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Giriş 
 
Son yõllarda ülkemizde en çok tartõşõlan konulardan biri özelleştirmedir. 1986 yõlõndan beri basõnõmõzda hemen her gün 
özelleştirmeyle ilgili yazõlar yayõnlanõr. Tertiplenen seminer, konferans veya panellerin çoğunun konusu yine 
özelleştirmedir. Büyük Millet Meclisi'nin müzakerelerinde sõk sõk özelleştirmeden konuşulur, hatta hükümet 
bunalõmlarõna yol açar. Koalisyonlarõn geleceğini özelleştirme tayin eder. Bir çok yerli ve yabancõ banka, danõşmanlõk 
kuruluşu, denetim şirketi özelleştirme işlemlerini üstlenebilmek için özel bölümler oluşturup birbirleriyle amansõz 
mücadelelere girerler. Özelleştirme işlemlerini yürütmek için büyük paralar harcanarak organizasyonlar
kurulur, gereksiz masraflar yapõlõr.
 
Özelleştirmenin Türkiye'nin ekonomik gelişiminde önemli bir devre olduğu iddia edilir. Özelleştirmenin amacõ hakkõnda 
da bir görüş birliği yoktur. Bazõlarõna göre özelleştirme halkõmõzõn bin bir zorlukla tasarruf ettiği paralarla kurulmuş olan 
tesislerin yok pahasõna elden çõkarõlmasõdõr. Genç Cumhuriyetin çok zor şartlara rağmen yabancõlara açmadõğõ iş 
sahalarõnõ gereksiz bir tarzda yabancõlara devretmektir. Stratejik konumda olan sanayilerdeki devletin kontrolunu sõfõra 
indirmektir. Devlet tekeli yerine yabancõ veya yerli tekelleri getirmektir. Güçlü sendikacõlõğõ ortadan kaldõrmak ve yüz 
binlerce işçiyi güvencesiz bõrakmaktõr. Devletin işveren olduğu alanlarda binlerce işçiyi işsizleştirmektir. Çok kõymetli 
tesisleri çok ucuza siyasi yandaşlara devretmektir. Devletin sağlamakla görevli olduğu sosyal nitelikli bazõ hizmetlerin 
özelleştirme sonrasõ iptalidir. Rekabet gücü olmadõğõ iddia edilerek bazõ sanayi tesislerinin kapatõlmasõ ve bu tesislerde 
üretilen ürünlerin ithali yoluyla dõşa bağõmlõlõğõn başlamasõdõr.  
 
Bir başka gruba göre özelleştirme Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin başlangõcõ olacaktõr. Devlet kibrit ve ayakkabõ 
yapmamalõdõr. Devlet hiçbir şey üretmemeli asli görevi olan eğitim, sağlõk ve güvenlik konularõyla alt yapõ yatõrõmlarõna 
kaynak tahsis etmeli ve sadece bunlardan sorumlu olmalõdõr. Devlet adamlarõnõn zamanlarõ fabrika yönetimine 
harcanmamalõdõr. Yurdumuzdaki tüm tesisler piyasa ekonomisi kurallarõna göre işletilmelidir. Zarar eden tesisin iflas 
etmesine olanak sağlanmalõ, kõymetli fonlar zarar eden tesisleri hayatta tutmakta kullanõlmamalõdõr. Yatõrõm kararlarõ 
çabuk alõnmalõ ve idari mekanizmalarda çok başlõlõk giderilmelidir. Çok çalõşana çok para, az çalõşana az para verilmelidir. 
Politikacõlarõ memnun etmek için tesislerin işçi deposuna dönüştürülmesi durdurulmalõdõr. Yeni tesislerin kuruluş yeri 
seçiminde politik amaçlara önem verilmemelidir. Ham madde olmayan yerlere oy kaygõsõyla tesis kurulmasõna mani 
olunmalõdõr. Yöneticilere, politikacõlar, dokunamamalõdõr. Yönetim kurullarõnda işten anlayan şahõslar bulunmalõdõr. 
Devlet ürün fiyatlarõna müdahale etmemelidir. Her türlü koruma kaldõrõlmalõdõr. Yeni teknolojilerin uygulanmasõ 
sağlanmalõdõr. Hazine, KİT yükünden kurtulmalõdõr. 
 
Özelleştirme hakkõnda yurdumuzda bir kutuplaşmaya doğru gidilmekte. Özelleştirmeye tam olarak, can-õ gönülden itiraz 
edenlerin sayõsõ az. Partiler özelleştirmeyi hemen reddetmiyorlar. Özelleştirme biçimine itiraz ediyorlar. Kutuplardan biri 
tam ve ne pahasõna olursa olsun özelleştirme isteyenler. Öbür kutupta ise özelleştirmenin kendi koyduklarõ ve 
açõklamadõklarõ şartlara göre yapõlmasõnõ isteyenler. Özel sektör, devlet tatbik ettiği taktirde, acõmasõzca tenkit ettiği 
yollarla daha da özelleşiyor. Devletin çimento fabrikalarõnõ özelleştirmesini tenkit edenler kendi tesislerini yabancõ 
ortaklõğa açõyorlar. 50'li yõllardan beri yabancõ sermaye gelsin diye ellerinden geleni yapanlar özelleştirme ile bazõ kamu 
şirketlerin yabancõ sermaye eline geçmesine karşõ çõkõyorlar.  
 
Özelleştirme gerçekten lazõm mõ? Devlet özelleştirmeden ne bekliyor? Bir KİT nasõl özelleştirilmeli? Fiyatõ nasõl tespit 
edilmeli? Özelleştirme kanunlara uygun mu? Daha da önemlisi Özelleştirme nedir? Yõllardõr Türkiye bu sorularõn cevabõnõ 
arõyor. Aslõna bakarsanõz bu suallerin cevaplarõ çoktan verilmiş. Uzun süren ciddi çalõşmalar yapõlmõş. Kimse ya 
hatõrlamak istemiyor veya hiç bu çalõşmalardan haberi olmamõş.  1988 sonlarõndan başlanarak özelleştirme fiilen tatbik 
ediliyor. Tatbikat daha önceden belirlenmiş bir takõm prensipler ve metotlar olmasõna rağmen bu metot ve prensiplere 
göre yapõlmõyor. Nedir bu prensipler ve metotlar? Bilenlerin sayõsõ az ve bilenler bilmeyenlere öğretemiyor. Prensipler ve 
metotlar bilinmeyince bunlarla ilgili tartõşmalar da, bilimsel esaslara dayalõ yapõcõ tenkitler de, yapõlamõyor. 
 
1989'un sonlarõna doğru Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi yeni bir özelleştirme sistemini, Ankara'da tertiplenen bir 
panelle, tartõşmaya açmaya çalõştõ. Konuşanlar genelde özelleştirmenin gerekli olup olmadõğõnõ tartõştõlar. Yeni 
özelleştirme sistemi hakkõnda söz alan olmadõ. Niye? Bence kimse diğer özelleştirme metotlarõnõ iyicene bilmiyordu. Bu 
nedenle yeni özelleştirme sistemi hakkõnda söyleyecek bir şeyleri, enteresan bir mesajlarõ yoktu. Bugün de durum aynõ.  
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Özelleştirmenin hazõrlõk safhalarõnda çalõşanlarõn hiçbirisi şimdi iş başõnda değil. Bakanõndan uzmanõna kadar bu ekip 
birkaç kere değişmiş. Hazõrlanmõş raporlarõ tam olarak tedarik etmekte kolay değil. Özelleştirmeyle yakõndan ilgilenmiş 
kimselerin yazdõklarõ kitap ve makaleleri de boşuna aramayõn. Herhangi bir kütüphanede özelleştirme ile ilgili popüler 
kitap ararsanõz Profesör Mustafa Aysan'õn 1970'li yõllarõn sonuna doğru yazdõğõ bir kitap ile genç gazeteci Hulki 
Cevizlioğlu'nun bir kitabõnõ bulabilirsiniz. Geçenlerde bir gazete özelleştirme konusunda yazõlan kitaplarõn, yapõlan 
araştõrmalarõn tam listesini verdi. Hepsi 20 civarõnda. Bunlardan büyük bir kõsmõ sendikalarõn veya derneklerin 
yaptõrdõklarõ araştõrmalar. Bizim Kitap okuma alõşkanlõğõmõzõn olmamasõ gibi düşüncelerimizi, deneyimlerimizi yazõp 
bunlarõ toplumla paylaşma alõşkanlõğõmõz da pek yok. Türk özelleştirmesinden bahseden bir bölüm ihtiva eden yabancõ 
dilde ilk kitabõ da 1988 yõlõnda bir Harvard profesörü yayõnladõ.  
 
Özelleştirme bizde dünya modasõna uygun olarak başlatõlmõş değil. Son derece mantõklõ, birbiri arkasõna cereyan eden 
olaylarõn olgunlaştõrdõğõ bir düşünce tarzõ. Başlangõcõ çok eskilere uzanõyor. Konu tartõşõlõrken bunlarõ da göz önünde 
tutmakta fayda var.  
 
Özelleştirme nasõl başladõ, ne gibi çalõşmalar yapõldõ? Bu çalõşmalarda kullanõlan metodoloji neydi? Çalõşmalar hangi 
konularõ kapsadõ? Çalõşmalarõ yapanlar kimlerdi? İşlerinde ehil miydiler? Ciddi bir çalõşma yapõldõ mõ? Yapõlan çalõşmalar 
ciddi bir şekilde denetlendi mi? Konularõ kimler tartõştõ? Tartõşmalar yeterli miydi? Çalõşmalarda ortaya konan önerilerle 
ilgili neler yapõldõ? Önerilerden hiç benimsenenler oldu mu?  Bu sorularõn cevaplarõnõ bulabilmek çok zor. Artõk ekip 
dağõldõğõndan çalõşmalarõn tekrarõ da imkansõz. Halbuki özelleştirme gibi kritik bir konu üzerinde yapõlmõş çalõşmalarõn 
devamlõ güncelleştirilmesi lazõm. Çalõşmalar sõrasõnda Türkiye'de ilk defa tatbik edilen bazõ yaklaşõmlar, metotlar, modern 
analiz yöntemleri var. Bu iş için geliştirilmiş ve yetkililere teslim edilmiş bilgisayar programlarõ var. KİTlerde denenen ve 
özel sektörün de işine yarayacak bazõ inceleme şekilleri var. Modern bir toplum olarak neden bunlardan istifade 
etmeyelim? Niye bir bilgi birikimine sahip olmayalõm?  
 
Bütün bunlarõ düşününce özelleştirmenin başlarõndan beri devamlõ ve kesintisiz bir şekilde 1991 yõlõ sonuna kadar görev 
almõş biri olarak bu sorularõn cevaplarõnõ vermenin bir görev olduğunu düşünmeye başladõm. Kõsaca birisinin özelleştirme 
hikayesini anlatmasõ gerektiğine inandõm ve bu inançla yola koyuldum. Ortaya bu kitap çõktõ. 
 
Ben, Türk dilini tüm güzelliği ile kullandõğõnõ iddia edenlerden değilim. Yazdõklarõmõn edebi bir yanõ yok. Zaman zaman 
sõkõcõ detaylara girdiğime inanõyorum. Bunun sebebi de kitabõn iki amaçlõ olmasõndan. Birinci amaç yaşadõğõm hadiseleri 
aksettirebilmek. İkinci amaç ise çok çeşitli çalõşmalarda kullanõlan metodolojileri ve analiz tekniklerini okuyuculara 
tanõtmak ve bunlarõn zaman içinde unutulmamasõnõ sağlamak.  
 
Eğer kitap bu amaçlara ulaşmamõ sağlarsa çok mutlu olacağõm. 
 
                                                  Dündar Aytar 
                                                  Eylül 1992 
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Kitabõn yazõlõşõnõn bitirilmesinden yayõnlanmasõna kadar iki yõldan biraz daha fazla bir zaman geçti. Aradan geçen sürede 
özelleştirmedeki gelişmelere baktõğõmda Kitap içeriğini değiştirmeme gerek olmadõğõnõ gördüm. Evet, bu arada bazõ 
KİTlere bağlõ ortaklõklarõn özelleştirilmesi sağlanmõş, Çitosan fabrikalarõnõn büyük bir kõsmõ satõlmõş, Türk Süt Endüstrisi 
Kurumu ve Et Balõk Kurumunun özelleştirme ihaleleri yapõlmõş ama bu iki KİT'in özelleştirilmeleri malum sebeplerden 
ötürü gerçekleşememiş. Haksõz olarak özelleştirmenin yapõlamamasõnõn en büyük suçlusunun Anayasa Mahkemesi 
olduğu görüşü kuvvet kazanmõş. PTT'nin T� sinin satõşõ 90'lõ yõllarõn sonuna ertelenmiş gibi. Karmaşa devam ediyor.  
Hikaye aynõ hikaye. İki koca yõl daha geride kalmõş. Kamuoyu neredeyse özelleştirme tartõşmalarõndan bõkmõş, 
özelleştirilsin de nasõl olursa olsun diyor. 
  
Bu kitabõn basõlmasõnõ temin eden Konrad-Adenauer Stiflung (Konrad Adenauer Vakfõ) Türkiye Temsilcisi Dr. Georg 
Meier'e de çok teşekkür ederim. Türkiye'de kitap yazmaktan çok yazõlan kitabõ bastõrtmak çok zor. Eğer Dr. Meier ve 
Vakfõn kõymetli destekleri olmasaydõ bu kitap basõlamayacaktõ. 
                                           
                                            Dündar Aytar 
                                            Aralõk 1994    
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 Özelleştirmenin Hikayesi  
 
    
Bence özelleştirme olayõnda Master Plan hazõrlanmasõnõ başlangõç noktasõ olarak kabul edebiliriz. Master Plan 
öncesindeki olaylarda değişik kişi ve kuruluşlar görev almõş, Master Plandan sonra yetki ve sorumluluklar Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõna ve seçtikleri danõşmanlara geçmiştir. Master Plan öncesinde ise özelleştirme 
hazõrlõklarõndan DPT ve DPT'nin danõşmanlarõ sorumluydu. Master Plâncõn bitirilip hükümete ve DPT'ye 
sunulmasõndan kõsa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi konunun kanuni iskeletini hazõrladõ. O güne kadar 
özelleştirme işlemlerinin ne şekilde yapõlacağõ ve bu işlemleri kimin yapacağõ meçhulken  pratik bir biçimde, bazõlarõnõn 
anayasaya aykõrõ olduğunu iddia ettikleri gayet kõsa bir kanunla yetkiler ve harekat tarzõ tespit edildi. Kõsaca Master Plan 
bitim tarihi, özelleştirmenin hazõrlõk aşamasõndan tatbikata geçilmesi tarihi olarak  kabul edilebilir. Master Plan 
çalõşmasõndan önce DPT'nin özelleştirme işlemlerinin konu edildiği tekstil, gübre ve çimento sektörlerindeki 
çalõşmalarõnõ görüyoruz. Bu çalõşmalar bir anlamda Master Plan için birer ön çalõşma şeklinde kabul edilebilir. Bu sektör 
araştõrmalarõndan önce de Dünya Bankasõnõn Gübre Sektörü yeniden yapõlaşma projesi ve bu gayeyle Türkiye'ye tahsis 
ettiği kredi var. Projenin incelenmesi ve kredinin kullandõrõlmasõ aşamasõnda ise spesifik sektör çalõşmalarõnõn eksikliği 
duyuluyor, ve bu eksiği gidermek amacõyla sektör araştõrmalarõnõn hazõrlatõlmasõna karar veriliyordu. Gübre sektöründen 
önce de gübre projesinde, sektör araştõrmalarõnda ve Master Plan hazõrlanõşõnda önemli bir rol oynayan Türkiye Sinai 
Kalkõnma Bankasõnõn danõşmanlõk yeteneğine kavuşmak amacõyla yaptõğõ çalõşmalar var. Ön çalõşmalara kõsaca 
değinmeden özelleştirmenin nasõl ve ne şekilde yürütüldüğünü anlamanõn zor bir olay olacağõ kanõsõndan hareket ederek 
başlangõç devreleri hakkõnda da bazõ bilgiler sunacağõm.  
 
Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ, TSKB, yõllarca önce kurulmuş bir kalkõnma bankasõdõr. 50'li yõllarda yeni yeni 
güçlenmeye başlayan Türk Özel Sektörünün sinai yatõrõmlarõnda ihtiyaç duyduğu orta ve uzun vadeli döviz kredilerini 
ucuz bir şekilde sağlamak ve sanayi gelişmesinde belli planlara göre hareket edebilmek bankanõn ana amacõnõ teşkil 
etmektedir. Son yõllarda artan döviz imkanlarõmõz bu bankanõn fonksiyonunu iyicene azaltmõştõr. Türkiye'nin kronik 
döviz darboğazõnda olduğu yõllarda ise irili ufaklõ yüzlerce kuruluşun makine ve teçhizat ihtiyaçlarõnõ  Devlet Yatõrõm 
Bankasõ ve Sinai Yatõrõm Kredi Bankasõyla birlikte karşõlamõştõr. Bankanõn geçmiş yõllardaki en büyük döviz kaynağõ 
Washington'da kurulu Dünya Bankasõydõ. TSKB yõllarca Dünya Bankasõyla büyük bir uyum içinde yaşamõş ve yaşamaya 
devam etmektedir. Dünya Bankasõ TSKB'ye son derece güvenir. Bu güvenini de bazen yeni programlarõ ilk defa TSKB'de 
deneyerek gösterir. Yeni programlar, yeni verilecek kredi paketlerinden önce Dünya Bankasõ uzmanlarõ tarafõndan 
geliştirilir, hükümet yetkilileri ve kalkõnma bankalarõyla tartõşõlõr. Daha sonra Dünya Bankasõ içinde de tartõşmaya açõlõr, 
kabul edildiği taktirde ise Türk Hükümetiyle Dünya Bankasõ arasõnda imzalanan kredi anlaşmasõna bir ek olarak ilave 
edilir ve tatbikatõna başlanõr.  
 
Türkiye'nin önemli bir sorunu sõnai tesislerin genellikle büyük şehirlerin yakõnõnda kurulmasõdõr. Devletin haricinde 
kimse gerice yörelere gitmek ve oralarda yatõrõm yapmak istemez. Devlet, cumhuriyetin ilk yõllarõnda başlayarak, KİT 
tesislerini Anadolu'ya dağõtma yolunu seçmiştir. Bugün bile geri kalmõş yörelerdeki önemli tesisler devletindir. Bu 
çarpõklõğõ gidermek amacõyla 1970'li yõllarõn ortasõnda TSKB'nin kredilerinin gerice yörelerde kullandõrõlmasõ fikri, Dünya 
Bankasõ, zamanõn hükümeti ve TSKB tarafõndan kabul edildi ve çok kõsa bir süre sonra da tek başõna kredinin ve hatta 
TSKB'yle diğer kuruluşlarõn sermaye desteğinin tesis kurmaya yeterli olamayacağõ görüldü. Bu yörelerde, yatõrõm için çok 
gerekli bir unsur, işini bilen yatõrõmcõ, yoktu. Böylece finansman sağlayacak müesseselerin hiç hesapta olmayan bir görevi 
ortaya çõktõ. Bu müesseseler yatõrõmcõ da yetiştirmek mecburiyetindeydiler. Aynõ tarihlerde DPT'de belki de tarihinde ilk 
defa, çeşitli danõşmanlõk şirketlerine Türkiye'nin ihtiyacõ olan beton direk, salça, işlenmiş deri gibi ürünleri üretecek 
tesislerin yapõlabilirlik etütlerini hazõrlatmõş ve gerice bölgelerdeki yatõrõmcõ adaylarõna dağõtmõştõ. 
 
