ve i§ci Bulma
Kurumu, i§siz kald1ktan sonra meslek edinme kurslanna dahil edilen 500.000, istisnalar d1~mda bir y1l gecerli olmak Ozere sozle~meli personel statOsOnde call§ma
imkam saglanan 350.000 ve k1sa devre usuiO cal1~an 235.000 ki~iyi resmi i§siz rakamma (1, 1 milyon) dahil etmiyordu 59 • Aynca, zorunlu olanak call§ rna ya§ammdan
aynlan kadm i~gOcO de i§siz say1sma dahil degildir. Dogu Almanya'da kadm i§gOcO
erkeklerden daha fazla i~sizlikten etkilendi. Nitekim, Mart 1991'de erkek i§sizlerin
oran1 % 7,5 iken, bu oran kadmlarda % 14'e ula~ml§tl 60 • KiT'Ierdeki yeniden yapilanma ile birlikte, bu i$1etmelerdeki cocuk yuvalannm da kapatllmasl, i$yerlerini kaybeden kadm i$g0c0n0n say1smm artmasmda onemli etken oldu. Neticede, dart y1ldan
beri piyasa ekonomisine gegi§ sOrecinde bulunan Dogu Almanya'da i$Sizlik oran1
(1993 y1l1 itibariyle % 16) sOrekli artarken, kadm i$Sizlerin say1s1 erkeklerden fazla olmu$tur.

5.2.3. Ozelle~tirme Uygulamalan
Treuhandanstalt, KiT'Ierin satl$1nda ozellikle ~u kriterlere dikkat etmektedir: 61
i) i$1etme planm1n olmas1.
57

Dartan , M., a.g.e., s. 4.

58
59

A. k., s . 4.
A. k., s. 4.

60 Berger, P.A., "Sozialstrukturelle Umbruchsdynamiken - Anpassungen und dynamische Differenzierungen in Ostdeutschland", Prokla , No. 2, 1993, s. 212.
61 Treuhandanstalt, "Fragen und Antworten zur Privatisierung ehemaligen Volksvermogens in den
neuen Bundeslandern ," Berlin, 1992, s. 7.
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ii) Bu planm gercekci olmas1. Ba~ka bir ifadeyle yat1nmcmm, gerek yonetim
kadrosu gerekse finansman bakmndan planm uygulanmas1 konusunda
inand~nc1 olmas1.
iii) istihdam ve yat~nm konularmda en yuksek taahhudu vermesi.
Treuhandanstalt, genel olarak bu kriterler cercevesinde verilen teklifleri degerlendirmek suretiyle KiT'Ierin k1smen veya tamamen sat1~1n1 gercekle~tirmi~tir.
KiT'Ierin sat1~mda uygulanan temel yi.intem ac1kland1ktan sonra, Treuhandanstalt'm
gercekle~tirdigi ozelle~tirme uygulamalannm temel ozellikleri ~oyle Slralanabilir:
5.2.3.1. KOBi'lerin Te~vik Edilmesi
Dogu Almanya'da ozelle~tirme uygulamalannda Kucuk ve Orta Boy i~letmeleri
(KOBi)'nin kurulmasma buyuk onem verildi. KOBi'lerin te~vik edilmesindeki temel
neden, bu i~letmelerin Bat1 Alman ekonomisindeki konumland1r.
KOBi'ler, sanayi, ticaret ve hizmetler sektorlerinde Bat1 Alman ekonomisinin
belkemigini olu~turmaktad1rlar. KOBi'lerin Almanya'daki tan1m1 1 - 499 ki~i istihdam
eden i~letmelerdir. KOBi'lerin say1s1 2,5 milyon iken, 500 - 999 ki~i istihdam eden i~
letmelerin say1s1 3000, 1000'den fazla cal1~am olan i~letme say1s1 ile 1500'dir. istihdamm % 60'm1 temsil eden KOBi'ler, ayn1 zamanda GSMH'nm da% 50'sini uretmektedirler62. Bu nedenle, Dogu Almanya'da KOBi'lerin geli~tirilmesine yonelik
politikalara ag1rl1k verilmi~tir. Treuhandanstalt'm i.izelle~tirme programma alman
30.000 kucuk i~letmenin sat1~mda ozellikle Dogu Almanlann tercih edilmesi,
KOBi'lerin te~vikine yonelik politikalar cercevesinde degerlendirmek gerekir. Bu sat1~
politikasm1n temel nedenleri ~oyle s1ralanabilir:
i) Her ~eyi devletten beklemeye al1~m1~ Dogu Almanlann, sozkonusu kucuk i~
letmeleri almalann1 saglamak suretiyle bireysel giri~imciligi ogrenmelerini
te~vik etmek.
ii) Bu i~letmeleri satm alan Dogu Almanlann ba~anl1 olmas1, diger Dogu Almanlan da kucuk i~yerleri acmak ve sorumluluk ustlenmek bakmndan cesaretlendirecek. Boylece kucuk i~letmeler h1zla cogalacag1 gibi, rekabet du~uncesinin Dogu Almanlar arasmda yay1lmas1 mumkun olabilecek.
iii) Kucuk i~letmelerin say1smm suratle artmas1, KiT'Ierin yeniden yap1lanmas1
nedeniyle i~sizlerin say1smm artt1g1 bir donemde yeni istihdam imkanlannm
yaratllmasmda etkili olacakt1r.
62 Adomeit, G., "Aimanya'da Kur;uk ve Orta Boy l~letmeler (KOBI)", Istanbul Sanayi Odas1 (ISO),
Kur;uk ve Orta Olr;ekli Sanayi l~letmelerinin Sorunlan, 1991, s. 75.
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Ote taraftan Treuhandanstalt'm orta boy i~letmelerin te~vikine yonelik uyguladiQI politikalara gelince; Dogu Almanya'daki eski rejimin geregi olarak genelde
bOyOk i~letmeler halinde ~ah~an Oretim ve hizmet Onitelerinin oncelikle orta boy i~
letmelere donO~tOrOimesine ~ah~11m1~t1r. Neticede, KiT'Ierin bolunmesi suretiyle 5000
yeni orta boy i~letme kazan1lm1~t1r. Boylece, bu i~letmelerin sat1~1 daha kolay bir hale
gelmi~tir. Ba~ka bir ifadeyle, bu tOr i~letmeler daha kolay ahc1 buldu. Treuhandanstalt, bu i~letmelere talip olan firmalardan orta boy i~letme niteliginde olanlara
oncelik verdi. EyiOI 1992 itibariyle KiT'Ierin % 80'i orta boy i~letmeler tarafmdan satin
almm1~t1~ •
3

5.2.3.2. Yoneticilere Toptan

Sat1~

Treuhandanstalt, orta boy i~letmelerin te~vik edilmesinin yan1 s1ra, KiT'Ierin sa"Management Buy-out" (Yoneticilere toptan satl~} yontemini de ag1rhk vermi~tir. Nitekim, 27.1.1994 tarihi itibariyle, 2500 KiT bu yontemle sat1lm1~t1f4.

tl~mda

5.2.3.3. Yabanc1 Sermaye Yatmmlan
Aynca, Dogu Almanya'da piyasa ekonomisine ge~i~ surecini h1zland1rmak amaCiyla yabanc1 sermayenin de KiT'Ieri satin almas1 i~in ~aba sarfedilmi~tir.
Treuhandanstalt, yabanc1 yatmmc1lann ilgisini ~ekmek amac1yla, New York ve
Tokyo'da birer irtibat burosu a~m1~ ve Bat1 Avrupa Olkelerinde temsilciler gorevlendirmi~tir. Qok say1da Olkeye de uzmanlar gonderilerek, bilgilendirme toplant1lan
duzenlenmi~tir.