TSKB ilginç bir yapõya sahiptir. Üç ayrõ disiplinden (mühendislik, iktisat ve mali analist) uzmanlarõ kadrosunda 
bulundurur. Mühendisler sanayinin çeşitli dallarõndan, belli bir tecrübeyle gelirler. İktisatçõlar ve mali analistler de 
devamlõ olarak sanayi kuruluşlarõyla çalõştõklarõndan sanayiyle ilgili muazzam bir bilgi ve tecrübe sağlanmõştõr. Bugün bile 
Türkiye'de, DPT dõşõnda, TSKB'nin sanayileşme konusundaki konumuna varmõş bir müessese olduğunu tahmin 
etmiyorum. Geçmiş deneyimlerinden istifade ederek, TSKB, yatõrõmcõ eğitme ve gerice yörelerde sanayi kurma görevine 
çok hõzlõ bir şekilde adapte olabildi. İlk olarak hangi sanayi dallarõna eğilinmesi gerektiği incelendi, daha sonra bu 
sektörlerde ön yapõlabilirlik etütleri hazõrlandõ ve bazõ illerde Ticaret ve Sanayi Odalarõ'nõn iş birliğiyle müstakbel 
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yatõrõmcõlara bu projeler anlatõldõ.  Bölgelerden gelecek teknik yardõm taleplerine karşõlõk dört mühendisten oluşan bir 
yeni projeler grubu oluşturuldu. Bankanõn tüm araştõrma ve geliştirme aktivitelerinden Tolgay Çavuşoğlu sorumluydu. 
Tolgay bey bankada çalõşmaya başlamadan önce OECD teşkilatõnda ve dünyanõn çeşitli yerlerinde danõşmanlõk yapmõş, 
çok tecrübeli ve dinamik bir iktisatçõydõ. Bankada, her şeyi yeniden keşfetmemiz yerine uluslararasõ danõşmanlardan 
istifade ederek  proje geliştirme faaliyetimizi hõzlandõrmayõ düşünüp bunu tatbik ettirmek için TSKB yönetiminden 
gerekli yetkiyi, Dünya Bankasõndan da finansmanõ  sağlamõştõ. Araştõrma müdürlüğünün bu atõlõmõyla TSKB, 1976 
yõlõndan başlamak üzere, danõşmanlõğõ önemli bir aktivite olarak kabul etti ve böylece, birkaç yõl sonra, Türkiye'deki 
ender danõşmanlõk teşkilatlarõndan birine sahip oldu. 
 
Gerice yörelerde başlamasõna yardõmcõ olduğumuz birçok tesisin aynõ zamanda da sermayedarlõğõnõ yapõyorduk. Hõzlanan 
enflasyon, geciken yatõrõmlar nedeniyle bu şirketlerde sõk sõk sermaye artõrõmlarõ gerekiyor ve artõrõlan sermayeyi de 
genellikle Desiyab, Yatõrõm Finansman A.Ş., TSKB ve KİTlerden aynõ konuda üretimleri olanlar sağlõyordu. Böylece biz 
bilmeden ilerde özelleştirilmesi söz konusu olacak birçok tesisin temellerini de atõyorduk. Yatõrõm Finansman A.Ş. 
bankerliğe başlamaya karar verince elinde bulunan bu tip hisse senetlerini hemen sattõ. KİT ve diğer devlet teşekkülleri 
bir müddet sonra sermaye artõrõmlarõna iştirak etmeyerek hisse oranlarõnõ iyicene düşürdüler. Sermaye artõrõmlarõnõn 
yüküne çekmeye mecbur bõrakõlan TSKB ve Desiyab (şimdiki adõyla Türkiye Kalkõnma Bankasõ), gerice yörelerde kurulu 
birçok tesisin en büyük ortağõ olmaya halen devam ediyorlar. 
 
Anadolu'ya sanayi götürme macerasõ hõzõnõ kaybetmeye başlayõnca Dünya Bankasõ bu defa ihracatõnõ artõrma başarõsõnõ 
gösteren tekstil sektörünü geliştirmeyi amaçlayan bir sektör kredisi üzerinde çalõşmaya başladõ. Kredinin bir dilimi 
Sümerbank'õn modernizasyonu için, bir dilimi ise özel sektör tesislerinin dar boğaz giderme, modernizasyon yatõrõmlarõnõ 
finanse etmede kullanõlacaktõ. Ancak kredinin bir şartõ vardõ: sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi dõş dünyadan satõn 
alõnacaktõ. Sümerbank, yatõrõm ihtiyaçlarõnõ tespit etmek ve yönetim biçimini modernleştirmek için, bir yabancõ 
danõşmanlõk firmasõyla anlaşma yapacaktõ. TSKB, hem dõşardan akõl almak isteyenleri krediyle finanse edecek, hem de 
kendi bünyesinde danõşmanlõk servisi kuracaktõ. Bu serviste tekstil ve konfeksiyon mühendisleri ve pazarlamacõlar 
olacaktõ. Danõşmanlara yapacaklarõ işi öğretmek için de yine bir yabancõ danõşmanlõk firmasõyla anlaşma yapõlacaktõ.  
 
Danõşmanlõk hizmetlerinde işbirliği yapõlacak firmayõ seçmek amacõyla önce TSKB Werner'e bir çalõşma yaptõrarak bu tip 
bir teşkilatõn nasõl kurulacağõnõ, ne şekilde çalõşacağõnõ, ne ücret ödeyeceğini ve kimlerden hizmet alabileceğini tespit 
ettirdi. Bu çalõşmada öngörülen bütçe esas alõnarak dünya pazarlarõna çõkõldõ, yabancõ danõşmanlarõn Türkiye'ye 
göndermeyi düşündükleri elemanlarla mülakatlar yapõldõ ve nihayet İsviçre'nin Gherzi firmasõyla uzun süreli bir anlaşma 
imzalandõ. 
 
Böylece 1978 yõlõ sonlarõnda rahmetli Sezai Kayatürk'ün müdür ve benim de müdür muavini olarak görev yaptõğõmõz 
bölüm faaliyetine başladõ. Bölümde bizden başka iki Alman, bir İngiliz yabancõ uzman, altõ Türk uzman ve üç sekreter 
görev yapmaktaydõ.  
 
Çeşitli zorluklarla karşõlaşõlmasõna rağmen bölüm, TSKB� deki danõşmanlõk hizmetlerini sağlam temellere oturttu. 
Hepimize müşteri ilişkileri geliştirme, pazar yaratma, rapor  yazma, teklif ve kontrat hazõrlama, fiyatlandõrma  konularõnda 
unutmayacağõmõz bilgi ve beceri kazandõrdõ. Çok iyi bir dosyalama sistemine sahip olduk. Kõsa bir sürede yaptõğõmõz işler 
karşõlõğõnda TSKB ilk defa para kazanõr hale geldi. Türk uzmanlarõn başarõlarõyla övünmeye değer. Dört uzman bugün 
kendi işlerinin sahibi. Gherzi'yle geçen yõllarda edinilen tecrübeler, benimsenen metotlar bugün bile TSKB'nin en iddialõ 
yerli danõşmanlar arasõnda yer almasõnõ sağlamaya yeterlidir. 
 
Gherzi'yle müşterek çalõşmalarõmõz devam ederken bir yandan da Dünya Bankasõyla yeni bir kredinin müzakeresini 
yapõyorduk. Kredinin  konusu Türkiye'nin gelişmekte olan ihracat sektörünün finansmanõydõ. Her seferinde olduğu gibi 
kredi paketinin içinde yabancõ danõşmanlõk hizmetleri için de ayrõlmõş bir bölüm vardõ. Bu krediyle TSKB kendine 
devamlõ bir yabancõ müşavir tutacak ve çeşitli sektörlerde ihracatõn gelişmesine engel olan faktörleri araştõracak, isteyen 
şirketlere yabancõ danõşmanlardan istifade etmeleri için krediler verecek ve bazõ dõş pazar araştõrmalarõ yaptõrõlacaktõ. 
Bölümün başõna ben müdür olarak atandõm ve TSKB'den ayrõlana kadar bu görevi zevkle yürüttüm. 
 
Yeni bölümümüzü kurarken üç yõl öncesine göre çok daha tecrübeliydik. Tekstilde olduğu gibi, danõşmanlõk 
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hizmetlerinin bir ön fizibilitesini, ücret karşõlõğõ yaptõrmadõk. Bu çalõşmayõ bize Arthur D.Little firmasõ yaptõ. Teklif 
isteyeceğimiz firmalarõ çok geniş tuttuk ve on firmadan teklif istedik. Bize direkt başvuran firmalarõn hiçbirini 
reddetmedik, gerekirse gidip görüştük. İş başlarken ortada olmayan bir Alman firma, BC Berlin Consult, çok müsait bir 
teklif yaparak gayet tanõnmõş firmalarõn arasõndan sõyrõldõ ve ihaleyi kazandõ. 
 
BC Berlin Consult, Batõ Berlin'de kurulu ve sermayesinin çoğu Berlin Senatosu'na ait bir kuruluştu. Çok çeşitli konularda 
Doğu Avrupa ve Rusya'da büyük tesisler projelendirmiş ve bazõlarõnõn kurulmasõnõ üstlenmişler. Türkiye'nin aksine 
Almanya'da  danõşmanlõk hizmetleri devlet tarafõndan teşvik edildiğinden çok sayõda danõşman ve kişisel danõşmanlõk 
firmasõ mevcut. BC Berlin Consult'õn da en büyük başarõsõ bu kişi ve firmalarõ kolaylõkla mobilize edebilmesidir. Her 
sektörde en iyi isme sahip danõşmana ulaşabiliyorlar. Bize temin ettikleri yabancõ danõşmanlarõn yardõmõyla Döküm, 
Mobilya, Elektrikli Araçlar, Mermer, Gõda Maddeleri ve Tarõm Araçlarõ sektörlerinde ihracatõ olumsuz etkileyen 
faktörleri tespit etmek için araştõrmalar yaptõk ve sonuçlarõ sanayicilere aktardõk. Banka içinde bir matbaada kurmuş 
olduğumuzdan raporlarõ çok sayõda çoğaltõyor ve geniş bir dağõtõma tabi tutuyorduk. Aynõ program içinde İngiliz PE 
şirketiyle Avrupa'da döküm, Cezayir, Mõsõr, İran ve Irak'ta tarõm araçlarõ, Alman Lahmayer şirketiyle Suudi Arabistan ve 
Almanya'da Elektrikli Araçlar konularõnda pazar araştõrmalarõ tamamlandõ. Çalõşma metodumuza göre BC Berlin 
Consult'õn teklif ettiği uzmanõ inceliyor, uygun bulursak bu uzmana bir mühendis, bir iktisatçõ iki banka uzmanõ tahsis 
ediyorduk. Banka uzmanlarõ rapor yazõlmasõ da dahil olmak üzere çalõşmanõn her safhasõnda yabancõ uzmanla birlikte 
oluyorlardõ.  
 
BC Berlin Consult'la kontratõmõz bittiğinde danõşmanlõk konusunda tecrübeli bir kadro artõk bankada mevcuttu. Bu 
kadrodan istifade edip çok çeşitli işler aldõk. Bu arada İran'da Türk ihracat mallarõyla ilgili olarak yaptõğõmõz iki çalõşma 
ihracatçõlar tarafõndan çok olumlu karşõlandõ. 
 
Banka olarak artõk  her türlü danõşmanlõk projesini yapabilecek olgunluğa erişmiş, özel ve kamu kesiminde iyi bir isme 
sahip olmuştuk. Önemli danõşmanlõk projeleri için danõşman arandõğõnda TSKB artõk danõşmanlõk hizmetlerini de 
üstlenen bir kuruluş olarak hatõrlanõyordu. 
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Yeniden Yapõlanma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri 
                                
Her şey 1984 yõlõnda Dünya Bankasõ'nõn Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõndan Türkiye'deki gübre fabrikalarõna verilecek 
olan yeniden yapõlaştõrma kredilerine aracõlõk etmesini istemesiyle başladõ. Dünya Bankasõ uzmanlarõ yaptõklarõ tetkiklerde 
gübre sanayiinin durumunu olumlu bulmamõşlar ve bu fabrikalarõ adam etmek amacõyla önemli bir kaynağõ modernleşme 
yatõrõmlarõna tahsis etmeyi düşünmüşlerdi. Özel sektöre ait gübre fabrikalarõnõn projelerinin tetkiki ve bunlara kredi 
tahsisi Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ tarafõndan yapõlacaktõ. O senelerde Dünya Bankasõnda moda olan görüş 
gelişmekte olan ülkelerdeki bu tip projelerin hazõrlanmasõnda ve tatbikatõna gelişmiş ülke danõşmanlarõna görev vermek 
ve yerli mühendislerin hatalarõna bu şekilde mani olarak ortaya dört dörtlük eserler çõkarmaktõ.  
 
Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ gübre kredisi nedeniyle özel sektörün fabrikalarõnõ yakõndan tanõmaya fõrsat bulup, kredi 
taleplerini cevaplandõrmaya başladõğõ sõralarda DPT üç sektörde derinlemesine araştõrmalar yaptõrmaya karar vermiş ve 
bu nedenle yabancõ firmalardan teklifler istemeye başlamõştõ. Çalõşmalarõn bir bölümü özelleştirme olanaklarõnõn 
incelenmesi ve bu konuda somut öneriler getirilmesiyle ilgiliydi. Özelleştirme terimi böylece ilk defa gündeme gelmiş 
oluyordu. Derinlemesine araştõrõlacak olan sektörler gübre, tekstil ve çimento sektörleriydi. 
 
Sonradan öğrendiğimize göre Gübre için hazõrlanan iş tarifinde danõşmanlarõn incelemesi istenilen konular şunlardõ: 
 
1. Türk tarõmõnõn gübre ihtiyacõ göz önünde tutularak gübre    sanayinin, ihtiyaca cevap verecek ve uluslararasõ 
piyasalarda rekabet edecek biçimde, yeniden yapõlanmasõ; yeni kurulacak tesislerin adet, tip, üretim kapasiteleri ve 
coğrafik konumlarõnõn belirlenmesi, 
 
2. Yabancõ kuruluşlarla ortaklõk tesis etmenin sağlayacağõ faydalar, 
 
3. Sosyal nedenlerle, ekonomik çalõşamamalarõ yüzünden, zarar etmelerine rağmen kapatõlmalarõna imkan olmayan 
fabrikalarõn ek finansman ihtiyaçlarõ ve bu finansmanõn en iyi ne şekilde sağlanacağõ, 
 
4. Yurt içi gübre dağõtõmõ için yeni öneriler getirilmesi, 
 
5. Gübre fiyatlandõrõlmasõnda kullanõlacak ticaret esaslarõ, gübre fiyatlarõ aracõlõğõ ile tarõm sektörüne sağlanacak devlet 
desteği ve bu desteğin finansmanõ hakkõnda görüşler, 
 
6. Özelleştirme öncesi Igşaş ve Tügsaş'õn yönetim, üretim ve mali bölümlerinin re organizasyonu önerileri, 
 
7. Igşaş ve Tügsaş'õn mal varlõklarõnõn değerlendirilerek hemen özelleşebilecek, yeniden yapõlaşmadan sonra 
özelleşebilecek ve özelleşmesi güç tesisler olarak  sõnõflandõrõlmalarõ, 
 
8. Özelleştirilmesi teklif edilen mal varlõklarõnõn değeri, 
 
9. Özelleştirmede kullanõlacak metodolojinin tespiti, 
 
10. Özelleştirme işlemleri ile ilgilenebilecek yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõn listesi, 
 
11. Özelleştirme için en uygun zamanlama. 
 
Gübre iş tarifinden yola çõkarak diğer sektörlerde de DPT'nin, danõşmanlardan benzer hizmetler beklediğini tahmin 
etmek yanõltõcõ olamayacaktõr. 
 
Bu çalõşmalar Dünya Bankasõ fonlarõndan finanse edileceği için DPT açtõğõ ihalelere davet mektuplarõnõ yabancõ firmalara 
gönderiyor, ancak bu firmalarõn çalõşmalarõnda yerli Türk firmalarõyla iş birliği yapmalarõnõ da öneriyor, hatta, şart 
koşuyordu. Davet mektuplarõ sadece yabancõ danõşmanlõk firmalarõna gönderildiği için yerli firmalarõn konudan pek 
haberleri yoktu.  
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Günün birinde Amerikan Morgan Guaranty Trust Bankasõ Türkiye Sanayi Kalkõnma Bankasõ'na gübre sektörü 
araştõrmasõnda işbirliği teklif edince, iş birliğini gerçekleştirmek için, var gücümüzle çalõşmaya başladõk. Bu davetten 
takriben birkaç ay önce artõk bankamõzõn çoğunluk hisselerine sahip olduğu bir anonim şirket şeklinde organize edilmiş 
olan Tekstil Danõşmanlõk Servisi'ne de Boston Consulting Group baş vurarak Tekstil Sektör araştõrmasõnda birlikte 
hareket etmeyi önerdi. Ülkemizin o tarihte tek tekstil danõşmanlõk firmasõ olan TDS'yle Türkiye'nin en iyi araştõrma 
kuruluşlarõndan biri olan, kõymetli bir uzman kadrosuna sahip ve uluslararasõ kalkõnma bankacõğõnda önde gelen bir 
kuruluşa bu şekilde iş birliği teklifleri gelmesi muhakkak Dünya Bankasõ veya DPT'nin yönlendirmesiyle mümkün 
olabilmişti. Yoksa Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ, her zaman sessiz kalmayõ yeğleyen, muvaffakiyetlerini halkla ilişkiler 
malzemesi olarak kullanmaya tenezzül etmeyen, kendi yaptõğõ araştõrmalara bile tam olarak sahip çõkamayan bir şirket 
kültürüne sahiptir. 
   
Gerek Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ gerekse TDS işbirliği tekliflerine verdikleri olumlu cevaplarõn doğal gereği 
olarak hummalõ çalõşmalar sonunda müstakbel ortaklarõna bu projelerde alabilecekleri görevleri tespit ederek 
bildirmişler ve beklemeye başlamõşlardõ. Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ olarak Gübre Araştõrmasõ'nõn bize 
verileceğinden çok emindik. Morgan Guaranty bankacõlõkta çok iyi bir isme sahipti ve biz Türk Gübre Sektörünü, 
teknik konularda dahil olmak üzere, çok iyi biliyorduk. Aynõ şansõ Boston Consulting-TDS ekibine veremiyorduk. 
Nedeniyse Boston Consulting'in bir tekstil danõşmanlõk firmasõ olamamasõndan kaynaklanõyordu. İhalelerin neticeleri 
açõklandõğõnda banka mensuplarõnõ şaşõrtan bir sonuçla karşõlaştõk. Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ ve Morgan 
Guaranty gübre etüdü için verdiğimiz müşterek teklifte başarõsõz olmuş, öte yandan TDS, Boston Consulting'le 
birlikte Türk Tekstil Sektörünü incelemekle görevlendirilmişti.  
 
Gübre Sektörü çalõşmasõnõ Amerika Birleşik Devletlerinin en ünlü danõşmanlõk firmalarõndan biri olan Arthur D. 
Little, merkezi Ankara'da bulunan ve sermayesinin önemli bir bölümü devlete ait olan TÜMAŞ'la birlikte yapacaktõ. 
Arthur D. Little 1980'li yõllarda Türkiye'ye özel bir ilgi göstermeye başladõ. Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ'nõn 
Dünya Bankasõnõn desteğiyle başlatacağõ Tekstil Dõşõ Danõşmanlõk projesinde Banka ile birlikte çalõşabilmek için çok 
uğraştõlar. Hiçbir ücret almadan  danõşmanlõk projemizin esaslarõnõ hazõrladõlar. Bu esaslara uygun bir biçimde Dünya 
Bankasõyla ihracat projesini müzakere ettik ve beş yõlõ aşkõn bir süre bu programõ uyguladõk.  
 
Gübre raporunu görmedim ve muhtevasõ hakkõnda da bir fikir sahibi değilim.  Bu raporun önerilerinden bazõlarõnõn 
Hükümetçe benimsendiğini tahmin ediyorum. Bir müddet sonra Türkiye dahilinde gübre dağõtõm ve satõş  işlemlerine 
yenilikler getirildi. Gübre fiyatlarõndaki direkt destekleme kaldõrõldõ, yerine başka destekleme mekanizmalarõ kondu. 
 
Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ, DPT'ye, bir yabancõ bankayla yaptõğõ ilk teklifinde başarõsõz oldu. Ancak bu olay 
bizlere yepyeni bir imkan yarattõ. DPT mensuplarõyla tanõştõk, yabancõ bankalarõn aktif danõşmanlõk yaptõklarõnõ 
gördük ve yabancõ bankalar da o akõl almaz bilgi toplama yöntemleriyle bizim bu gibi işlerde güvenilebilir bir ortak 
olduğumuzu öğrendiler ve listelerine aldõlar.  
 