Bu faaliyetlerin yan1 Slra, yabanc1 yatmmc1lara ozelle~tirme programmm tan1t1m1
amac1yla i~ ve d1~ basmdan istifade edildigi gibi, ~e~itli film, TV filmi, bro~Or ve diger
tanlt1c1 dokuman hamlanm1~ ve Berlin'deki Treuhandanstalt merkezindeki yabanc1
yat1nmc1lara hizmet veren ozel bir servis kurulmu~tur.
Neticede, 31 Ocak 1993 itibariyle, yabanc1 yatlrlmc1lar 556 i~letmeyi veya bu i~
letmelerdeki hisse senetlerini satin alm1~lard1r. Yabanc1 yat1nmc11ann say1smm 01kelere gore dag1hm1 ~6yledir: 65 isv~ (23), Danimarka (24), italya {25}, Hollanda {46),
Kanada (6}, Avusturya (83}, isvi~re (87), ABO (56), ingiltere (74), Fransa (60) ve digerleri (72). Goruldugu gibi, Dogu Almanya'da KiT'Ieri satm alan veya i~tirak eden yabancl yatlrlmc1lann ~ogunlugu AT ve EFTA Olkelerinden gelmi~lerdir.
63 Konig , K., "Birle~ik Almanya'da Kamu ldaresinin Butunle~mesi ve De!'Ji~im", Argumentum, No. 31,
1993, s. 528.
64 Suddeutsche Zeitung, "Mittelstandler: Hoffnungsschimmer im Osten", 27.1.1994.
65 Grunrock, U., "The Treuhandanstalt: Paving the Way to Free Enterprise in Eastern Germany",
Economic Reform Today, 1993, s. 35.
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Ancak, yabanc1 yatmmc1lann KiT'Ierin sat1~ma gosterdikleri ilgi, Treuhandanstalt'm tahminlerinin c;ok altmda olmu~tur. Her ne kadar yabanc1 yatmmcllann c;ogunlugunun AT ve EFTA i.ilkelerinden gelmelerine ragmen, bunlann sayllan beklenen di.izeyin cok altmda kalm1~t1r. Bu durum, ABO ve Kanada'daki
yatmmc1lar icin gecerli oldugu gibi, Tokyo'da bi.iro acmaya kadar varan ti.im cabalara
ragmen Dogu Almanya'daki KiT'Iere beklenen ilgiyi gostermeyen Japon yat1nmc1lar
ictin de soz konusudur.
Bunun nedenlerine gelince; birincisi, baz1 AT i.ilkeleri de dahil olmak i.izere Avrupa'nm bircok i.ilkelerinde ve di.inya genelinde ozelle~tirme programlannm uygulanmasldlr. Bu ozelle~tirme uygulamalanndan bir boli.imi.i Dogu Almanya'daki
KiT'Ierle mukayese edildiginde, daha cazip ko~ullarda sat1~a sunulmaktad1r. ikincisi
ise, Dogu Almanya'da piyasa ekonomisine geci~ donemi sorunlannm cozi.imi.ini.in
k1sa donemde mi.imki.in olmamas1d1r. 6rnegin mi.ilkiyet hakkma ili~kin belirsizlikler,
cevre tahribat1, i~sizler ordusunun bi.iyi.imesiyle birlikte sosyal sorunlann artmas1 ve
heni.iz yeterli di.izeyde olmayan altyap1 hizmetleri gibi bircok sorunun c;ozi.imi.i ictin
uzun bir done me ihtiyac vard1r.
5.2.3.4. Verimsiz KiT'Ierin Kapat1lmas1

Treuhandanstalt'm gorevleri arasmda, yeniden yap1lanmas1 mi.imki.in olmayan
ve verimsiz c;ah~an KiT'Ierin kapat1lmas1 da bulunmaktad1r. Bunun temel nedeni, verimsiz i~letmeleri si.ibvansiyon yolu ile sun'i bir ~ekilde ya~atarak piyasada haks1z rekabete sebebiyet vermemektedir. Treuhandanstalt'm, KiT'Ierin k1smen veya tamamen kapat1lmas1 durumunda ozellikle dikkat etmek zorunda oldugu hususlann
ba~mda c;al1~anlann kay1plannm telafisi, bolgesel yan etkileri ve yeni i~ sahalarmm
acllma imkfmlannm ara~tlrllmas1 gelmektedir. Treuhandanstalt, 30.7.1993 tarihi itibariyle, yeniden yap1lanmalannm mi.imki.in olmad1g1 ve verimsiz cah~t1klan gerekcesiyle 2800 KiT'i kapatm1~t1r66 •

VI.SONUC
6zelle~tirme, gi.ini.imi.izde hem geli~mi~ hem de geli~mekte olan i.ilkelerin iktisat
politikalannm odak noktas1 haline gelmi~ bir kavramd1r.