DPT'de yapõlan uzun ve zaman alan fiyat müzakerelerinden ve çeşitli bürokratik işlemlerin tamamlanmasõndan sonra 
Boston Consulting ve TDS çalõşmalarõna başladõlar. Çalõşmalarõn başlamasõyla birlikte DPT Tekstil Sanayiinde 
tecrübeli kişilerden bir danõşma kurulu organize etti. Bu kurulda DPT proje koordinatörü Sn. İhsan Kavşat 
başkanlõğõnda, ikisi Müsteşarlõk grubundan üçü ise tekstille ilgili bölümlerden beş DPT uzmanõ, Dünya Bankasõnõn 
uzmanlarõ ve  müşavirleri, önemli tekstil fabrikalarõnõn genel müdürleri, holding koordinatörleri, İstanbul Sanayi 
Odasõnõ temsilen Sn. Mehmet Şuhubi bulunuyordu. Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ'nõ danõşma grubunda Müşavirlik 
hizmetleri müdürü olarak ben ve Genel Müdür Yardõmcõmõz Aykut Usman temsil ediyorduk. Danõşma grubu takriben 
her iki ayda bir Boston Consulting ve TDS'nin o güne kadar projeyle ilgili olarak yaptõğõ işleri anlatan takdim 
toplantõlarõna katõlõyor, daha sonra da kendi aralarõnda toplanarak o güne kadar tamamlanan çalõşmalarla ilgili 
görüşlerini tespit ederek DPT'ye sunuyordu. Bu görüşlere göre de çalõşmalara DPT'ce yön veriliyordu. BCG'nin 
takdim toplantõlarõnõ o zamanki müsteşar yardõmcõsõ Sn.Ertan Yülek, müsteşarlõk araştõrma grubu başkanõ rahmetli 
Dr. Doğan Yörükhan ile o zamanki Sümerbank Genel Müdürü  Sn. Remzi Yücebaş hiç kaçõrmadõlar. Danõşma grubu, 
çok meşgul kimselerden oluşmasõna rağmen toplantõlarõnõ daima büyük bir ciddiyetle yapmõş, toplantõlara 
gelemeyenlerin sayõsõ çok kõsõtlõ kalmõş ve projeye çok olumlu katkõlarõ olmuştur. Proje Koordinatörü Sayõn İhsan 
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Kavşat'õn çalõşkanlõğõ, danõşma grubunun dinamikliği, üst düzey kamu yetkililerinin ilgileri ve BCG-TDS ekiplerinin 
iyi niyetli çalõşmalarõ sayesinde BCG-TDS çalõşmasõ belki ülkemizde yapõlan en iyi çalõşmadõr.  
 
Yüksek Makine Mühendisi İhsan Kavşat uzun yõllar özel sektörde mühendis ve yönetici olarak çalõştõktan sonra 
DPT'ye intisap etmiştir. DPT'de çalõşmalarõna başlayana kadar Türkiye dõşõndaki dünyayla hiç ilgilendiğini 
sanmõyorum. Göreve başladõktan hemen sonra ise ilk önce Dünya Bankasõ'nõn her türlü ekonomik problemleri beş 
dakikada çözeceklerini zanneden gururlu uzmanlarõ ve dünyanõn sayõlõ danõşmanlõk firmalarõnõn temsilcileriyle 
uğraşmak zorunda kaldõ. Bu adamlarla uğraşmak zordur. Hele İngilizce'yi çok iyi konuşamõyorsanõz probleminiz daha 
da artar. Karşõnõzdaki uzmanõn doğum yerine göre nefis  Hint aksanõ, bir Fransõz aksanõ, bir Fin aksanõ veya İspanyol 
aksanõ vardõr. İngilizce yi bilmenin yanõnda çeşitli aksanlara da aşinalõk iyi iletişim kurmak için gereklidir. 
Danõşmanlõk firmalarõnõn temsilcileri daha da zordur. Onlar da size hiçbir şey bilmediğinizi, bilseniz dahi danõşmanlar 
kadar bu bilgiyi kullanamayacağõnõzõ, sizin varacağõnõz neticelerin yanlõş, kendilerininkinin ise doğru olacağõnõ 
bõkmadan, usanmadan, õsrarla size hissettirmeye çalõşõrlar. Kendilerine olan güvenleri sonsuzdur. Firmalarõ hakkõnda 
çok süslü dokümanlar getirirler. Doğru, yanlõş, size gelmeden evvel Hükümetin önde gelen yetkilileriyle görüşmüş ve 
onlardan büyük kabul görmüşlerdir. Kiminle görüşmüşlerse ondan ilk adõyla bahsederler. Üst kademeden işin 
kendilerine verileceğine dair söz aldõklarõnõ, sizi formalite olarak ziyaret ettiklerini ihsas ederler. Ayrõca Dünya 
Bankasõyla ilişkili bir proje ise bu bankada gerekli temaslarõ yaptõklarõnõ bildirirler. Görüşmelerde devamlõ olarak sizin 
dengenizi bozmaya, argümanlarõnõzõ çürütmeye, kendi fikirlerini dikte etmeye çalõşõrlar. İlk temaslarõ yapanlar sõrf bu 
işle uğraşan, dünyanõn çeşitli yerlerinde hizmetlerini pazarlayan kişilerdir. Satõş psikolojisinin her türlü inceliğinden 
yararlanõrlar. Yeterli tecrübeyi kazanana kadar bu tip görüşmeler son derece yorucu ve yõpratõcõdõr. Bu tiplere aynõ 
yaklaşõmla karşõlõk vermek ve hiçte yapõlan gösteriden etkilenmediğinizi göstermeniz lazõmdõr. İhsan Bey, ilk günlerde 
belki biraz bocalama geçirmesine rağmen bu taktiği çok kolay öğrendi. İngilizce'yi ilk başlarda iyi konuşamadõğõnõ ve 
anlamadõğõnõ iddia ederek devamlõ olarak söylediklerini tekrarlamalarõnõ istedi, adamlarõn tempolarõnõ bozdu, 
performanslarõnõ düşürdü. Kendi istediğini karşõ tarafa iyicene anlatõncaya kadar bõkmadan mücadele etti. Hizmeti 
satõn alanõn DPT olduğundan hareketle çalõşmanõn ana hatlarõnõ kendilerinin dikte edeceğini kabul ettirdi. Kõsa bir 
süre sonra gerek Dünya Bankasõ, gerekse yabancõ danõşmanlarõn temsilcileri tarafõndan sevilen ve sayõlan, uzmanlõğõnõ 
kanõtlamõş bir devlet yetkilisi olarak tanõndõ. 
 
Konumuzun dõşõnda olmakla beraber belki burada rapor hakkõnda bazõ bilgiler vermekte yarar var. Raporun özü 70 
sayfalõk, kolay okunacak bir kitapçõktõr. Çalõşmanõn hedeflerini açõklayan kõsa bir bölümden sonra Türk Tekstil 
Sanayinin o tarihte içinde bulunduğu durum dokuz alt sektörde ayrõ ayrõ inceleniyor. Bu alt sektörler pamuk ipliği, 
pamuklu dokuma, apre ve boyama, suni elyaf, yün ipliği, yünlü dokuma, makine halõsõ, normal halõ, örme ve 
konfeksiyondu. Daha sonra uluslararasõ pazar inceleniyor ve uluslararasõ pazara uyum sağlamak için ne gibi stratejiler 
benimsenmesini ve sanayi yapõsõnõn ne şekilde değiştirilmesini açõklayan bir bölümü takiben sanayinin yeniden 
yapõlaşmasõ ele alõnõyordu. Yeniden yapõlaşmanõn finansal boyutlarõnõn ortaya konduğu bölümü yeniden yapõlaşmayõ 
destekleyecek kuruluşlarõn tarifi takip ediyor. 
 
Etüdün hazõrlanõşõ sõrasõnda tekstil sanayinin her alt sektörü ayrõ ayrõ incelenmiş, çok sayõda üretici, tüccar ve 
pazarlamacõyla  görüşülmüş ve bulgular üzerinde yoğun tartõşmalar olmuştur. Nitekim, aradan yõllar geçtikten sonra 
dikkate alõnmayan bazõ önerilerin ne kadar haklõ olduğunu görüyoruz. BCG-TDS dokuma sanayine önem verilmesini 
istemişti. Maalesef pamuk ipliği yatõrõmlarõna önem verildi ve Türk dokuma sanayinin modernleşme ihtiyaçlarõ 
karşõlanamadõ. Konfeksiyon sanayinde kullanõlan aksesuar malzemeleri üretimi de yeterince gelişemedi. Bugün bu alt 
sanayi dalõ da ithal girdiler karşõsõnda sõkõntõlar yaşõyor. Örme alt dalõnda kapasite kullanõm oranlarõnõn düşüklüğüne 
dikkat çekilerek yeni yatõrõmlarõn teşvik edilmemesi istendi. Örme sanayini meydana getiren çok sayõda küçük 
sanayici halihazõrda sõkõntõ içindeler.  
 
DPT bazõlarõna göre bu sektör etüdünü BCG gibi tekstille direkt ilgili olmayan bir firmaya vererek kumar oynamõştõ. 
Bence BCG'nin bir tekstil firmasõ olmayõşõ ve sektörü alõşõlagelmiş metotlarõn dõşõnda metotlarla incelemesi, sektörün 
gelecekte tatbik etmesi gereken stratejiyi ortaya koymasõ hükümetin önerilerden büyük bir kõsmõnõ benimsemesine 
neden olmuştur. 
 
BCG normal bir danõşmanlõk firmasõ değildir. Kuruluşuyla birlikte yönetim terimleri sözlüklerine stratejik danõşmanlõk 
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teriminin yerleşmesine sebep olmuştur. BCG firmalarõn bugünkü çalõşmalarõnõ inceleyerek gelecekte başarõlõ olmalarõ 
için gerekli stratejik tavsiyeleri yapar. Topladõğõ bilgileri değişik metotlarla analiz eder ve çarpõcõ bir biçimde sunar. Bu 
firmada çalõşanlar dünyanõn sayõlõ okullarõndan yetişmiş genç ve dinamik uzmanlardõr. Çok değişik sektörlerde 
çalõştõklarõndan yeni bir sektöre son derece çabuk adapte olurlar. Bilgisayar modelleri yaratmakta üstattõrlar. Son 
senelerde stratejik danõşmanlõk firmalarõnõn sayõsõ dünyada hõzla artmaktadõr. Ne çare ki ülkemizde bu işi yapabilecek 
danõşmanlõk firmalarõ henüz kurulmamõştõr. Halbuki  kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu danõşmanlõk stratejik 
danõşmanlõktõr. 
 
BCG raporunun önemli bir bölümü Sümerbank'õn değerlendirilmesiyle ilgiliydi. Sümerbank konusu sunuş ve danõşma 
kurulu toplantõlarõnda gündeme gelmedi. DPT, konuyu kendi içinde ve Sümerbank yetkilileriyle müzakere etmeyi 
uygun görmüştü. İş tarifine göre BCG-TDS Sümerbank'õn operasyonlarõnõ inceleyecek, sektör içindeki yerini ve 
önemini belirleyecek ve Sümerbank için bir özelleştirme mantõğõ geliştirilecekti. Muhakkak ki bunlar yapõldõ, DPT 
yetkililerine ve hükümete Sümerbank'la ilgili bilgi verildi. Belki de bu bilgiler sonucunda özelleştirme programõnõn 
hõzlandõrõlmasõ kararlaştõrõldõ. 
 
BCG-TDS raporu bir anlamda Türk Tekstil Sektörünün hõzlõ bir yapõsal değişimini sağlayamadõ ama özelleştirme 
harekatõnõn başlangõcõ oldu diyebiliriz. O tarihe kadar sektörel bazda yapõlacak çalõşmalarla hükümet programõnda yer 
alan özelleştirme konusuna yaklaşacaklarõnõ düşünen yetkililer tek bir sektörün ve bu sektörde yer alan tek bir KİT'in 
incelenmesiyle istenilen noktaya varamayacaklarõnõ anladõlar. Evet, sektöre ait çok kõymetli bilgiler toplanmõş, ileriye 
dönük tahminler yapõlmõş, Türkiye'nin tekstil sektöründe teknolojik konumu belirlenmiş, özel sektörle kamu sektörü 
karşõlaştõrõlmõş, ilerde alõnmasõ gereken tedbirler açõkça belirtilmiş olmakla beraber bu etüt geri kalan sektörler 
konusunda bir şey söylemiyordu. Sümerbank'õn problemleri, teknolojik durumu, avantajlarõ, ellerindeki varlõklarõn 
durumu biliniyordu ama diğer KİTlerin sektörlerindeki konumlarõ neydi? Sümerbank'õn yapmasõ gereken yatõrõmlar 
belliydi ama finansman ihtiyacõ nasõl karşõlanacaktõ? Bazõ fabrikalar satõlabilirdi, ama kime? Dõş yatõrõmcõlar 
Sümerbank'a talip olabilirlerdi, ne şekilde? Devlet, fabrikalarõ satmayõ düşünse çõkacak hukuki sorunlar nelerdi? Özel 
sektör Sümerbank'õn bazõ fabrikalarõnõ satõn alabilirdi, ama nasõl? 
 
O tarihlerde İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ'nõn bile emekleme devresinde olduğunu hatõrlarsak bu suallerin 
cevaplarõnõn bilinmemesine hiç şaşmamak lazõm. 
 
Anap, seçim programlarõnda özelleştirmeden  bahsetmiş ve bunu hükümet programõna da alarak özelleştirmenin ciddi 
bir ekonomik silah olarak kullanõlacağõnõ açõklamõştõ. 1980'li yõllarõn ortalarõna doğru İngiltere hõzlõ bir özelleştirme 
programõnõ tatbik ediyor ve başarõlõ neticeler alõyordu. Fransa, İngiltere kadar olmasa bile ciddi bir özelleştirme 
programõnõn ilk adõmlarõnõ atõyor, Şili gibi bazõ ülkelerde iyi düşünmeden uyguladõklarõ özelleştirme işlemlerinden 
pişman oluyorlardõ. Birleşik Amerika bu konuda çok rahattõ. Devletin sahip olduğu az sayõda üretim ünitesi vardõ; 
yani özelleştirilecek mallarõ yoktu. Öte yandan Amerika, AID teşkilatõ aracõlõğõyla senelerdir kalkõnmakta olan 
ülkelerde devletçiliği desteklemiş ve umduğu sonuçlarõ alamayacağõnõ görmüştü. Kalkõnmakta olan ülkelerin 
problemli tesisleri için bir şeyler yapmak gerekliydi. Dünya Bankasõnda aynõ tip bir açmazla karşõ karşõyaydõ. Hemen 
her yerde devlet tesislerinin kuruluş süreleri uzuyor, yatõrõm maliyetleri umulmadõk şekilde büyüyor, bir zamanlar 
kurtarõcõ gibi gördükleri yabancõ müşavirlik hizmetleri bile tesislerin istenilen düzeyde üretim yapmalarõnõ 
sağlayamõyordu. 80'li yõllarõn başõnda Dünya Bankasõnda bir arayõş içersindeydi. İngiliz Başbakanõ Mrs. Thatcher'in 
özelleştirme deneyimleri ilk başlarda tereddütle, daha sonralarõ bir hayranlõkla izlenmiş ve hemen bu deneyimlerden 
nasõl faydalanõlacağõ araştõrõlmaya başlanmõştõ. AID teşkilatõ merkezi Washington'da bulunan ve kar gayesi gütmeyen 
"Center for Privatization" adõnda bir organizasyon kurarak özelleştirme fikrini Tunus, Venezüella, Sri Lanka, Nijerya 
gibi bazõ ülkelerin gündemine getirdi. Dünya Bankasõ ise olaya daha ciddi bir yoldan yaklaştõ. Ülkelerin sorunlarõna 
metodik bir yoldan yaklaşmak ve modeli dikkatli bir şekilde geliştirmek lazõmdõ. ABD hükümetinin yaptõğõ gibi 
ülkelere yollanacak, birbirlerinden habersiz çalõşan uzmanlar, özelleştirme metodolojisini ustalõklõ bir biçimde 
geliştiremeyeceklerdi. Öyleyse Dünya Bankasõyla arasõ iyi olan, yoğun kredi kullanma becerisini göstermiş ve bazõ 
araştõrma müesseselerine sahip ve özelleştirmeyi destekleyebilecek hükümetlerin iş başõnda olduğu ülkelerde pilot 
çalõşmalara gerek vardõ. Alõnacak sonuçlara göre Dünya Bankasõ politikalarõ gerektiği gibi geliştirilir ve genellikle her 
beş senede olduğu gibi yine sanayileşme, nüfus artõşõ, kötü beslenme, aşõrõ şehirleşme, teknoloji transferiyle bölgesel 
kalkõnma sorunlarõnõn hepsine birden cevap olabilecek sihirli formülleri ortaya koyarak çeşitli ülkelerde tatbikini 
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sağlayabilirlerdi. Aranõlan örnek ülkenin Türkiye olduğu her bakõmdan açõktõ. Özelleştirme hükümetin programõna 
girmişti. Ülkenin başõna gelen her ekonomik problemden KİTler sorumlu tutulmuş, fiyat artõşlarõnõn sebebi olarak 
gösterilmiş ve daha da önemlisi yõllardõr hemen her hükümet KİTlerden kurtulmaya çalõşmõştõ. Sümerbank gibi 
önemli KİTlerin kuruluş kanunlarõnda bile bu şirketlerin en kõsa zamanda özelleştirileceği yazõlõydõ. Ayrõca sektörel 
etütlerle özelleştirme yapõlamayacağõ da ortaya çõkmõştõ. Ancak bu konuda bir deneme daha yapõlabilir, kamunun 
ağõrlõk taşõdõğõ bir sektörde yapõlacak etütte satõş fikri ortaya atõlabilirdi. Bununla da yetinilmemeli, bütün KİTlerin 
özelleştirmesini inceleyen geniş ve kapsamlõ bir çalõşma yaptõrõlmalõydõ. 
 
Fikir gerekli kademelerden geçerek olgunlaştõ, ve Türkiye Çimento Sanayini inceleyen etüt bir ön özelleştirme projesi 
haline dönüştürüldü. Tüm KİTlerin özelleştirilmesini etüt edecek bir çalõşmanõn da perde arkasõ hazõrlõklarõna 
başlandõ. 
 
Türkiye Çimento Sanayi etüdü Fransõz Sema Metra ve Tekfen şirketleri tarafõndan müştereken hazõrlandõ. Sema 
Metra çimento sanayini iyi bilen bir mühendislik firmasõdõr. Tekfen'de Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve inşaat 
firmalarõndan biri olduğundan çalõşmalar haliyle teknik bazlõ oldu. Bu etütte çimento fabrikalarõ özel sektör 
fabrikalarõ, kamu fabrikalarõ ve özel-kamu karma fabrikalar diye üçe ayrõlarak ayrõ ayrõ gruplar olarak incelenmişlerdi. 
Bu arada karma sektörün özel sektöre göre daha randõmanlõ çalõştõğõ ortaya çõktõ. Halbuki bu fabrikalar Çitosan'õn 
teknik danõşmanlõğõyla kurulmuş ve genellikle Citosan'dan, Çitosan'õn onayõyla ayrõlan personelle yönetilen 
fabrikalardõ. Problem çõktõğõ zaman baş vurduklarõ merci Çitosan'dõ. Teknik sorunlarõnõ Çitosan'õn kurduğu teknik 
danõşmanlõk şirketi olan Çimhol çözüyor, yedek parça ihtiyaçlarõnõ Çitosan kendi kanallarõyla temine çalõşõyordu. 
Kõsaca devletle özel sektör işbirliği çok başarõlõ sonuç vermiş ve özel sektörün daima her şeyi en iyi yaptõğõ şeklindeki 
miti zedelemişti. Esasõnda bu çalõşmadan alõnacak neticenin farklõ olacağõnõ düşünmek yanlõş olacaktõ. Özel sektörün 
birçok fabrikasõ Çitosan bünyesinde yetişen kişiler tarafõndan yönetiliyorlardõ. Bu başarõnõn sõrrõ araştõrõldõğõ zaman 
karma sektörün devlet sektörü gibi devlet müdahalelerinden çok fazla etkilenmemesi nedeniyle yatõrõmlarõnõ hõzla 
tamamlamasõ, işçi alõmõnda geçmiş senelerde politik baskõya tabi tutulmamasõ, yatõrõm kararlarõnõn çabuk alõnabilmesi, 
şirket denetimlerinin yõkõcõ bir biçimde yapõlmamasõ, gerek duyulduğunda Çitosan'õn birikmiş bilgi ve becerilerinden 
istifade edebilmesi gibi faktörler ortaya çõkõyordu. 
 
Uzun yõllar boyunca çimento sektörü devletin uyguladõğõ fiyat kontrolleri yüzünden yenileme yatõrõmlarõna gidememiş, 
Çitosan'õn doğu ve güney doğu Anadolu'da kurduğu fabrikalarõn dõşõnda da önemli yeni yatõrõmlar 
gerçekleştirememişti. Özel sektör 1970'li yõllarõn başõnda hõzla kömürden fuel oile geçmeye çalõşmõş, fabrikalar gelişen 
şehirlerin içinde kalmõş ve çevre koruma önlemleri göz ardõ edilmişti. Halbuki ülkenin kalkõnmasõna paralel olarak 
çimento ihtiyacõ da hõzla artmaktaydõ. Çimento talebi 1978 yõlõna kadar hõzla arttõ. 1978 ile 1983 yõllarõ arasõnda 
talepte büyük bir düşüş oldu. Bu dönemi Türk Çimento üreticileri dõş pazara açõlarak değerlendirdiler. 1983'ten sonra 
hõzla artmaya başlayan iç talebi karşõlamak için yeni ve modernizasyon yatõrõmlarõna başladõlar. Bugün bu yatõrõmlarõn 
çoğu tamamlanõp devreye alõnmõş durumda. Tabii bu yatõrõmlar arasõnda kömüre dönüş projeleri de önemli bir yer 
işgal ediyordu.  
 
Yatõrõm fõrtõnasõna katõlamayan tek kuruluş ne yazõk ki  Çitosan olmuştu. Kömüre dönüş, prekalsinasyon, modern 
kömür ve çimento değirmenlerinin temini, fitre tesisatlarõnõn yapõlmasõ gibi projeler bazõ fabrikalarda tatbik 
edilebilmiştir. Fabrikalarõn önemli bir bölümünde ise bu yatõrõmlar halen devam etmektedir. Bu arada Çitosan 1988 
yõlõnda uzun bir süredir inşaat ve montajõ devam eden Denizli fabrikasõnõ devreye sokmuş ve makineleri evvelden 
temin edilmiş olan Edirne-Lalapaşa fabrikasõnõn kurulmasõ için bazõ teşebbüslere geçmiştir. Özel ve karma sektörün 
atak yaptõğõ bir dönemde Çitosan'õn yatõrõmlarõnõn çok kõsõtlõ kalmasõnõn nedeni ise Doğu ve Güney Doğu bölgesinde 
kurulu fabrikalarõn finansman açõklarõnõn diğer bölge fabrikalarõnõn yarattõklarõ karlarla karşõlanmasõ ve böylece 
Çitosan'õn yatõrõm yapacak fonlarõ yaratamamasõdõr. Aradan yõllar geçtikten sonra, 1991 yõlõnda, o zamanõn Çitosan 
Genel Müdürü Sn. Mehmet Gümüşburun, Çitosan'õn 36. kuruluş yõlõnda yaptõğõ konuşmada Doğu fabrikalarõnõn 
kömüre dönüştürülme projelerinin mali kaynak yetersizliği sebebiyle yavaşlatõldõğõnõ ve özelleştirilen beş karlõ 
fabrikanõn karlarõndan yoksun kalan Çitosan'õn yatõrõmlarõnõ bankalardan alõnacak kõsa vadeli kredilerle 
tamamlanmaya çalõşõlacağõnõ, inanõyorum ki üzülerek, açõklõyordu. 
 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu fabrikalarõnõn tek bir sorunu vardõr. Bölgelerinde talep yetersizdir ve yapõlan 
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projeksiyonlara göre de uzun bir süre yetersiz kalacak, bazõ fabrikalarõn tam kapasiteyle çalõşmalarõ 
gerçekleşemeyecektir. Çitosan bu fabrikalarõ kapatamaz; kamu görevi olarak işletmeye ve zarar etmeye mecburdur. 
Uzunca sürelerle bu fabrikalar teknik arõza yapmõş gibi gösterilerek durdurulur. Üretilen klinker talebin yüksek olduğu 
fabrikalara taşõnõr. Kõşõn çalõşma şartlarõ ağõrdõr.  Ne hikmetse bu bölgelerde özel sektöre ait hiçbir çimento fabrikasõ 
yoktur. 
 
Sema Metra değerlendirmesinde bu gerçeği anlayamamõş , kapasite kullanõm oranlarõndaki düşüklük ve uzun teknik 
sebepli duruşlar nedeniyle tesislerin teknik yönden kuruluş hatalarõndan kaynaklandõğõnõ varsaymõş, bu fabrikalarõn 
teknolojik hatalarõnõ giderecek  bir biçimde elden geçirilmesi gerektiğini raporunda vurgulamõştõr. Bu sonuca 
vardõktan sonra özelleştirme stratejisini tayin etmek çok kolaydõr. Çitosan Doğu ve Batõ grubu diye ikiye ayrõlacak, 
batõ grubu özelleştirilecek , elde edilecek gelirle doğu grubundaki fabrikalarõn hatalarõ giderilecek ve doğu grubu da bir 
süre sonra satõlacaktõr. Bu arada yabancõ uzmanlar Ankara hizmet binasõnõn da satõlmasõnõ tavsiye etmişlerdir. Bu 
etüdün sonuçlarõ,  yeni yeni başlayan özelleştirme master plan çalõşmalarõnda, birden Çitosan adõnõn ön plana 
çõkmasõna neden oldu. Böylece Gübre Sektörü Modernleşme projesiyle başlayan çalõşmalar politik ve ekonomik 
gelişmeler sonucunda hiç umulmayan bir sonuç doğuruyor ve Türkiye'de özelleştirme gündeme geliyordu.  
 
Yukarda anlatmaya çalõştõğõm olaylar, daha önce de belirttiğim gibi birbirini takip eden ve kronolojik sõralamasõ 
yapõlabilen olaylar değildir. Gübre etüdü yapõlõrken diğer etütler başlatõlmõş, tekstil etüdü bitmeden çimento etüdü 
ihale edilmiş, çimento devam ederken master plan ihaleye çõkarõlmõştõ. Muhakkak olan bir şey varsa projelerin tek 
elden koordine edilmesi alõnan kõsmi sonuçlarõn devam etmekte olan etütlerde veri olarak kullanõlmasõnõ sağlamõştõr.  
 
1984 yõlõnõn Mart ayõnda Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ, DPT'den bir davet aldõ. Ben ve çalõşma arkadaşõm Y.Müh. 
Ahmet Arzan (o sõrada Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ Araştõrma Müdürü, şimdi Genel Müdür Yardõmcõsõ) banka 
tarafõndan görevlendirilip Ankara'ya gittik. Ankara'da İhsan Kavşat Dünya Bankasõ Uzmanõ Sven Heksted'le 
hazõrladõğõ Özelleştirme Master Plan iş tarifini gösterdi ve bu iş tarifiyle ilgili görüşlerimizi sordu. Yaptõğõmõz ilk 
tetkikte iş tarifinin son derece kapsamlõ ve kõsa bir sürede çok yoğun çalõşma gerektirecek bir biçimde düzenlenmiş 
olduğunu gördük. İş tarifi devlet bankalarõ hariç 28 Kamu İktisadi Teşekkülünde teknoloji, pazar ve mali inceleme 
yapõlmasõnõ, KİTlerin hukuki durumlarõnõn incelenmesini ve bu verilerin õşõğõnda Türkiye'de gerçekleştirilecek olan 
özelleştirmenin ana prensiplerinin tespitini istiyordu. O zamanki görüşlerimize göre biz iş tarifinde birtakõm 
değişiklikler yapõp iş kapsamõnõ daraltma yoluna gittik. Ancak bir hafta sonra yaptõğõmõz ikinci toplantõda Dünya 
Bankasõ uzmanõ Sven Hegsted'i ikna edemedik.  
 
Bu arada İhsan Kavşat her zamanki becerikliliğiyle bir çalõşma grubu kurmuş, bizlere ilave olarak bu gruba Devlet 
Yatõrõm Bankasõ'ndan, Desiyab'tan, Hazine'den, Sermaye piyasasõ kurulundan üyelerin atanmasõnõ sağlamõştõ. Bu 
grupta daha sonra Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Özelleştirme Başkan Yardõmcõlõğõnda görev yapacak olan 
Mehmet Coşan ve Mehmet Bilgiç'de vardõ. Yapõlan çeşitli toplantõlardan sonra iş tarifi hem DPT'yi hem de Dünya 
Bankasõnõ tatmin edici bir hale getirildi ve DPT finansmanõ Dünya Bankasõndan alõnacak bir krediyle sağlanacak olan 
bu etüdü hemen ihaleye çõkardõ.  
 
DPT bu tip ihalelerde Dünya Bankasõ'nõn ihale prensiplerini tatbik eder. Genellikle ihale evrakõ seçilmiş bazõ 
şirketlere gönderilir. İhaleye davet mektubunda ihale evrakõnõn gönderildiği diğer şirketler belirtilir, teklif 
değerlendirilmesinin nasõl yapõlacağõ anlatõlõr ve davet mektubuna ek olarak iş tarifi, idari ve mali şartnameler eklenir. 
Davet mektubunda proje hakkõnda bilgi alõnacak kişi ve kuruluşun ismi ve adresi bildirilir ve teklif öncesinde projeyle 
ilgili görüşmeler için ziyaretlerin beklendiği açõkça yazõlmasa bile hissettirilir. Ziyaretlerde işi yaptõrmak isteyenin bu 
işin kapsamõnõ nasõl düşündüğü öğrenilir, özel şartlar varsa belirtilir, işin yapõlacağõ yer veya yerler ziyaret edilir, daha 
da önemlisi proje liderleriyle uyum sağlanõp sağlanamayacağõna bakõlõr. Bazõ hallerde projede görev yapacak 
uzmanlarla bile toplantõlar tertiplenebilir. Danõşman firmanõn bir Türk firmasõyla birlikte çalõşmasõ isteniyorsa, 
firmaya, uygun Türk firmalarõnõn adlarõ ve adresleri verilir. Daha sonra danõşman firma iş tarifine uygun  olarak 
teknik ve mali teklifini hazõrlar, teklifleriyle birlikte referans listesini de gönderir. İhaleye davet eden makamõn 
isteğine uygun olarak ihale gününden evvel belli bir teminat gösterilmesi de usuldendir. Bütün bunlara ilave olarak 
yabancõ danõşmanlar muhakkak Washington D.C.'nin yolunu tutarlar. 1818 K Street adresinde bulunan Dünya 
Bankasõ'nda her şirketin bir tanõdõğõ vardõr. Hatta bu birazda prestij meselesidir. Ne kadar çok Dünya Bankasõ uzmanõ 
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tanõrsanõz prestijiniz artar. Tanõdõklarõnõzõn yardõmõyla proje hakkõnda bilgi almaya çalõşõrsõnõz. En önemli bilgi bu işe 
ayrõlan bütçede işe ne kadar para ayrõldõğõdõr. Projede kendilerini avantajlõ duruma getirilecek bilgiler alõnmaya 
çalõşõlõr. Bu ziyaretler ve konuşmalara verilen tekliflerde muhakkak değinilerek puan toplamaya çalõşõlõr. Bütün 
bunlara rağmen Dünya Bankasõ büyük ülke müşavirlerine tam bir tarafsõzlõkla yaklaşmayõ başarmaktadõr. İşlerin kime 
verileceği tarafsõzca kararlaştõrõlõr. Dünya Bankasõ üzerine bazõ ülke danõşmanlõk gruplarõ yoğun baskõ kurmaya 
çalõşõrlar. Belki bu baskõlar yüzünden ihale evraklarõnõn kimlere gönderileceğini gösteren listelerde pek gelişmekte 
olan ülkelerin danõşmanlarõna rastlanmaz. 
 
Verilen teklifler ilk olarak teknik yönden değerlendirilir ve her firmaya bir puan verilir. Bu puanlamanõn sonucunda 
mali teklif zarflarõ açõlõr. Teklifler en pahalõ tekliften en ucuz teklife doğru sõralanõr. Pahalõ teklif veren firmanõn 
teknik puanlarõ yüksekse belli bir oran içinde kalmak şartõyla iş daha pahalõ fiyat veren firmaya verilebilir. Dünya 
Bankasõ müşavirlik projelerinde iyi netice alabilmek için fiyatõ nispeten ikinci plana iten bir metot benimsemiştir. 
Yõllardan beri uygulanan bu değerlendirme metodu müşavir şirketleri tarafõndan da iyice öğrenildiğinden ihale 
sonuçlarõna büyük itirazlar olmaz. Tabii bu seçimin Dünya Bankasõnõn onayõndan da geçtiğini unutmamak lazõm. 
 
DPT'nin anlaştõğõ danõşmanlõk firmasõyla imzaladõğõ kontrat son derece ayrõntõlõdõr. En kõsa kontratlarõ 30-40 sayfadõr. 
İşle ilgili her detay bu kontratta yer alõr. Projenin yapõmõ sõrasõnda kontrattaki hususlardan hiç taviz verilmez. Bu 
hususta Dünya Bankasõ kurallarõna uygundur. Bu nedenle genellikle yabancõ danõşmanlar ve onlarõn ortaklarõ 
firmalarla DPT arasõnda pek sürtüşme meydana gelmez.  
 
Biz Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ olarak iş tarifini hazõrladõktan sonra verilen tekliflerin değerlendirilmesine kadar 
rahat edeceğimizi düşünmekteydik. Eğer DPT uygun görürse bizi bazõ danõşmanlara yerli ortak olarak tanõştõrabilirdi. 
Birlikte çalõşacağõmõz ortağõmõza çok faydalõ olabilirdik. Bankanõn teknik, ekonomik ve mali açõlardan her nevi üretim 
aktivitesini didik didik edebilecek mühendisleri, mali analistleri ve ekonomistleri vardõ. Dõş ve iç danõşman şirketlerle 
birlikte çalõşmaya alõşõktõ. Kendi insan kaynaklarõna dayanarak Türkiye Kimya Sektörü, Türkiye Makine İmalat 
Sanayi gibi iki önemli çalõşmayõ tamamlamõş, kurmuş olduğu danõşmanlõk bölümüyle çeşitli sektörlerde danõşmanlõk 
yapmaya devam ediyordu. Tekstil Sektörü araştõrmasõnda yan kuruluşu olan TDS, danõşma kurulunda ise elemanlarõ 
görev almõştõ. Uzun yõllardan beri kalkõnma planlarõnõn hazõrlõklarõna özel ihtisas komisyonlarõna katõlan elemanlarõyla 
katkõda bulunmuştu, yaptõğõ her ekonomik araştõrma kaynak kabul edilmekteydi. Durum bugün için de farklõ değil. 
İktisat gazetelerinde Türkiye Sinai Kalkõnma Bankasõ'nõn araştõrmalarõna geniş yer verilmeye devam ediliyor. 
Kütüphanesi ve bilgi bankasõ araştõrmacõlar için en zengin ortamõ oluşturuyor. Hala çok kõymetli bir uzman kadrosuna 
sahip.  
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Master Plana Doğru 
 
TSKB olarak 1986 Ocak sonlarõna doğru, DPT ve Master Plan danõşma kurulu ile birlikte hazõrladõğõmõz iş tarifi 
çalõşmalarõnõn sonuna gelmiştik.  
 
İş tarifi, genel olarak, aşağõdaki konularõ ele alõyordu: 
 
1. Özelleştirme programõnõn hedeflerinin tespiti, beklentilerin saptanmasõ; 
 
2. Özelleştirmeye engel önemli faktörlerin tanõmlanmasõ, bu faktörleri ortadan kaldõracak tedbirlerin oluşturulmasõ; 
 
3. KİTlerin kendi aralarõnda özelleştirme önceliklerini belirlemek gayesiyle yapõlacak olan analizlerde kullanõlacak 
standart değerlendirme metodunun geliştirilmesi; 
 
4. KİTlerin özelleştirme önceliklerini belirleyen bir sõralama  
hazõrlanmasõ; 
 
5. Özelleştirme işlemleri için bir harekat planõ ve zamanlama yapõlmasõ.   
 
Yukarda kõsaca özetlemeye çalõştõğõm iş tarifi aslõnda uzun bir dokümandõr. Çalõşmanõn sonunda DPT, hükümetin ters 
tepki göstermeyeceği bir dizi önlemin yer aldõğõ, özelleştirme işleminin nasõl yapõlacağõnõ gösteren ve her işlem için  
zamanlama veren, uygulanabilir bir doküman elde etmeyi planlõyordu. İlerde özelleştirme programõ tatbik edilirse, 
DPT, kendi imkanlarõyla gerekli analizleri yapabilecek bir tecrübe de kazanmak istiyordu. Bu nedenle iş tarifi de çok 
geniş bir şekilde kaleme alõnmõştõ. Danõşmanlarõn incelemek mecburiyetinde olduklarõ konular arasõnda yeni kurulan 
İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõnõn geleceği hakkõnda tahmin yürütme, KİTlere talip olabilecek yerli ve yabancõ 
yatõrõmcõlar hakkõnda bilgi verme, özelleştirme ile ilgili vergi problemlerinin çõkmamasõnõ sağlayacak tedbirleri 
oluşturma, KİTlerin üretim ünitelerinin tanõmõ, KİT ürünlerinin fiyatlandõrma politikasõ, yeniden yapõlaşma 
ihtiyaçlarõ, yönetim biçimleri, çalõşanlar açõsõndan özelleştirmeyle ilgili çõkabilecek sorunlar, KİTlerin sosyal görevleri 
gibi birbirinden çok farklõ konular göze çarpõyordu. 
 
Master Plan çalõşmalarõ çok iddialõ çalõşmalardõ. Dünya devletleri arasõnda Türkiye ilk defa özelleştirme konusunda 
bir master plan hazõrlamaya girişiyordu. İngiltere özelleştirme programõ için bir master plan hazõrlanmasõna gerek 
görülmemiş, Sanayi Bakanlõğõnda kurduğu bir komite aracõlõğõ ile özelleştirme işlemlerine başlamõştõ. Özelleştirme ile 
ilgilenen diğer ülkelerde İngiltere'nin benimsediği yolu benimsemişler ve mevcut organizasyonel yapõlarõyla kendi 
programlarõnõ tatbik etmişlerdi. Türkiye'nin ise bir Master Plana şiddetle ihtiyacõ vardõ. Sektörel bazda yapõlan 
çalõşmalarõn özelleştirme programõ için yeterli olmadõğõ görülmüştü. Hukuki engellere metodik bir şekilde 
yaklaşõlmamõştõ. Çalõşanlar işçi ve memur sõnõfõna ayrõlmõş, değişik haklara sahiptiler. KİTler müessese, bağlõ kuruluş 
ve ortaklõk diye yeniden organize edilmişler, bağlõ olduklarõ bakanlõklar değiştirilmiş, bünyelerine üretim üniteleri 
eklenmiş veya çõkarõlmõştõ. Tüm KİTlerin belirli bir sistem dahilinde incelenmesi, hatta envanterlerin çõkarõlmasõ 
gerekliydi. Ülkenin tasarruf eğilimleri incelenmeli ve bu tasarruflarõn belirli bir kõsmõnõn KİTlerin özelleştirilmesine 
kanalize edilme olasõlõğõ aranmalõydõ. İngiliz modeli özelleştirme, büyük ölçüde, KİTlerin hisse senetlerinin borsada 
satõşõ ile gerçekleşiyordu. Ülkemizde daha borsa yeni kurulmuştu. Desteklenmeli ve geliştirilmeliydi. Devlet, kendi 
varlõğõnõ idame ettirebilmek için silah sanayi gibi bir takõm sanayiler kurmuş, boron madenleri gibi bazõ kõymetli ve 
stratejik madenlerin işletmesini üstüne almõş, Petkim gibi monopoller yaratmõştõ. Bunlarõn satõşõnõn etkilerinin 
düşünülmesi gerekliydi. Bazõ illerdeki sosyal problemleri azaltmak amacõ ile kurulmuş, özel sektörün tesis kurmayõ hiç 
düşünmediği yerlerde devletin işletmeleri vardõ. Objektif bir biçimde bunlarõn gelecekteki durumlarõ hakkõnda fikir 
üretmek gerekiyordu. Bütün bunlarõ yaparken de bakanlõklar arasõ çekişmeleri, KİTlerin özelleştirmesini katiyetle 
istemeyen bürokratlarõn engellemelerini de etkisiz hale getirme mecburiyeti vardõ. KİTlerin finansal sonuçlarõnõn aynõ 
metotla değerlendirilmesi ve uluslararasõ standartlara göre finansal durumlarõnõn tespiti için de çalõşõlacaktõ. Üretim 
ünitelerinin teknik durumlarõ, iç ve dõş pazarlarõ, fiyatlandõrma politikalarõ, pazarlama sistemleri, kõsaca çağdaşlõklarõ 
ortaya çõkarõlmalõydõ.  
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Master Planda 32 KİT ve bunlara bağlõ müessese, bağlõ ortaklõk ve ortaklõklarõn incelenmesi isteniyordu. KİTler 
arasõnda Devlet Hava Alanlarõ İşletmeleri gibi sadece hizmet üretenler ve ETİBANK gibi devlerde vardõ. Devlet 
bankalarõ ve Tekel çalõşma kapsamõnõn dõşõnda tutulmuştu. Çalõşmayõ yapacak ekiplerin gayet geniş teknik, pazarlama 
ve finansal uzmanlõk yeteneğine sahip olmalarõ şarttõ. 
 