Gerci, tarihi si.irec icinde geni~ yank1lar uyand1ran ve uzun sure genel bir kabul
goren ba~ka iktisat politikalanna da tan1k olunmu~tur. XVIII. yi.izy1lm i.inli.i "Laissezfaire"ci, XIX. yi.izy1lm "Neo-klasik" kokenli ve 1940'1ann "Keynezyen" iktisat politikalan ornek olarak gosterilebilir.
66 Die Zeil, "Siillstand, das ware der Tod", Treuhandanstalt
le~i, 30.7.1993, s. 15.

B~kan1
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1970'1erden itibaren ise Amerikali iktisat profesorQ M. Friedman'm 6ncQsQ oldugu Monetarizm dQ~Qncesinin dunya genelinde giderek daha fazla taraftar buldugu
gorulmQ~tQr. Buna gore, enflasyonla birlikte gelen durgunluk (stagnation) ve i~sizlige
kar~1 almmas1 gereken 6nlemler arasmda kamu kesiminin kucultQimesine, bir ba~ka
deyi~le, 6zelle~tirme uygulamalanna on em verilmektedir.
6zellikle 1979 y1lmda ingiltere'de ba~lat1lan 6zelle~tirme uygulamalan ve sonuclan, hem geli~mi~ hem de geli~mekte olan Qlkelerde ilgi gordO. Bu Qlkeler arasmda Almanya da yer almaktad1r.
Almanya'daki ozelle~tirme uygulamalann1, farkl1 ko~ullann gecerli oldugu iki ayn
a~amada degerlendirmek gerekir. Almanya, bilindigi gibi, ikinci DQnya Sava~1'ndan
sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Dogu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti (Bat1 Almanya) olmak Qzere ikiye b61QnmQ~tQ. Dogu Almanya'da uygulanan
sosyalist rejimin geregi olarak mevcut i~letmeler devletle~tirilirken, Bat1 Almanya'da
piyasa ekonomisi uygulamalan ba~lat11m1~t1.
1982 y1lmda iktidara gelen Kohl hQkumeti, Bat1 Almanya'da ikinci DQnya Sava~1
sonrasmm en geni~ kapsaml1 6zelle~tirme uygulamalann1 ba~latt1. Nitekim, 19841989 doneminde yapilan 6zelle~tirmeler sonucunda federal devlet (Bund) mQIkiyetinde bulunan KiT'Ierin say1s1 920'den 130'a dQ~tQ.
1990 yilmda iki Alman devletinin birle~mesiyle birlikte, eski Dogu Almanya'da
piyasa ekonomisine geci~ sureci ba~lat1ld1. Ba~ta KiT'Ier olmak Qzere tUm kamu varliklannln 6zelle~tirilmesi, bu geci~ done min in odak noktasm1 olu~turmaktad1r.
Ba~lang19ta eski Dogu Almanya ekonomisinin temelini te~kil eden KiT'Ierin saYISI 8 bini buluyordu. Ozelle~tirme surecinde KiT'Ierin bir b61QmQnQn orta boy i~
letmelere b61Qnmesi suretiyle, bunlann daha kolay sat1~1 hedeflendi. Boylece, mevcut
KiT'Ierin say1s1 artarak 13 bini a~t1. 6zelle~tirmeden sorumlu Treuhandanstalt'm
gorev suresi 1994 yil1 sonunda sona erecektir. Bu surenin sonunda elde kalan
KiT'Ierin sat1~1n1, "die VRA Vertragsmanagement GmbH" adl1 bir kurulu~ Qstlenecektir.
Ocak 1994 itibariyle, Treuhandanstalt'm elinde 266 KiT bulunuyordu. Bunlardan bir b61QmQnQn sat1larak, yil son una kadar yaln1z 100 KiT'in elde kalacag1 hesaplanmaktadlr. Treuhandanstalt, 6zelle~tirme surecinde KiT'Ierin yeniden yapilanmasl amac1yla 343 milyar mark harcama yapm1~t1r. Ba~ka bir ifadeyle KiT'Ierin
sat1~a haZir hale getirilmesi icin yap1lan harcamalar, bu kurulu~un ba~lang19tan 1994
Ocak ayma kadar olan donemdeki giderlerinin % 80'ini olu~turmaktadl~7 • Neticede,
Treuhandanstalt'm butcesindeki a91klar h1zla artarak 1994 Ocak aymda 275 milyar
marka ula~m1~t1r •
68