1986 yõlõnõn Şubat ayõnda ihaleye davet mektuplarõnõn hazõrlandõğõnõ öğrendik. İş tarifinin hazõrlanmasõna aktif olarak 
katõldõğõmõzdan DPT'nin TSKB'yi daha önce yaptõğõ gibi danõşmanlara potansiyel ortak diye göstereceğini 
zannetmiyorduk. Morgan Guaranty'nin davetliler arasõnda bulunup bulunmadõğõnõ bilmemekle beraber, gübre sektör 
ihalesindeki işbirliğimiz nedeniyle davet almalarõ halinde bize kendiliklerinden başvuracaklarõnõ tahmin ediyorduk. 
Böyle bir davet karşõsõnda ne yapacağõmõzõ tam kararlaştõramamõştõk. İş tarifini okuyan bazõ yöneticilerimiz işin 
hacminden korkuyor ve Master Plan yapõmõna tahsis edilecek uzmanlarla bankanõn kredi verdiği, finansman zorluğu 
çeken ve kötü yönetilen şirketlere yardõm sağlayarak tahsilatõnõ artõracağõnõ iddia ediyorlardõ. Başta genel müdürümüz 
Özhan Eroğuz olmak üzere bir grupta bu olayõ danõşmanlõk hizmetleri bölümünün uluslararasõ piyasalara girmesi için  
çok iyi bir fõrsat olarak değerlendiriyordu. Mart ayõnõn başõnda Morgan Guaranty beklediğimiz daveti yapmamõş ve 
bizde bu işi unutmaya başlamõştõk. 
 
İngiltere'den gelen bir telefon sessiz, sakin ve monoton yaşayõşõmõzõ değiştirdi. O tarihlerde İngiltere'nin büyük ve 
saygõn bankalarõndan olan Morgan Grenfell, Master Plan işinde bizimle iş birliği yapmak istiyordu.  Biz Morgan 
Guaranty'yi beklerken talih karşõmõza başka bir Morgan çõkarmõştõ. DPT 'yle temasa geçtik ve DPT'nin bu projede 
görev almamõza karşõ çõkmayacağõnõ öğrendik. Uzun ve heyecanlõ iç müzakerelerden sonra  Morgan Grenfell'le 
görüşmeye karar verdik. Bu görüşmeleri yapmak için Mart ayõnda Londra'ya gittim. Henüz resmi davet mektuplarõ 
yabancõ danõşmanlara gönderilmemişti. Ancak Türkiye'ye sõk sõk gelip giden bazõ yabancõ bankacõlar bu işin kokusunu 
almõşlar ve DPT'nin teklif hazõrlanmasõna pek zaman bõrakmayacağõnõ da düşünerek tekliflerini oluşturmak için ön 
hazõrlõklara başlamõşlardõ. İngiltere seyahatime başlamak üzereyken bu defa İngiliz Rotschild bankasõndan da bir iş 
birliği teklifi geldi. Rothscild'de çok prestijli bir isimdi, onlarõ da ziyaret edeceğimize söz verdik ve ben Londra'ya 
doğru yola çõktõm. 
 
Morgan Grenfell 25 ülkeye yayõlmõş ortaklõklarõ veya ofisleriyle uluslararasõ büyük şirket finansmanlarõnda, şirket 
evliliklerinde ve satõşlarõnda rol oynayan, kuvvetli danõşmanlõk kadrosuyla merchant bank diye adlandõrõlan ve 
dilimize tüccar banka diye tercüme edilebilen kuvvetli bir bankaydõ. Tüccar Bankacõlõk terimiyle uluslararasõ 
borsalarda kendi başõna veya müşteri namõna yüklü alõm, satõm yapan, büyük holdinglere finansman  danõşmanlõğõ 
yapan, fabrika veya şirket alõm veya satõmlarõ ile hisse senedi veya tahvil ihracõnõ organize eden, ihracat ve proje 
kredileri sağlayan, kiralama yolu ile müşterilerine makine ve teçhizat temin eden, zengin müşterilerinin servetlerini 
yöneten, bu işleri yapabilmek için de bünyesinde hukuk adamlarõ, iktisatçõlar, finansman uzmanlarõ, bilgisayarcõlar, 
vergiciler bulunduran bankalarõ anlõyoruz. İşte, Morgan Grenfell prestijleri çok yüksek olan Londra tüccar bankalarõ 
arasõnda o yõllarda yaptõğõ ciro bakõmõndan belki birinci belki ikinci sõrada yer alan bir bankaydõ. O günden bu güne, 
Morgan Grenfell, büyük bir skandala karõştõ, yöneticilerinden bir kõsmõ görevlerinden ayrõlmak zorunda kaldõ, bazõlarõ 
mahkemeye verildi ve bir borsa krizi sõrasõnda da New York ve Londra Borsalarõnda önemli zarar uğradõ. Sonunda da 
başka bir uluslar arasõ banka tarafõndan yutuldu. 
 
Morgan Grenfell'i ilk defa ziyaret ediyordum. Bana verilen adrese gittiğim zaman genel merkezlerini bulmakta zorluk 
çektim. Çünkü kapõlarõnda o iş yerinin Morgan Grenfell olduğunu belirten bir levha yoktu ve bina alõşmõş olduğumuz 
banka binalarõndan çok bir İngiliz soylusunun Londra evine benziyordu. Müracaatta sizin o günkü randevular listesine 
kayõtlõ olup olmadõğõnõza bakõlõyor, telefonla göreceğiniz kişi uyarõlõyor, daha sonra 19 asõr kõyafetli bir hizmetli sizi 
ayrõlan toplantõ salonuna götürüyordu. Hiçbir odanõn kapõsõ açõk olmadõğõndan ofisleri, çalõşanlarõ görmek mümkün 
değildi. Alõndõğõnõz toplantõ salonunda görüşeceğiniz yetkili ile görüşmenizi yapõp, şanlõysanõz  özel yemek salonlarõnda 
bir yemek yiyip, belki birde özel müze veya yönetim kurulu salonunu görüp işiniz bitmiş olarak bankadan ayrõlõrsõnõz. 
Ben, Morgan Grenfell'in yönetim kurulu salonunu ziyaret ettim. Burada bana Kraliçe Viktorya tarafõndan imzalanmõş 
ve Mr. Grenfell'e III. Napolyon'a sağladõğõ krediden ötürü teşekkür eden bir mektup gösterildi. Bütün İngiliz 
bankalarõnõn ziyaretçi kabul etme biçimi budur. Yõllar sonra, çok modern bir binada çalõşan Samuel Montagu'yla uzun 
iş birliğimizde bile bu kuralõn bozulmadõğõnõ gördük, toplantõ salonlarõndan ve yemek salonlarõndan başka hiçbir yere 
almadõlar veya alõnmamõza gerek kalmadõ. Yukarda saydõklarõma ilave olarak Samuel Montagu'da koridor sonlarõndaki 
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kapõlara elektronik ve ancak kartla acõlan kilitler taktõrõlmõş olduğundan yanõnõzda bankadan biri olmadan tuvalete 
bile gitmenize imkan yoktur. Bizler için hiç alõşõlmadõk bir çalõşma şekli.  
 
Hikayemize geri dönecek olursak, o gün, sabah 10'dan akşam 5'e kadar Mr. Nicholas Kennedy ve Mr. Kenneth 
Thomas ile birlikte iş tarifinde belirtilen işlerin nasõl ve kimler tarafõndan yapõlacağõ konusunda çalõştõk. Teklifin ne 
şekilde hazõrlanmasõ gerektiği, DPT teşkilatõnõ sõkmayacak bir şekilde bilgi kaynaklarõna erişilmesini nasõl garanti 
edeceğimizi müzakere ettik. KİTlerin iş birliğini reddetmeleri halinde neler yapabileceğimizi görüştük. Akşama doğru, 
benim için, işin en kritik noktasõna gelmiştik. Morgan Grenfell'cilere TSKB'nin başka bankalarla da teklif 
verebileceğini söylemem lazõmdõ. Rothschild ile bir gün sonra görüşecektim.  Meydana gelebilecek patlamayõ 
bekleyerek konuyu açtõm. Tahmin ettiğim gibi iki İngiliz de haberi sempati ile karşõlamadõlar. Korkularõ, teklif 
hazõrlama aşamasõnda bazõ kritik bilgilerin rakiplerine sõzdõrõlmasõydõ. Halbuki işin en kritik bölümünü, işin 
fiyatlandõrma şeklini, hiç konuşmamõştõk.  Üzerinde yoğun görüşmeler yaptõğõmõz konular ise iş tarifi ve işin 
planlanmasõyla ilgiliydi, rakiplerin ilgisini çekebilecek veya onlara avantaj sağlayacak bir bilgiye sahip değildik. Kaldõ 
ki bizde uluslararasõ bankacõlõk alanõnda yõllardõr top koşturan bir bankaydõk. Gizlilik prensipleri Morgan Grenfell için 
ne kadar mühimse bizim içinde o kadar mühimdi. 
 
İngiliz özelleştirme programõnda Morgan Grenfell, o tarihe kadar danõşman olarak, dört görev almõştõ. İlk olarak 
İngiliz Atom Enerjisi Komisyonunun sahibi olduğu Amersham şirketinin Londra Borsasõnda halka açõlmasõnõ organize 
etmiş, bu arada ilerde bizde çok sözü geçecek olan "Altõn Hisse" kavramõnõ geliştirmiş, daha sonra Demiryollarõna ait 
Sea Link ferilerinin ve bazõ liman işletmelerinin ihale usulüyle başka bir şirkete satõlarak özelleştirilmesini sağlamõş, bir 
bilgisayar şirketi olan British Technology Group'unu ise pazarlõk yoluyla büyük bir şirkete satõlmasõnõ gerçekleştirmişti. 
Jaguar otomobil şirketinin özelleştirme sonrasõ mali danõşmanlõğõnõ yapmaktaydõ. 
 
Morgan Grenfell'cilerin Türk Hükümeti ile de aralarõ çok iyiydi. Tek'in Haydarabat doğal gaz elektrik santralõnõn, 
DSİ ve DHMI'nin bazõ projelerinin,  otoyollarõn, Fatih Sultan Mehmet ve Galata köprülerinin finansman paketlerine 
iştirak etmiş, ihracat finansmanõ ile ilgili danõşmanlõk teklifinde bulunmuşlardõ. İyi Türkçe bilen ve Türkiye'de 
diplomat olarak görev yapmõş Adrian Hohler adlõ bir yöneticileri de vardõ. Kadrolarõnda eski İngiliz Sanayi Bakanlõğõ 
müsteşarõ Sir Peter Carey ile Sir John Sparrow gibi iki yõl Mrs. Thatcher'õn özelleştirme danõşmanlõğõnõ yapmõş iki ağõr 
top vardõ. Kendilerini en kuvvetli aday olarak görüyor,ve bizim başkalarõyla işbirliği yapma isteğimizi hayretle 
karşõlõyorlardõ. Bu konuda biz de kararlõydõk. Rothschild'in telefonundan sonra, yaptõğõmõz değerlendirmelerde 
TSKB'nin elindeki imkanlarõn ve geçmiş tecrübelerinin objektif bir değerlendirmesini yapmõş ve tek bir bankaya 
bağlanmanõn doğru olmayacağõna karar vermiştik.   
 
Müzakerelerden sonra iş tatlõya bağlandõ: teklifin hazõrlanmasõnda sadece Morgan Grenfell ile iş birliği yapacaktõk, 
öbür bankalara bu projede görev alacak elemanlarõmõzõn CV'lerini gönderecek ve ihaleyi kazanmalarõ halinde bu 
bankalarla birlikte çalõşacağõmõzõ gösteren birer belge verecektik. Bu arada onlarõn da bize hazõrlayõp o ana kadar 
ortaya çõkarmadõklarõ bir sürpriz vardõ. Eski Dünya Bankasõ personelinin oluşturduğu DFC adlõ şirketi de danõşmanlar 
arasõna ilave etmeye kararlõydõlar. İşin enteresan tarafõ DFC'nin ağõr toplarõndan biri, eski Dünya Bankasõ 
Direktörlerinden Mr. William Diamond, o sõralarda TSKB'nin yeni organizasyonel yapõsõnõn oluşturulmasõnda 
bankaya danõşmanlõk yapõyordu. DFC'nin proje ekibine dahil edilmesine itiraz etmedik. açõkça, DFC, Dünya Bankasõ 
üzerinde müspet bir tesir bõrakarak işi almamõzõ kolaylaştõrabilir diye düşündük. Ben de danõşmanlõk hizmetleri 
pazarlamasõnõn, DFC'nin başarõ ile uyguladõğõ, yeni bir taktiğini öğrenmiş oldum. 
 
Ertesi gün İngiliz Rothschild bankasõnõn yolunu tuttum. Mr. Robin Johstone adõnda bir yetkili ile bir görüşme yaptõm. 
Morgan Grenfell'le anlaştõğõmõz biçimde teklif hazõrlanmasõna iştirak etmeyeceğimizi, arzu ettikleri taktirde TSKB'yi, 
kendi hazõrlayacaklarõ teklifte Türk ortak olarak gösterebileceklerini söyledim. İkimizde fazla zorlanmadan belli bir 
anlaşmaya vardõk, onlar tekliflerini hazõrladõlar, Ankara'da bir araya gelip istedikleri belgeyi şekillendirip, kendilerine 
teslim ettik.  
 
İstanbul'a dönünce yoğun bir teklif hazõrlama aktivitesi başladõ. İngiltere ile Türkiye arasõnda uzun teleksler gidip 
geliyor, telefonlarla görüşler teati ediliyor, hem teklif hazõrlanõyor hem de DPT'ye karşõ uygulanacak  politika tespit 
ediliyordu. Fõrsattan istifade ederek TSKB'nin ilk faksõnõ bir emrivaki yaparak aldõk. Bir yõlõ aşkõn bir süredir bankanõn 
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ihtiyacõ olan faks bakõm departmanõnõn aletleri yeterli derecede güvenli bulmamasõ gibi sudan bir bahane ile 
alõnamamõştõ. Acil ihtiyacõmõzõ çeşitli faks satan şirketlerden deneme yapmak bahanesi ile getirttiğimiz makinelerle 
giderdik, kõsa bir süre sonrada kendi faksõmõza kavuştuk. Teklif şekillendikçe bu projede yükleneceğimiz iş yükü de 
belirleniyordu. TSKB özelleştirme Master Plan çalõşmalarõna dahil KİTlerin ve önemli müesseselerinin son üç yõllõk 
finansal neticelerinin analizlerini yapacak, organigramlarõnõ temin edecek, performanslarõnõ aynõ tür özel teşebbüs 
tesisleri karşõlaştõracak, ön değerlendirmeler üzerinde çalõşacak, özelleştirmeye gidildiğinde KİTlerle ilgilenen Türk 
yatõrõmcõlarõ tanõmlayacak, gerekirse yeniden yapõlaştõrma ihtiyaçlarõnõ belirleyecek, özelleştirmenin sosyal ve politik 
neticeleri hakkõnda fikir beyan edecek, özelleştirmenin sosyo-ekonomik etkileri hakkõnda bir çalõşma yapacaktõ. 
Bunlara ilave olarak özelleştirmeyle ilgili olabilecek bütün kanunlarõn, kararnamelerin, ana sözleşmelerin de gözden 
geçirilmesi TSKB'nin sorumluluğundaydõ. 
 
Morgan Grenfell ise yapõlan çalõşmalarõ denetleyecek, değerlendirmede TSKB'ye yardõm edecek, özelleştirme 
metodolojisini geliştirecek, her KİT için özelleştirmenin nasõl ve ne zaman yapõlacağõnõ söyleyecek, muhasebe 
sistemini inceleyecek, vergi sistemi ile ilgili çalõşmalar yapacaktõ. 
 
Yükümlülüklerimiz belirginleştikçe TSKB'de projeye karşõ tutumda olanlar itirazlarõnõ daha da yüksek sesle ortaya 
koymaya başladõlar. Ama geri dönüş için çok geçti. Ben, elimizdeki imkanlarla sorumluluklarõmõzõ kolaylõkla yerine 
getirebileceğimize inanõyordum. Hukuki incelemeleri, iş alõndõğõ taktirde, iki mümtaz profesöre yaptõracaktõk. KİTler 
konusunda uzun yõllardan beri çalõşmalar yapmõş, bakan olarak hükümette görev yaptõğõ sõrada KİT reformuyla ilgili 
kanunlar hazõrlamõş bir başka kõymetli profesör, Dr. Mustafa Aysan her zaman yardõmcõ olacağõna söz vermişti. 
Bankada her KİT'i detaylõ bir şekilde inceleyecek yeterli sayõda mühendis, iktisatçõ ve mali analistte mevcuttu. 
Bilanço analizlerini bilgisayar aracõlõğõyla yapõyorduk. Biz bu tereddütleri geçirirken bir yandan yoğun bir biçimde 
teklifi hazõrlamaya devam ediyorduk. Sonunda teklif nihai halini aldõ. 
 
Tekliflerin verilmesinden evvel Morgan Grenfell Bankasõndan Adrian Hohler ve Richard Norton'la birlikte 
Ankara'ya gidip DPT teşkilatõnõ ziyaret ettik. İhsan Kavşat'la uzun uzun Master Planõ konuştuk. KİTlerin sağlayacağõ 
bilgiler konusunda kendimizi emniyete almaya çalõştõk. Yolculuk sõrasõnda Adrian Hohler'in Türkiye'yi ve önemli iş 
adamlarõnõ çok iyi tanõdõğõnõ öğrenmek fõrsatõnõ buldum. Eski diplomatlarõn bankacõlõk alanõnda nasõl faydalõ 
olabildiklerini de böylece anladõm. 
 
Bir akşam, saat 5 civarõnda büromda otururken Aykut Usman telefon etti. Morgan Guaranty'den Alan Lowe'õn 
Bankaya geleceğini söyledi ve onunla görüşmemi istedi, konuşma mevzunun  Master Plan olacağõnõ da ilave etti.  
Alan Lowe Türkiye'ye sõk sõk gelen ve her gelişinde TSKB'deki dostlarõnõ ziyaret eden Morgan Guaranty'nin bir üst 
düzey sorumlusuydu. Kendisiyle Gübre Teklifi çalõşmalarõnda tanõşmõştõm. Ne düşündüğünü hemen söyleyen, 
meselenin özüne inen, biraz da sert  bir karaktere sahipti. Morgan Grenfell ile birlikte çalõşma haberine, pek haklarõ 
olmadõğõ halde, aşõrõ bir tepki gösterebilirdi. Alan, zannettiğim gibi sert bir çõkõş yapmadõ. Morgan Guaranty'yi 
beklemediğimiz için biraz serzenişte bulundu. Ben Morgan Grenfell ile bir teklif vermek üzere bulunduğumuzu ve 
onlarla olan anlaşmamõza göre Morgan Guaranty'nin arzu ettiği taktirde, bizi, kendi teklifinde Türk ortak diye 
gösterebileceklerini, işi almalarõ halinde de onlarla çalõşmanõn bizim için zevk olacağõnõ anlattõm. Alan Lowe, 
bahsettiğim esasa göre hemen teklif hazõrlamaya başlayacaklarõnõ söyleyerek New York'a geri döndü. 
 
Teklif isteme mektuplarõ DPT tarafõndan 9 Nisan 1985 tarihinde gönderilmişti. Teklifler Mayõsõn 16'sõnda verilecekti. 
Alan Lowe ve ekibi ise teklifi Mayõs başõnda  hazõrlamaya başlõyorlardõ. Teklifin zamanõnda yetişebileceğine hiç 
ihtimal veremiyordum.  
 
Tahminlerimin aksine, Morgan Guaranty zamanõnda teklifini hazõrladõ ve DPT teşkilatõna sundu. Büyük bir nezaketle 
teklifin bir kopyasõnõ da TSKB'ye gönderdiler. Teklifi incelediğimizde Morgan Guaranty'nin bizim yanõmõzda  Sõnai 
Yatõrõm Kredi Bankasõ, Muhaş Danõşmanlõk Şirketi ile Yatõrõm Finansman A.Ş.'yi de proje ekibine dahil etmiş 
olduklarõnõ gördük. Sinai Yatõrõm Kredi Bankasõ TSKB ile aynõ karakterli ama biraz daha küçük bir bankaydõ. Bu 
banka ile işbirliği yapmaya zaten alõşõktõk. Yatõrõm Finansman A.Ş. ise TSKB'nin  neredeyse bir yan kuruluşuydu. 
Mohaş'õ hiç tanõmõyorduk. Mohaş'õn proje de üstleneceği görevler özelleştirme ile ilgili hukuki incelemeler yapmak ve 
muhasebe sistemleri hakkõnda bilgi vermekti. Her iki konu diğer işlerden bağõmsõz incelenebileceğinden bizim için 
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Muhaş'la çalõşmak bir sorun teşkil etmiyordu. Yukarõdaki nedenlerle beş ayrõ kuruluşun birlikte yapacağõ bu çalõşmada 
koordinasyon açõsõndan bir problemle karşõlaşacağõmõzõ tahmin etmiyorduk. Teklif TSKB'nin üstleneceği görevleri de 
belirtmişti. TSKB, Sõnai Yatõrõm  Kredi Bankasõyla birlikte KİTlerden gerekli bilgileri toplayacak ve KİTlerin finansal 
verilerinin analizini yapacaktõ. Ayrõca en gelişmiş imkanlara sahip organizasyon olarak ta projenin Türkiye'deki genel 
koordinasyonundan sorumlu olacaktõk. Teklifin bu şekilde hazõrlanmasõ bizim çok hoşumuza gitti. Morgan Grenfell'le 
birlikte ihaleyi kazanmamõz halinde sorumluluklarõmõz çok daha geniş alanlara yayõlõyor ve  bizi rahatsõz ediyordu. 
Morgan Guaranty ile iş yapmamõz halinde sorumluluklarõ paylaşacak üç Türk firmasõ daha yanõmõzda yer alacaktõ. 
Banka içinde projenin en büyük muhalifleri dahi itirazlarõnõ geri almaya başlamõşlardõ. Herkes işin Morgan Guaranty 
ile birlikte yapõlmasõnõ istiyordu. 
 
Morgan Guaranty veya kõsa adõyla Morgan Bank takriben bir asõr önce meşhur Amerikalõ finansör J.P.Morgan 
tarafõndan kurulmuş bir bankadõr. Amerikanõn beş büyük bankasõndan biridir. Geniş tabanlõ bir müşteri grubu yerine 
nispeten az sayõda fakat önemli müşterilerle çalõşmayõ tercih eder. Türkiye'yle münasebetlerinin 60 yõllõk bir geçmişi 
olmasõna rağmen 1979 yõlõndan sonra münasebetlerde önemli gelişme olmuştur. Master Plan İhalesi tarihlerinde 
Morgan Bank, THY ve PTT'ye  finansman sağlamõş; borç erteleme operasyonlarõnda, beş yabancõ bankayla birlikte, 
bankalarõ yönlendirme komitesinde görev yapmõş; Atatürk Barajõ finansmanõna iştirak etmiş ve özel sektöre çeşitli 
krediler vermişti. Morgan Bankasõ'nõn Türkiye'ye olan ilgisi sadece bankacõlõk aktiviteleri ile ilgili değildi. Genel 
Müdür Yardõmcõlarõndan Rodney B. Wagner uzun yõllar  Birleşik Amerika yardõm teşkilatõ olan AID'nin yakõn ve orta 
doğu bölümünde görev yapmõş bu arada Türk Ekonomisi ile aktif bir şekilde ilgilenmiş, daha sonra iki yõl AID'nin 
Türkiye teşkilatõnda genel müdür yardõmcõsõ olarak çalõşarak Türkiye ile olan münasebetlerini pekiştirmişti. O 
sõralarda DPT teşkilatõnda görev yapan Turgut Özal'la tanõşmõş ve aralarõnda şahsi bir dostluk teessüs etmişti. Rodney 
Wagner ayrõca Robert College'õn mütevelli heyetinde de görev yapar. Aynõ mütevelli heyette vazifeli olan Kõdemli 
Umum Müdür Muavini İbrahim Öngüt'le de çok iyi bir dostluğu vardõ. İbrahim Beyle olan şahsi dostluğu TSKB'yi 
yakõndan tanõmasõna sebep olmuş, bu şekilde de biz Morgan Bank'õn iştirak ettiği projelere yerli ortak olarak dahil 
edilmiştik.   
 
Amerikalõ bankacõlarõn yüksek kademe yöneticileri, hata yapmamak kaydõyla, neredeyse sonsuz yetkilere sahiptirler. 
Türkiye'nin sanayileşmesini yakõndan incelemek fõrsatõnõ bulan ve geleceğe ait planlarõnõ en yetkili kişilerden işiten ve 
bu yetkililere inanan, Türkiye'yi Bodrum'da bir yat sahibi olacak kadar seven bir banka yöneticisi olarak Rodney 
Wagner'in Türkiye için bazõ imkanlar yaratmasõ şaşõrtõcõ bir olay değildi. Rodney Wagner'in Türkiye'ye sempatik 
bakõşõnõn yanõnda Morgan bankasõ, o tarihlerde "Financial Analysis Department" adõyla anõlan Danõşmanlõk 
Hizmetleri bölümüne de prestijli bir proje arõyordu. Financial Analysis department veya Danõşmanlõk hizmetleri 
bölümü, 100 uzmanõn dünya üzerinde çeşitli merkezlerden hizmet sunduğu büyük bir organizasyon haline gelmiş ve 
faaliyetlerini, danõşmanlõkta pek alõşõlmõş olmamasõna rağmen, dergi ve gazete reklamlarõyla duyurmaya başlamõştõ. 
Devam etmekte olan reklam kampanyasõna Master Planõn ihalesinin kazanõldõğõ haberi iyi bir malzeme olacaktõ. 
İngiltere özelleştirme pazarõndan pay alamayacaklarõnõ bilmekle beraber dünyada özelleştirme hastalõğõna tutulmuş 
ülkelerde kullanõlmak üzere iyi bir referansta temin edeceklerdi. Danõşmanlõk bölümünün başarõlõ çalõşmalarõna 
rağmen Morgan'õn özelleştirme tecrübesi çok kõsõtlõydõ. Şili'de ham petrol mübayasõ, rafinajõ ve pazarlamasõ ile görevli 
bir petrol firmasõnõn ne şekilde parçalanabileceğini etüt etmişler, Malezya'da bir madencilik şirketinin özelleştirme 
stratejisi ve kõymetlendirmesinde çalõşmõşlar ve Belçika'da bir demir çelik şirketinin özelleştirilebilmesi için ne şekilde 
re organizasyona tabi tutulmasõ gerektiğini tespit etmişlerdi. Eğer Master Plan ihalesinde başarõlõ olurlarsa bu tip 
işlerde genellikle rakipsiz olan İngiliz Bankalarõnõ, hiç değilse, Master Plan projelerinde zorlayabilecekler ve 
kendilerine karlõ bir pazar yaratabileceklerdi. 
 
Büyük bir danõşmanlõk bölümünü bir banka bünyesinde muhafaza etmek zordur. Diğer danõşmanlõk şirketlerinden 
farklõ olarak banka danõşmanlõk şirketleri bazõ işleri kabul edemezler, kabul ettikleri işlerin muhakkak bankacõlõkla bir 
ilgisinin olmasõ lazõmdõr. Bu nedenle sõnõrlõ sayõda  işlere talip olabilirler ve eninde sonunda bir üst yönetici bölümün 
kar-zarar hesabõnõ yapar. En karlõ dönemlerinde dahi, bankalarõn, diğer aktivitelerinden elde ettikleri karõn çok küçük 
bir bölümünü sağlayabilirler. Zor yõllarda bankalarõn en çabuk feda edecekleri bölüm danõşmanlõk servisleridir. Servis 
kapatõlsa dahi, bankalar, mevcut elemanlarõnõ kullanarak danõşmanlõk aktivitelerine devam edebilirler. Nitekim 
Master Planõn tamamlanmasõndan sonra, Morgan'õn danõşmanlõk bölümü reorganize edildi, uzmanlarõ çeşitli 
bölümlere dağõtõldõ. Ama banka danõşmanlõk hizmetleri sunmaya devam ediyor. Master Plan çalõşmalarõnõn 



21

uluslararasõ özelleştirmede, kendilerine, umduklarõ avantajõ sağladõğõna da emin değilim. 
 
Tekliflerin verilmesinden sonra DPT'nin neticeleri açõklamasõna kadar geçen zamanda, projenin esas sorumluğunu 
taşõyacak Terry Eccles ile tanõştõk. Terry, 1975 yõlõndan beri Morgan'õn danõşmanlõk bölümünde çalõşan ve bu 
bölümün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki çalõşmalarõ yöneten kişiydi. Çok değişik ülkelerde, çok değişik kişilerle, 
çok değişik projelerde çalõşmõş olmakla beraber özelleştirme konusunda pek bilgili değildi. İngilizler, o tarihte, 
özelleştirme deneyimlerini, bugünlerde olduğu gibi, konferanslar ve seminarlar yoluyla dünyaya anlatmõyor, Kitaplar 
ve özel dergiler yayõnlanmõyordu. Terry'nin Türkiye tecrübesi de yoktu. Rodney Wagner gibi bir idarecinin vaktinin 
büyük bölümünü bu işe tahsis edemeyeceğinden Morgan Grenfell'de olduğu gibi Morgan Bankasõnda da bir Türkiye 
uzmanõnõn veya daha önce özelleştirmede çalõşmõş bir uzmanõn ortaya çõkmasõnõ merakla bekliyorduk.  
 
Halbuki Morgan teklifinde gözden kaçõrdõğõmõz bir Türkiye uzmanõ vardõ. Morgan Bankasõnõn Para Piyasalarõ 
araştõrma bölümü başkanõ Cengiz İsrafil. Cengiz İsrafil'in hayatõ bir macera romanõna konu olabilir. Varşova'da 
doğmuş, ikinci dünya savaşõ sõrasõnda Rusya üstünden Türkiye'ye gelmiş, buradan da  17 yaşõnda iken ailesi ile 
Amerika Birleşik Devletlerine göç etmiştir. Hiç İngilizce bilmeden gittiği Amerika'da, önce liseyi, sonra Columbia 
Üniversitesi Matematik bölümünü bitirmiş, doktora tahsilini yarõda bõrakmõş, üç yõllõk bir kesinti haricinde iş hayatõ 
devamlõ Morgan Bankasõnda geçmiş bir bankacõdõr. 1984 yõlõnda Türkiye'de Türk bankacõlar için  Amerikan Para 
Pazarlarõ konulu bir seri konferans düzenlemiş ve daha sonra TC Merkez Bankasõ yetkililerinin Avrupa Merkez 
Bankasõ ziyaretlerine danõşman olarak katõlmõştõr. Dünya Bankamsõnõn isteği üzerine Türk Bankacõlõk sisteminin 
modernizasyon çalõşmalarõnda görev almõştõr. Böylece hem hükümet, hem Merkez Bankasõ, hem Türk Bankalarõnõn 
yetkilileriyle belki de zamanõn başbakanõ Sayõn Turgut Özal'la tanõşmõştõ. Cengiz İsrafil'in ihale öncesinde Master 
Planla ilgili olarak Türkiye'ye gelip gittiği konusunda bir bilgim yok. 1984 ve 1985 yõllarõ Cengiz İsrafil'in sõk sõk 
Türkiye'yi ziyaret ettiği yõllar. Ancak bu tarihlerde Türkiye'yi tanõdõğõnõ iddia etmek zordur. Aradan geçen zamanda 
Türkçe'yi büyük ölçüde unutmuştu. Amerika'ya göç ettiklerinden bu yana Türkiye'yle olan tüm irtibatlarõ da 
kopuktu. 
 
Rodney Wagner ve Cengiz İsrafil'in kişiliklerinin sağladõğõ avantajlara, Morgan Bank isminin büyüklüğüne rağmen, 
kağõt üzerinde Morgan Grenfell ihaleyi kazanmak acõsõndan daha şanslõ gözüküyordu. Tekliflerin teknik 
değerlendirilmesinde, daha önce tamamladõğõ özelleştirme işlemleri kendilerine çok puan kazandõracaktõ. Her iki 
banka da bizi Türk ortak olarak gösteriyor ve buradan alacaklarõ puanlarõ eşitliyorlardõ. Belki Morgan Bank'õn ortak 
olarak gösterdiği diğer Türk kuruluşlarõ puanõnõ biraza artõrabilirdi. Projede görev yapacak uzmanlara baktõğõmõz 
zaman her iki bankanõn tecrübeli bankacõlarõnõ bu işe tahsis edeceğini görebiliyor ve aynõ puanõ almalarõnõ 
bekliyorduk. Dünya Bankasõ nezdinde her iki bankanõn ödevlerini yerine getirdiklerine, Washington'da gerekli 
görüşmeleri ve propagandayõ yaptõklarõna emindik. Her iki banka DPT'nin kontrat şartlarõna itiraz etmiyordu. Morgan 
Grenfell teklifine DPT'den beklentiler başlõğõ altõnda birtakõm istekler ileri sürmüştü. Morgan Bank'õn teklifinde bu 
tip şartlar yoktu. Dünya Bankasõ kurallarõna göre, bu durumda, Morgan Bankasõnõn eksik teknik puanlarõnõ telafi 
etmek ve ihaleyi kazanabilmek için çok düşük bir ücret teklif etmesi  gerekecekti. Elimizde iki bankanõn istedikleri 
fiyatlar hakkõnda hiçbir bilgi yoktu.  
 
Teklif vermeye davet edilen başka büyük ve şöhretli bankalar olduğunu da biliyorduk. Verdikleri tekliflerin 
özellikleri, Türkiye'de kimlerle çalõşacaklarõ, tahmini fiyatlarõ konularõnda DPT çok ketum davranõyor, dõşarõya hiçbir 
bilgi sõzmõyordu. Biraz daha beklemekten başka bir çaremiz yoktu.  Beklerken de her üç bankadan devamlõ gelen 
telefonlarõ ihalenin henüz neticelenmediğini, içerden bilgi almamõza imkan olmadõğõnõ söyleyerek cevaplandõrõyor ve 
onlarõnda bizim kadar heyecanlõ olduklarõnõ görerek biraz can sõkõntõmõzõ gideriyorduk. 
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 Kontrat Müzakereleri ve Hazõrlõklar  
 
Haziran ayõnda Terry Eccles'dan gelen bir telefon ihalenin Morgan Bank ve ekibi tarafõndan kazanõldõğõ müjdesini 
veriyordu. Bu haberi bazõlarõmõz büyük bir sevinçle bazõlarõmõz ise biraz korku ile karşõladõk. Hala bu projeyi kolaylõkla 
yapamayacağõmõzõ düşünen banka mensuplarõ ve yöneticileri vardõ. İhaleyi kazandõğõmõzõ öğrenmiştik ama ne kadar 
ücret alacağõmõzõ bilmiyorduk. Ücretimizin tespiti telefonda yapõldõ. Ankara'dan ortaklarõ telefonla arayan Terry, proje 
için alõnacak tüm ücreti söylüyor ve bu ücretten alacağõmõz pay konusunda görüşüyordu. Ücreti duyunca, Morgan 
Bank adõna, şok geçirdik. DPT Morgan Bankasõna, tüm seyahat  ve diğer masraflar dahil olmak üzere bu proje için 
347,000 dolar ödeyecekti. Bu ücret yapõlacak işin hacmi göz önünde tutulursa son derece düşüktü. Anlaşõlan Morgan 
Bank bu işi almak için büyük bir fedakarlõk yapõyor ve bizi de dolaylõ yoldan fedakarlõk yapmaya zorluyordu. Sonunda 
Morgan Bankasõ ile anlaştõk, kendi bölümümüz için 120,000 dolar alacaktõk. Bu ücret bizi tatmin etmemekle beraber 
yine de memnunduk.  
 
32 KİT'in 26'sõnõ biz etüt edecektik. KİTlerin finansal değerlendirilmelerinde bizim bilgi işlem bölümümüzden istifade 
edilecek ve proje analiz programõmõz kullanõlacaktõ. KİTlere ve DPT'ye yapõlacak ziyaretlerde masraflarõ kendimiz 
karşõlayacaktõk. Yönetim kademesinde görev yapacak elemanlarõn dõşõnda Master Plan çalõşmalarõnda hepsi çok iyi 
lisan bilen, konularõnda en az beş yõl deneyimli dört mali analist, beş iktisatçõ ve dört mühendis görev yapacak, bunlarõ 
bir teknik ressam, bir sekreter ve bir PC operatörü destekleyecekti. Ayrõca yazõlõ metinlerin tercümesini de banka 
tercümanlarõ yapacaklardõ. Türkiye de bu kadar büyük ve kõymetli bir kadroyu böyle bir işe tahsis edebilecek başka bir 
müessesenin bugün bile mevcut olduğunu sanmõyorum.  
 
Sümerbank hakkõnda yapõlacak olan araştõrmayla ilgili olarak TDS'yle anlaştõk. Boston Consulting Group'la birlikte 
yaptõklarõ tekstil çalõşmasõ yeni bitmişti ve bizden çok daha kolay Sümerbank incelemesini yapabilirlerdi 
 
Bütün bunlardan daha da önemlisi projede görev alacak TSKB'lilerin birbirleriyle olan dayanõşmalarõ, uzun yõllar 
birlikte çalõşmanõn getirdiği kolaylõklardõ. Projede görev alan herkes yapacağõ işi çok iyi biliyordu. Ekip mensuplarõ 
arasõnda iyi bir arkadaşlõk vardõ. Ast-Üst münasebetleri bazõ konularda çõkan ufak sürtüşmeler haricinde çok iyiydi. 
Baskõ altõnda ve belirli bir programa uygun olarak çalõşmaya ve gününde verilen işleri bitirmeye de alõşõktõk. Bir iş 
programõ yapõldõğõ taktirde her yönetici ve uzmanõn bu programa uyacağõnõ biliyorduk. Büyük projeler ve proje 
ekipleri bizi korkutmuyordu. Banka olarak çok daha büyük ekiplerle Türkiye Kimya Araştõrmasõ, Türk Makine 
Üreticileri araştõrmasõ gibi kompleks projeleri başarõyla tamamlamõştõk. Yabancõlarla çalõşmaya da alõşõktõk. Ekibin 
yarõsõndan fazlasõ yabancõ danõşmanlarla en az bir proje yapmõşlar ve onlarõn çalõşma tekniklerini öğrenmişlerdi. 
Ziyaret edeceğimiz ve inceleyeceğimiz KİTlerde yöneticilerle iyi geçinme yolunu muhakkak bulacaktõk. Uzmanlarõmõz 
kredi taleplerini incelerken bazõ kuruluşlarda hiç sürtüşmeye meydan vermeden adeta detektiflik yapmayõ ve hakiki 
bilgileri temin etmeyi tecrübelerle öğrenmişlerdi. Yaş ortalamamõz da her türlü incelemeyi yapmaya müsaitti. Ne 
kõymet verilmeyecek kadar genç ne de karşõmõzdakini enerjimiz konusunda tereddüde düşürecek kadar yaşlõydõk. 
 
O yõllarda PC'ler Türkiye'de yeni kullanõma giriyorlardõ. Projeyi fõrsat bilip danõşmanlõk hizmetleri bölümüne hemen 
bir PC aldõrdõk. Rapor hazõrlanmasõnda kullanõlan koca bir Wang sistemimizde vardõ. Bir raporun nasõl yazõlacağõ, 
formunun ne olacağõ, sayfalarõn nasõl numaralanacağõ çoktan standartlaşmõştõ. Tercümanlarõmõz Dünya Bankasõ için 
hazõrlanan raporlarõ tercüme ede ede bu tip raporlarda kullanõlan İngilizce'ye iyicene vakõf olmuşlardõ. Kõsaca Morgan 
Guaranty nispeten ucuz bir fiyata başarõlõ olmaya alõşmõş bir ekip ve bu ekibin arkasõndaki gelişmiş bir destek servisi ile 
iş birliği yapmak imkanõnõ elde etmişti. 
 