67

SOddeutsche Zeitung, ''Treuhandanstalt will sich mbglichst schnell Oberf!Ossig machen", 4.1.1994,

s. 4.
68

Oldag, A. , "Fairness !Or die Treuhand'', Suddeutsche Zeitung, 31 .1.1994, s. 4.
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Sonuy olarak, iki Almanya'nm birle~mesinin maliyeti -tahminlerin otesinde- surekli artmakta ve Bat1 Almanlar daha fazla fedakarl1ga zorlanmaktad1r. Kohl hukumeti
tarafmdan hawlanan tasarruf paketinde i~sizlik sigortas1, aile ~rd1m1 ve sosyal
amayll kamu harcamalanndaki kls1nt1larla birlikte, vergi oranlannda yeni art1~lar da
ongorulmektedir.
Treuhandanstalt, Ocak 1994 itibariyle, KiT'Ierin sat1~1ndan toplam 45 milyar
mark gelir etmi~tir • Bu kar~1l1k yat1nmcllar ise 1,5 milyon ki~iye istihdam ve 184 milyar mark tutannda yatlrlm taahhudu vermi~lerdir •
69

70

Ancak KiT'Ierin yeniden yap1lanmas1 ve bunlardan 2800 tanesinin kapat1lmas1
sonucunda yakla~1k 3 milyon ki~inin i~ten ylkanldiQI bir ortamda; Treuhandanstalt'm
sat1~ sozle~melerinde 1,5 milyon ki~i iyin istihdam taahhudu almas1n1 ba~an olarak
gostermesi Alman kamuoyunda tart1~malara neden olmaktad1r.
Aynca KiT'Ieri satm alanlann istihdam yat1nmlara yonelik taahhutlerini ne dereceye kadar geryekle~tirebilecekleri de ayn bir tart1~ma konusudur. Nitekim, Treuhandanstalt'm, Ocak 1994 itibariyle, sat1~ sozle~melerindeki taahhutlerini yerine getirmedigi gerekcesiyle mahkemeye verdigi i~letme say1s1 130'a ula~t1 . 6te taraftan bu
kurulu~. yine ye~itli zorluklar nedeniyle taahhutlerini yerine getiremeyen 1000 kadar
ozelle~tirilmi~ i~letmenin sahipleriyle de yeniden goru~melere ba~lam1~ olup, bunlann
sorunlanna yozum aramaktad1r.
Kohl hukumeti, 1994 sonunda yap1lacak genel secimleri gozonunde tutarak,
surecinin bir an once bitirilmesini istemektedir. Ancak, politik fakt6rlerin
de etkisiyle h1zll bir tempoda gercekle~tirilen ozelle~tirme programmda neyin dogru
neyin yanl1~ yap1ldiQinl ve bunlann sonuclanm zaman g6sterecektir. B6ylece, Almanya'daki ozelle~tirme surecinde edinilen deneyimlerden diger Olkelerin de yararlanmasl mumkun olabilir.
ozelle~tirme

69 A. k., s. 4.
70

SOddeutsche Zeitung, ''Treuhandanstalt will sich miiglichst shcuell Oberflussig mach en" , 4.1.1994,

s. 4 .
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