Sanayi Yatõrõm  Kredi Bankasõnda bu projede en tecrübeli elemanlarõndan kurulu bir ekibi vazifelendirmişti. İktisadi 
İnceleme ve Araştõrma Bölümü Müdürü  Yaşar Fõndõkçõoğlu'nun yönetiminde hepsi TSKB uzmanlarõ ayarõnda iki 
uzmanla dört KİT'in incelemesini yapacaklardõ. 
 
Yatõrõm Finansman A.Ş'den ise Genel Müdür Zeki Döşlüoğlu, Genel Müdür Yardõmcõsõ Mecit Babat ve Muhasebe 
Müdürü Yüksel Piyale'den oluşan bir ekip yeni kurulan borsa, menkul kõymetler pazarõ gibi konularda Morgan 
Guaranty'ye yardõmcõ olacaklardõ.  
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Morgan Guaranty'nin muhasebe ve hukuki sorunlarõn araştõrõlmasõ için anlaştõğõ Muhaş-Price Waterhouse firmasõnõ 
tanõmõyorduk. Price Waterhouse dünyanõn önde gelen denetleme firmalarõndan birisidir. Her uluslararasõ denetim 
firmasõnõn yaptõğõ gibi müşterilerine yönetim danõşmanlõğõ hizmetleri de sunarak aktivitelerini geliştirmiş ve son 
yõllarda Muhaş ile birlikte Dünya Bankasõ tarafõndan kredi ile desteklenen Ziraat bankasõ Reorganizasyon, Gübre 
Sanayi ve Şeker Sanayi reorganizasyon çalõşmalarõnõ yürütmüştü. Çalõşmalarõn amacõ devletin bu müesseselerini 
yönetim alanõnda çağdaşlaştõrmaktõ ve özelleştirme olayõndan önce adõ sõk sõk duyulan ama belli bir düzelme 
sağlayamayan KİT reformlarõnõ gerçekleştirmekti.  
 
Muhaş, işin hukuki incelemesini Avukat Atilla Gökaydõn'a vermişti. Atilla Bey son derece iyi İngilizce konuşan ve 
konusuna vakõf bir kişidir. Yaptõğõ incelemeler sonunda hazõrladõğõ rapor zannediyorum ki özelleştirme için yapõlan bir 
dizi hukuki düzenlemeye esas teşkil etti.  
 
Temmuz ortalarõna doğru Morgan Bankasõ hariç, diğer kuruluşlar ekiplerini oluşturmuşlar ve projenin başlamasõnõ 
beklemeye başlamõşlardõ. İlk başlarda Morgan Bankasõ da kontratõn çabucak imzalanacağõnõ tahmin ediyordu. 
Müzakerelere genellikle Terry Eccles katõlõyor ve her Ankara seyahatinden sonra kontratõn bir sonraki hafta 
imzalanacağõnõ söyleyip geri dönüyordu. Kontrat, Morgan Bankasõyla DPT arasõnda imzalanacaktõ. Bizim resmen 
DPT'ye karşõ bir sorumluluğumuz yoktu. İş başladõktan bir iki ay sonra bizde Morgan'la bir kontrat imzaladõk ve 
karşõlõklõ  kanuni güvenceye kavuştuk. Eylül ayõ başlarõnda Terry artõk yorgunluk belirtileri gösteriyordu. DPT 
toplantõlarõna bizimde katõlmamõzõ istemeye başladõ. Bir kişinin kalabalõk bir grupla müzakerelerde bulunmasõ son 
derece yorucu bir olaydõr. Tek kişi aynõ anda karşõsõndaki kişilerin sorduklarõ sualleri cevaplamaya, not almaya, sual 
sormaya ve müzakere pozisyonunu korumaya çalõşõr ve yõpranõr. Yanõnda psikolojik olarak destek alabileceği kimse de 
yoktur. Terry'nin müzakerelere iştirak edecek grubu çoğaltmaya çalõşmasõ gayet doğal ve sõhhatli bir olaydõ. Bizim 
katõldõğõmõz ilk toplantõya Terry, ben, Yaşar Fõndõkçõoğlu, Zeki Döşlüoğlu ve Yüksel Nedim Yalçõn iştirak ettik. 
DPT'yi Doğan Yörükhan, İhsan kavşat ve Mehmet Bilgiç temsil ediyorlardõ. DPT fiyatõ sabit tutarak daha fazla iş 
yaptõrmak istiyordu. İş tarifinde KİTlerin müesseselerinin detaylõ bir şekilde inceleneceği istenmemişti. DPT 
müesseselerin, bağlõ ortaklõklarõn ve hatta bazõ ortaklõklarõn detaylõ analizlerini istiyordu. Halbuki verilen süre zarfõnda 
ancak KİTlerin genel bir analizi yapõlabilir, detaylõ çalõşmalar daha sonraya bõrakõlõrdõ. İstenilen ilave analizler beni ve 
Yaşar Fõndõkçõoğlu'nu direkt ilgilendirdiğinden ikimizde böyle bir analizi yapmamõza gerek olmadõğõnõ anlatmaya 
çalõşõyorduk. DPT bizden bir tane de değerlendirme istiyordu. Halbuki değerlendirme tamamen konumuzun 
dõşõndaydõ. KİT listesinde devletin finans müesseseleri, bankalar yer almamõştõ. DPT, 32 KİT'e ilave olarak Devlet 
Yatõrõm Bankasõ'nõn da çalõşmada yer almasõnõ öneriyordu. 
 
Bizde çalõşmamõz için gerekli bilgi akõşõnõ sağlama almaya çalõşõyorduk. İstediğimiz bilgiler, çalõşma yapõlacak her 
müessese için son üç yõlõn mali neticeleri, faaliyet raporlarõ, Yüksek Denetleme Kurulu raporlarõ, daha önceden 
tamamlanmõş Tekstil, Çimento ve Gübre raporlarõ ile devam etmekte olan Kağõt Sanayi ön raporu ve Lazarre Freres 
tarafõndan yapõlan THY değerlendirme raporuydu. Ayrõca Arthur Young'õn Etibank'ta bir çalõşma yaptõğõnõ 
duymuştuk. Çalõşmanõn neticelerinin bize de verilmesini istiyorduk. Morgan Guaranty Çitosan ve THY 
incelemelerini diğer danõşmanlar tarafõndan yapõlan çalõşmalara dayanarak yürütecekti. O gün, her iki tarafta 
birbirinden devamlõ bir şeyler istedi, yine bir anlaşmaya varamadan DPT'den ayrõldõk.  
 
Eylülün sonlarõna doğru Terry ile birlikte bir defa daha Ankara'ya gittik. Uzun ve bõktõrõcõ müzakerelerden sonra 
kontratõ imzalanmaya hazõr hale getirdik.  DPT ana KİTlerin analizleriyle yetinmeyi kabul etmiş ancak bazõ bağlõ 
müesseselerin de 32 KİT'e ilave edilmesini sağlamõştõ. Çalõşmada 32 yerine 41 kuruluş incelenecekti. Mali analizlerde 
kullanõlacak bilgisayar programõnõ da DPT'ye vermeyi kabul etmiştik. Değerlendirme fikrinden vaz geçilmişti, örnek 
olsun diye hiçbir mesuliyet taşõmamak koşuluyla bir KİT değerlendirilecekti. Devlet Yatõrõm Bankasõ için Morgan bir 
brifing düzenleyecek, yazõlõ bir doküman hazõrlamayacaktõ. 
 
Kontratõn Terry Eccles tarafõndan imzalanmasõndan sonra da hemen işe başlayamadõk. Terry birkaç kez Ankara'ya 
gitmek mecburiyetinde kaldõ, anlaşmanõn damga resmi, DPT'ye verilecek teminatlar, Dünya Bankasõnõn onayõ, 
Sayõştay vizesi projenin Kasõm ayõ ortasõnda başlamasõna sebep oldu.  
 
Kontrat imzalandõktan hemen sonra Morgan Bank Kevin Pinto isimli Hint asõllõ genç bir uzmanõnõ İstanbul'a 
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gönderdi.  Kevin'in görevi Master Plan hazõrlanmasõ için gerekli KİT analizlerinin metodolojisini geliştirmek, 
enflasyonun etkilerini de göz önüne alarak sõhhatli mali analizler yapõlmasõnõ sağlamak ve bu çalõşmada görev alacak 
Türk elemanlarõ yetiştirmekti. TSKB'de iki ayrõ toplantõ düzenleyip, Sõnai Yatõrõm ve Kredi Bankasõ uzmanlarõnõ da 
davet ederek metodoloji konusunu Pinto ile tartõştõk. Bu toplantõlarõn sonunda iki tarafõn beklentileri de 
gerçekleşmemişti. Biz KİT mali analizinin nasõl yapõlacağõnõ hala anlayamamõş, Kevin'de KİT analizlerini başarõlõ bir 
şekilde yapacağõmõzdan emin olamamõştõ. Her iki taraf kuşkularõnõ dile getirdiyse de belirli bir çözüme ulaşamadõk. 
Kendi aramõzda Kevin'in notlarõndan istifade ederek yaptõğõmõz toplantõnõn sonuçlarõ daha da kötüydü. Uzmanlar 
belirtilen metotlarla hiç bir yere varõlamayacağõ konusunda sanki fikir birliğine varmõşlardõ. Morgan Bank yöneticileri 
durumu yakõndan takip ediyorlardõ. Kõsa bir süre sonra David Bradley isimli bir uzman İstanbul'a geldi. David, 
Morgan Bank'a yeni girmiş bir analistti. En önemli karakteristiği hiç inatçõ görünmemesine rağmen istediğini, kimseyi 
kõrmadan, yaptõrabilmesiydi. İş konusunda son derece hõrslõydõ.  Çalõşma kapasitesini ve hõrsõnõ keşfeden yöneticileri 
de ona çok önemli projede çok önemli bir görev vermekten çekinmemişlerdi. Mali analiz bölümünü bir tarafa 
bõrakarak diğer konularõn nasõl inceleneceği hakkõnda görüşmeler yaptõ. Kõsa bir süre içinde birlikte bir metot 
geliştirdik ve incelemeleri yapabilmek için ne gibi bilgilere ihtiyacõmõz olduğunu saptadõk. Bazõ incelemelerde gelişmiş 
ülkelere ait bir takõm verilere ihtiyacõmõz olacağõ ortaya çõkõnca, Morgan Bank, New York merkezinde bulunan ve 
önemli her türlü sanayi aktivitesini incelemekle görevli uzmanlarõna bu bilgileri gerekince sağlamalarõ için talimat 
verdi. 
 
Morgan Guaranty'nin büyük bir müessese olduğunu biliyorduk. Bu projenin başarõlõ olmasõnõ teminen ellerindeki her 
imkanõ kullanacaklarõnõ da görmeye başlamõştõk. Çok sayõda uzmanõ mobilize edebiliyorlar, kendi bilgi kaynaklarõnõ 
istifademize sunuyorlar, ve merkezlerinde bulunan ve başka bölümlerde çalõşan uzmanlarõ da görevlendiriyorlardõ. 
 
Mali analiz işlerinin de yolunda olduğunu başka bir Morgan Bankasõ uzmanõnõn TSKB'yi ziyaretiyle öğrendik. Attila 
Arslan, Kansas Üniversitesi, İş İdaresi bölümünden yeni MBA derecesini almõş põrõl põrõl bir gençti. Hayatõna devamlõ 
bir yön vermeden önce kõsa bir süre çalõşmak amacõyla Morgan Bank' a girmiş ve haliyle Master Plan çalõşma ekibine 
dahil olmuştu. İlk iş olarak KİTlerin muhasebe sistemini öğrenebilmesi için Ankara'ya gönderilmiş, burada kullanõlan 
sistemi tetkik etmiş ve gerekli dokümanlarõ toplamõştõ. Bilanço ve kar-zarar tablolarõnõ PC'leri kullanarak bilgisayar 
ortamõna geçirmek için bir çalõşma yapmakla görevlendirilmişti. Bu bizim için çok iyi bir haberdi. Bilgisayarla Proje 
Değerlendirme sistemimizi kullanmak mecburiyetinde kalmayacak ve bu sistemin programõnõ DPT'ye, iş sonunda 
teslim etmeyecektik.  
 
Kontratõn imzalanmasõndan hemen sonra Terry'yle birlikte yine Ankara'ya gittik. Ankara'da iş planõmõzõn birinci 
adõmõ teşkil eden ve hükümet yetkililerin özelleştirmeden ne beklediklerini tespitte kullanõlacak olan anket sorularõ 
ve bu sorularõn Türkçe tercümesi üzerinde İhsan Kavşat ve ekibi ile çalõştõk. Ankete sorulacak sualleri tespit ederken 
o güne kadar özelleştirme ile ilgili yaptõğõmõz tüm görüşmelerin õşõğõnda, İş tarifinden ve başka ülkelerde yapõlan 
özelleştirme çalõşmalardan esinlenmiş, DPT ve diğer kuruluşlarõn uyarõlarõnõ da göz önünde tutmuştuk. İhsan Kavşat 
ve ekibi anket formunun son şeklini almasõnda bizlere yardõmcõ oldu. Suallerin Türkçe'ye tercümesi epeyi zamanõmõzõ 
aldõ. 
 
Anket şekli esas olarak özelleştirmeyle ilgili iki ayrõ hedefi yan yana gösteriyor ve bu iki hedefi açõklayan cümlelerin 
ortasõnda da anketi dolduranõn hangi hedefi ne kadar benimsediğini gösteren bir işaret tablosu bulunuyordu. Anket 
formu "Morgan and Wyvern Research Associates " adlõ bir kuruluş tarafõndan hazõrlandõ, doldurulan anket formlarõ 
da aynõ kuruluş tarafõndan bir bilgisayar programõnõn yardõmõyla değerlendirildi. Anket formu alõşõlmõş bir biçimde 
düzenlenmemişti. DPT tarafõndan tespit edilen başbakan dahil 26 üst düzey yöneticisine gönderilen bu anketin 
doldurulmasõ sõrasõnda İhsan Kavşat'õn iyicene başõ ağrõdõ. Anketi doldurmak  için formu önüne alanlardan çoğu 
İhsan Beye telefon ederek ilave bilgi istiyordu. Doldurulmuş formlarõn belli bir tarihte New York'a gönderilmesi 
lazõmdõ. Yoksa değerlendirme 30 Ocak 1986 tarihinde yapõlacak olan toplantõya yetiştirilemeyecekti. İhsan Bey, 
anketlerin zamanõnda doldurulmasõnõ temin etmek için epeyi terledi. 
 
Anketin hazõrlanõp Türkçe'ye çevrilmesi ve dolduracak olanlara gönderilmesi Master Plan çalõşmasõnõn birinci işiydi. 
İkinci önemli iş adõmõ KİTlerle ilgili bilgilerin toplanmasõydõ. KİT yöneticilerine hiçbir bilgi vermeden ve  
bilinçlendirmeden, onlardan yardõm istemenin, arkamõzda DPT desteği olsa bile hiçbir yararõ olamayacağõnõn 
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farkõndaydõk. KİT yöneticilerinin bizlerle işbirliği ancak projeyi tanõyõp benimsedikleri taktirde mümkün olabilirdi. 
Özelleştirme henüz ülke çapõnda tartõşõlmamõş ve topluma mal olmamõştõ. Genellikle KİTlerin varoluş nedenlerini 
ortadan kaldõran, belki kapatõlmalarõna dolayõsõyla herkesin iş güvenliğine etkili olabilecek bir olay olarak, antipati ile 
yaklaşõlõyordu. Çimento sektör raporunda Çitosan fabrikalarõyla ilgili olarak varõlan bazõ yanlõş ve haksõz 
değerlendirmeler, Çitosan'õn Doğu ve Batõ olarak ikiye ayrõlma projesi, idare binasõnõn satõşõnõn teklifi KİT 
yöneticilerini tedirgin etmiş ve bu çalõşmalara şüphe ile bakmalarõna sebep olmuştu. Özelleştirme Master Plan 
çalõşmalarõnõn amaçlarõnõ, yapõlacak çalõşmalarõn içeriğini, kullanõlacak metodolojiyi, varõlmasõ amaçlanan sonuçlarõ 
KİT yöneticilerine açõkça anlatmaya ve onlarõ işbirliğine ikna etmeye mecburduk. Aksi taktirde ne alõnacak bilgiler 
sağlõklõ olabilecek ne de biz yüksek kademe yöneticilerini görebilecek ve onlarla projeyi tartõşmak imkanõnõ elde 
edecektik. 
  
KİT yöneticileri için DPT'nin bir toplantõ tertip etmesini ve bu toplantõda çalõşmayõ yapanlarõn tanõtõlmasõnõ, projenin 
anlatõlmasõnõ teklif ettik. Bu teklifimiz DPT tarafõndan anlayõşla karşõlandõ ve Kasõm ayõnõn ikinci yarõsõnda, iştirak 
edeceklerin sayõsõnõ da düşünerek yarõmşar günlük iki toplantõ tertiplendi. Bu toplantõya hazõrlõk olarak her KİT için 
ayrõ bir dosya hazõrladõk. Bu dosyada KİT'in analizinden sorumlu olan uzmanõn ve bu uzmanõn yöneticisinin adõ ve 
soyadõyla telefon, fam numaralarõ, proje hakkõnda kõsa bilgi, ana tetkik konularõyla ilgili KİTlerden istediğimiz bilgileri 
içeren bir soru formu vardõ.  
 
Her KİT için ayrõ bir soru formu düzenlenmişti. Bu form  bir şirketin herhangi bir nedenle incelenmesi sõrasõnda 
kullanõlabilecek sualler ihtiva ettiğinden burada detaylõ olarak anlatmakta yarar görüyorum. 
 
Sorularõn birinci bölümü KİT'in kuruluş yapõsõyla ilgiliydi. Kuruluşa bağlõ müesseseleri, fabrikalarõ, ortaklõklarõ 
tanõmaya yönelikti. Her birimin çalõştõrdõğõ işçi ve personel sayõsõ, yõllõk gerçekleştirdiği ciro ve toplam varlõklarõ 
hakkõnda kõsa sorulardan oluşuyordu. 
 
İkinci bölüm KİT'in hitap ettiği iç ve dõş pazarõ tanõmamõza yarayacak sualler ihtiva ediyordu. Pazarõn son yõllardaki 
gelişmesi, ürünlerin veya hizmetlerin ne şekilde pazarlandõğõ, sahip olunan pazar payõ, önümüzdeki yõllarda iç ve dõş 
pazarda olasõ gelişmeler, satõşlarõ etkileyen faktörler, aynõ tip ürünleri pazarlayan rakipler ve ürünlerin başlõca 
müşterileri ile KİT'in fiyatlandõrma politikasõ, varsa devlet sübvansiyonlarõ, dõş aleme karşõ gümrük resimleri, fonlar ve 
kotalar aracõlõ ile uygulanan koruma, görev zararlarõ ele alõnõyordu.  
 
Üçüncü bölüm üretimle ilgiliydi. Her üretim veya hizmet biriminin yõllõk üretim kapasitesini, kullanõlan teknolojiyi, 
üretim birimlerinin yaşõnõ, üretim maliyetlerinin rakiplere kõyasla durumunu  ve son beş yõllõk üretim miktarlarõnõ, ana 
ürünler itibariyle görmek istiyorduk. KİT yöneticilerinden en iyi, en kötü ve kuruluş yeri yönünden problemli 
tesislerini , tesislerin önemli girdilerini, bu girdilerin temin yerlerini, lisans ve know how kaynaklarõnõ, varsa 
ödedikleri royaltileri öğrenmeye çalõşõyorduk.  
 
Dördüncü bölümdeyse mali bilgilerle ilgili sorular vardõ. Bilançolar ve kar-zarar hesaplarõ son beş yõl için isteniyordu. 
Ana ürünler bazõnda yõllõk satõş gelirleri, varsa önümüzdeki yõllara ait mali projeksiyonlar, ileriye dönük yatõrõm 
programlarõ, başlamõş ve devam etmekte olan yatõrõmlarõ,  devam etmekte olan yatõrõmlarõn gerçekleşme oranlarõ ve 
tahmini maliyetleri,kullanõlan ve geri ödemeleri devam eden iç, dõş krediler ve dõş kredilerde devlet garantisi 
hakkõnda bilgi istiyorduk.  
 
KİTler çok değişik görevleri üstlenmiş olduklarõndan soru formlarõ genellikle  birbirine benzemiyordu. Bilhassa 
Türkiye Gemi Sanayii veya Türban gibi hizmet veren kuruluşlarla Türkiye Demir Çelik Sanayii ve SEKA gibi 
kuruluşlarõn soru formlarõnda birbirlerinden çok farklõ sorular vardõ. Soru formlarõnõn müşterek özellikleri 
kõsalõklarõydõ. En uzun olanõ beş sayfayõ ve 40 suali geçmiyordu. Sualler kolayca cevaplandõrõlacak şekilde sorulmuştu. 
Cevaplandõrõlmalarõ uzun süreli çalõşmalara ihtiyaç göstermeyecek ve KİT yöneticilerinin devamlõ kullanmak 
mecburiyetinde olduklarõ bilgilerden derlenebilecekti. KİT yöneticileri, her yeni bakanlar kurulu teşkilinde, devlet 
yetkililerinin her ziyaretlerinde, yabancõ kredi kuruluşlarõna her baş vuruşlarõnda kendi kuruluşlarõnõ tanõtmak 
zorunda kalõrlar. Bu nedenle hepsinin son derece gelişmiş bir brifing dosyasõ ve bu dosya içinde de kuruluşlarõ 
hakkõnda güncel bilgiler vardõr. İyi bir genel müdür iki saat içinde, grafiklerle ve slaytlarla desteklenen çok 
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profesyonel bir brifing verebilir. Soru formlarõ bu brifing bilgilerinden istifade edilerek cevaplanabilecekti. Sorularõn 
cevaplarõndan hareketle çalõşmalarõmõzõ tamamlamayõ düşünmüyorduk. Bu sorular KİT yöneticileri ile tanõşmamõzõ 
sağlayacak ve soru cevaplarõnõ kimlerin hazõrladõğõnõ da takip ederek her KİT içindeki esas bilgi kaynaklarõnõn kimler 
olduğunu öğrenecektik. Buna ilaveten uzmanlarõmõz da her KİT'i ziyaret edip raporlarõnõ hazõrlamak için gerekli 
bilgileri yerinden almak zorunda kalacaklar ve hazõrlanmõş bilgilerin yanõnda konuşmalar sõrasõnda da bazõ kritik 
bilgilere ulaşabileceklerdi.  
 
Tanõtma toplantõlarõna ilgi büyük oldu. DPT, Dr. Yörükhan ve İhsan Kavşat tarafõndan temsil ediliyordu. Terry 
Eccles, Kevin Pinto ve David Bradley Morgan'õ, ben, Ahmet Arzan ve Mehmet Sağõroğlu TSKB'yi, Yüksel Nedim 
Yalçõn ve Atilla Gökaydõn Muhaş'õ, Yaşar Fõndõkçõoğlu Sõnai Yatõrõm ve Kredi Bankasõ'nõ, Zeki Döşlüoğlu da Yatõrõm 
Finansman'õ temsil ediyorduk. KİTler genellikle toplantõya Genel Müdür seviyesinde katõlmõşlardõ. Genel Müdürleri 
ile birlikte Araştõrma Planlama Koordinasyon (APK) daire başkanlarõ ile bazõ KİTlerin hukuk müşavirleri de 
toplantõda mevcuttu. Toplantõyõ Doğan Yörükhan kõsa bir konuşmayla açtõ, daha sonra Terry Eccles yapõlacak 
çalõşmanõn amaçlarõnõ anlattõ, David Bradley metodoloji hakkõnda bilgi verdi, ben de her KİT için hazõrladõğõmõz 
dosyalarõ dağõtarak çok yakõn bir tarihte dosyada ismi verilen uzmanõn kendilerini ziyaret edeceğini ve dosyada 
bulunan soru formu hakkõnda sualleri varsa cevaplayacaklarõnõ bildirdim. Toplantõnõn sonunda KİT yöneticilerinin 
soracaklarõ sualler için bir zaman ayõrmõştõk. Bu toplantõda KİT yöneticilerinin resmi toplantõlarda pek sual sorma 
isteklisi olmadõklarõnõ gördük. Ancak resmi toplantõ bittikten sonra  idareciler özel olarak bizlere sual sordu ve KİTleri 
hakkõnda aydõnlatõcõ bilgiler verdiler. Aynõ programõ bir gün sonra daha az sayõda KİT yöneticisine tekrarladõk. Bu 
toplantõ bir gün önceki toplantõya göre çok daha samimi geçti, bol bol fikir teatisine imkan bulduk.  
 
Toplantõlarõn tamamlanmasõndan sonra, uzun bir süreden beri hazõrlõklarõnõ yaptõğõmõz  Master Plan çalõşmalarõ da 
resmen başlamõş oldu. 
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Çalõşmalar Başlarken 
 

O güne kadar, bazõlarõmõz hariç, KİTler hakkõnda pek fazla bilgi sahibi değildik. Bildiklerimiz gazete haberlerinden öteye 
gitmiyordu. Daha önceki çalõşmalarõmõzda KİTlerin üretimleri hakkõnda bilgi toplamakla yetinmiş ve bunlarõ iktisadi 
değerlendirmelerimizde ve araştõrmalarõmõzda kullanmõştõk. KİTlerin birer dev olduklarõnõ, çok çeşitli ürün ve hizmet 
ürettiklerini, bir anlamda Türk sanayinin kurulmasõnõ sağladõklarõnõ ama bu arada çok lüzumsuz işçi istihdam ettiklerini, 
kötü yönetildiklerini, devamlõ zarar ettiklerini, dünyadan haberleri olmadõklarõnõ, karaborsaya sebebiyet verdiklerine de 
inanõyorduk. Aramõzda KİT kökenli olanlar bu fikirlerimize şiddetle karşõ çõkõyorlar ve daha önce çalõştõklarõ KİTlerin 
müdafaasõnõ yapõyorlardõ. Çoğumuz profesyonel hayata özel sektörde başlamõş ve bankaya katõldõktan sonra da özel sektör 
şirketleriyle temasta olmuştuk. KİT yöneticilerini ve tesisleri de tanõmõyorduk. Bu nedenle özelleştirmeye son derece 
inanõyor ve Türkiye'nin kalkõnmasõ için KİTlerin etkinliklerinin azaltõlmasõ gerektiğini düşünüyorduk.  
 
Daha birinci toplantõda bazõ konularda çok yanlõş fikirlerimiz olduğunu anlamaya başladõk. Karşõmõzdaki yöneticiler, özel 
sektörde görmeye alõşõk olduğumuz yöneticilerden farklõ değillerdi. Birinci toplantõ bittikten sonra, o yõllarda Petkim'in 
genel müdürü olan Kemal Mijgar, Ahmet Arzan ve bana Petkim Aliağa tesislerini anlatmaya başladõ ve kuruluşun 
geçirdiği çeşitli aşamalarõ hikaye etti. Ahmet'te, bende, Kemal beyden çok etkilenmiştik. Aliağa tesisinden sanki kendi 
çocuğundan bahsedermiş gibi bahsediyor ve Petkim'in bu başarõsõndan gurur duyuyordu. Aliağa'nõn ne kadar modern bir 
tesis olduğunu, Arabistan ve İran'da kurulu tesislere göre daha az yatõrõmla kurulduğunu, Türk mühendislerinin 
başarõlarõnõ ve fiziki büyüklüğünü neşeyle anlatõyordu. Demek ki biz hiç değilse bir KİT yöneticisi için ön yargõlõ 
davranmõştõk. Karşõmõzda dört dörtlük, belki özel sektörde kolay rastlanmayacak niteliklere sahip, hürmet 
duyabileceğimiz bir yönetici vardõ.  
 
İkinci toplantõda o zamanlar Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin genel müdürlüğünü yapan Fikret Kuzucu beyle tanõştõm 
ve dağõttõğõmõz anket formu konusunda görüşmek istediğimi söyleyerek o gün öğleden sonrasõ için randevu aldõm. Fikret 
Kuzucu'da KİTlerin başõnda bulacağõmõzõ tahmin ettiğimiz yönetici tipine hiç uymuyordu. Meslek hayatõna Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'de başlamõş, daha sonra özel sektöre geçmiş, kendisine Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri A.Ş.'nin genel müdürlüğü teklif edilince de hiç tereddüt etmeden kamu sektörüne geri dönmüştü. KİTlerde 
bu mevkiye tayin edilmek bir politik tercih nedeni olmakla beraber karşõmda politik yönünü hiç ortaya çõkarmayan bir 
teknokrat vardõ. Yaptõğõmõz  görüşmede, uzun yõllar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'den ayrõ kalmasõna rağmen 
bütün sorunlardan haberdar olduğunu, iyi işleyen bir rapor sistemiyle günlük hadiseleri takip ettiğini ve görevini en iyi 
biçimde yapacak bir yönetici olduğu hakkõnda bir izlenim edindim. Fikret bey anket sorularõnõ Yatõrõm Planlama Daire 
Başkanõ Naci Özduran'õn  cevaplandõracağõnõ söyledi ve beni Naci beyle tanõştõrdõ. Naci bey, Fikret beyin aksine, tüm 
meslek hayatõnõ Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'de geçirmiş, özel sektör tecrübesine sahip olmayan bir elemandõ. 
Yani tipik bir KİT mensubuydu. Görüşmemizde yine ön yargõlõ olmanõn cezasõnõ çektim. Karşõmda içinde bulunduğu 
sektörü son derece yakõndan tanõyan. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin problemlerini tarafsõz olarak ortaya 
koyan, kritik etmekten çekinmeyen, dünyadaki gelişmelerden haberdar, çalõştõğõ kuruluşa bağlõ bir bürokrat vardõ. 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin dünyadaki benzerleriyle karşõlaştõrõlmasõnda verdiği örnekler Morgan 
Guaranty'nin sanayi uzmanlarõnca verilen bilgilerle paraleldi. Demek ki bazõ KİT mensuplarõ kendi sektörlerinde 
meydana gelen ekonomik ve teknik olaylarõ Morgan Guaranty Bankasõ gibi bir bankanõn uzmanlarõ kadar yakõndan takip 
edebiliyor, kararlarõnõ bu bilgilerin õşõğõnda alabiliyorlardõ. 
 
TDÇİ tipik bir KİT'tir. altõ müesseseden oluşmuştur. Çalõşmanõn yapõldõğõ tarihlerdeki kapasiteleriyle bu müesseseler 
1939 yõlõnda kurulan ve yõlda 600 bin ton çelik üreten Karabük müessesesi, 1974 yõlõnda işletmeye alõnan ve yõlda 2,2 
milyon ton çelik üreten İskenderun müessesesi, yõlda 2 milyon ton maden cevheri konsantrasyon kapasiteli Divriği 
müessesesi, Attepe madenleri müessesi ile Hekimhan madenleri müesseseleridir. Çalõşmanõn yapõldõğõ tarihlerde 
Karabük'te enerji tasarrufu ve mayi maden kapasitesini 900 bin ton/yõla çõkaracak çeşitli modernizasyon projeleri, 
İskenderun'da o yõl tamamlanan ve üretiminin 2,2 milyon ton/yõla çõkmasõnõ sağlayan tevsi projesinden sonra 4,4 milyon 
ton/yõla çõkmasõnõ sağlayacak tevsi projeleri ile ilgili fizibilite çalõşmalarõ, Divriği'de pelet tesisi yatõrõmlarõ devam 
etmekteydi. TDÇİ, Sõvas'ta,Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõyla ortak olarak kurmakta olduğu 
DEÇEKO adlõ yõlda 400 bin ton kapasiteli düz nervürlü çelik ve kangal haddehanesinin de çalõşmalarõnõ yönetiyordu. 
Bütün bunlara ilaveten TDÇİ'nin Gerede'de kurulu Gerkonsan (Gerede Çelik Konstrüksüyon Teçhizat Fabrikalarõ 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.) adlõ bir bağlõ ortaklõğõ vardõ. Ayrõca Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarõ T.A.Ş, Tüstaş Sõnai 
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Tesisleri A.Ş., Keban Holding ve Ortaklarõ Demir Çelik Sanayii A.Ş., Mannesmann-Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş., 
Devlet Yatõrõm ve işçi Bankasõ (şimdiki Türkiye Kalkõnma Bankasõ), Taksan Takõm Tezgahlarõ Sanayii A.Ş. şirketlerinde 
ortaktõ. TDÇİ satõşlarõnõ Karabük ve İskenderun satõş müdürlükleri ve yurdun çeşitli bölgelerine yayõlmõş 23 Demir Tevzi 
Satõş depolarõ aracõlõğõ ile yürütüyordu. 
 
Elindeki bu imkanlarla TDÇİ Türk piyasasõnõn dört köşe,profil ve yuvarlak demir çelik ihtiyacõnõn %40-45 civarõnda bir 
bölümünü karşõlõyordu. Rakipleri ark ocaklarõ ile çalõşan, ham madde olarak hurda demir ve çelik kullanan izabehaneler 
ile kütük kullanan haddehanelerdi. TDÇİ'nin karşõsõnda, entegre başka bir rakip yoktu. TDÇİ maden ocaklarõ işletiyor, 
mayi maden elde ediyor, bundan pik ve çelik ürünleri yapõyor, maden kömürünü koka çeviştiriyor, sülfürik asit, süper 
fosfat, granüle cüruf, maden direği, demiryolu malzemesi üretiyor, istenildiği taktirde çelik konstrüksüyon ve makine da 
imal ediyordu. TDÇİ'nin kâr görmediği alandan çekilme imkanõ da yoktu. Madenler işletilecek, bu madenler konsantre 
edilecek ve yüksek fõrõnlarda kullanõlacaktõ. TDÇİ, Türkiye Kömür İşletmelerinin en iyi müşterisi olmaya devam 
edecekti. Devlet Demir Yollarõnõn zamlarõnõ da şikayetsiz sineye çekmek zorundaydõ. Bütün bunlarõ yaparken 
bünyesindeki sendikalarla iyi münasebetlerini devam ettirecek, önceki dönemlerde işe alõnmõş çok sayõda elemanõnõ, işe 
yeni eleman almayarak zaman içinde makul seviyelere indirmeye çalõşacak, ayrõca ithal ürünlerle ve özel sektörle rekabet 
edecekti. 
 
İncelememizle ilgili olarak Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarõ'nõ ziyaret ettiğimizde müessesenin teknik genel müdür 
muavini Güven Ergun beyle uzun uzun konuşmak fõrsatõnõ bulduk. Yine karşõmõzda son derece yetenekli bir idareci vardõ. 
Müessesesini avucunun içi gibi bilen, alõnmasõ gereken tedbirleri çekinmeden söyleyen, uzun yõllardan beri Karabük'te 
yaşamaktan şikâyetçi olmayan ve genç mühendislerin yetişmeleri için elinden geleni yapan bir mühendisle karşõ 
karşõyaydõk. Hiç değilse ben ve TDÇİ'yi birlikte incelediğim Dr. Turgut Erdemli, KİT yöneticileri, KİT yönetimleri ve 
KİT problemleri  hakkõnda yanõldõğõmõzõ kabul etmek zorundaydõk.  
 
Ziyaret programlarõmõzda eski KİT genel müdürleri, aynõ sahada üretim yapan özel şirketlerin yöneticileri de vardõ. TDÇİ 
için Colakoğlu Metalurji Sanayinin yöneticilerinden Erol Karaçay'la bir görüşme yaptõk. Bu görüşmede ark ocaklarõ 
kullanarak Karabük cinsi üretim yapan bir firmanõn büyük demir çelik firmalarõyla kolayca rekabet edebileceğini gördük. 
Bir defa binlerce işçi yerine yüzlerce işçi çalõştõrarak Karabük kadar üretim yapabiliyorlardõ. Madencilik ve kömürcülük 
yapma zorunluluklarõ yoktu. TDÇİ gibi çok gelişmiş sosyal tesislere, okullara İstanbul yakõnlarõnda kurulmanõn verdiği 
avantajla, ihtiyaçlarõ yoktu. Satõş teşkilatlarõ TDÇİ'de olduğu gibi yurt sathõna yayõlmõş depolardan ve satõş 
müdürlüklerinden meydana gelmiyordu. Ürünlerini istediklerine, istedikleri şartlarla satõyorlar, istedikleri teçhizat ve 
makineyi istedikleri yerden alõyorlardõ. Teşkilatlarõnda madenciler, cevher hazõrlamacõlar, kömürcüler, makine 
imalâtçõlarõ yoktu. Diğer tesislerin ham madde sorunlarõ onlarõ hiç ilgilendirmiyordu. Kimse işçi sayõsõnõ arttõrmak için 
politik baskõ yapmõyor, atamalar, işten çõkarmalar hiçbir reaksiyona sebebiyet vermiyordu. Bütün bu faktörlerin etkisiyle 
Çolakoğlu Metalurji 20 yõl zarfõnda çok modern, dõş rekabet gücü yüksek  bir tesis yaratmaya muvaffak olmuştu.  
 
İlk turlar bitip bütün ekip bir araya gelince hemen herkesin KİTler hakkõnda müspet izlenimlere sahip olduğunu gördük. 
Üst düzey yöneticilerini olumlu bulmuşlar ve bunun yanõnda gezdikleri tesisler de kendilerini büyüklükleriyle 
şaşõrtmõşlardõ. Zaman geçip ziyaretlerimiz sõklaştõkça ekipte hafif bir özelleştirme aleyhtarõ hava belirmeye başladõ. 
Konuştuğumuz yöneticilerin de tesirinde kalarak, önceleri KİTlerin düzelmesi için özelleştirmeden başka bir alternatif 
tanõmayan ekip mensuplarõ şimdi KİT reformlarõnõn iyi birer savunucusu olmuşlardõ. Ocak ayõ başõndan beri bizimle 
beraber çalõşmalara katõlan altõ Morgan Guaranty uzmanõ tutumumuzu hayretle seyrediyorlardõ. Kevin Pinto, biraz da, 
Hindistan gibi devletin her yerde ağõrlõğõnõ hissettirdiği bir ülkeden gelmenin avantajõyla olaya sempatik yaklaşõyor, diğer 
uzmanlar ise devletin iktisadi hayatta en az yer aldõğõ bir ülke çocuklarõ olarak tutumumuzu anlayamõyorlardõ. 
 
Hele David Bradley, Etibank ve MKEK dahil olmak üzere her şeyin satõlabileceğini iddia ettiği zaman harp çõkacak 
zannettim. Nispeten uzun süren toplantõlar sonucunda işler tatlõya bağlandõ. Toplantõlar kimsenin inancõnõ 
değiştirmemişti. Özelleştirme işinin zor ve uzun vadede gerçekleşebileceğini gören uzmanlar, biraz da David Bradley'in 
inatla direnmesi karşõsõnda, raporlarõnõ tam bir tarafsõzlõkla yazmayõ kabul ettiler. Buna rağmen, raporlarõnda problemleri 
lüzumundan fazla yoğunlaştõran, veya özelleştirilme kararõ verilmemesi için durumu ümitsiz gösteren uzmanlarda olmadõ 
değil. 
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Ocak ayõnõn başlarõnda ben, Ahmet Arzan ve David Bradley DPT'nin ikazõyla ORHİM adlõ bir kuruluş tarafõndan 
Yalova'da özelleştirme konusunda tertiplenen bir seminere katõldõk. Seminerde KİTlerden çok sayõda yönetici vardõ. Bazõ 
bakanlarõn mesajlar göndererek özelleştirmeden neler beklendiğini açõkladõklarõ bu seminerde konuşmacõlar genellikle 
özelleştirme aleyhine konuşmalar yaparak mevcut hukuki sistemle bu işin yapõlamayacağõnõ iddia etmişlerdi. Bilhassa işçi 
kesimi temsilcilerinin özelleştirmeye yaklaşõmlarõnõn son derece olumsuz olduğu yapõlan konuşmalardan anlaşõlõyordu.  
 
DPT'nin tertiplediği KİT toplantõlarõna katõlan bazõ KİT yöneticileri bizi basõna ve sendika temsilcilerine bu işin 
sorumlusu olarak tanõtmõşlar ve neredeyse hedef göstermişlerdi. Seminer sõrasõnda neredeyse halk düşmanlarõ olarak ilan 
edilecektik. Bu seminerde olayõn kamu oyuna çok iyi anlatõlmasõ lazõm geldiğini  bir kere daha gördük. David Bradley 
bile, çok değişik kuruluşlarõn mensubu olan konuşmacõlarõn etkisinde kalarak işin zorluğundan bahsetmeye başladõ.   
 
Bütün bunlar olup biterken Ocak ayõnõn ortalarõna gelmiştik. Yavaş yavaş ziyaret programõmõzõ tamamlamaya başlamõş, 
bilgisayar programõnda kullanacağõmõz bilgilerin bir kõsmõnõ temin etmiş, sormayõ unuttuğumuz veya yeterli bilgi 
toplayamadõğõmõz bazõ konular için de yeni bir anket formu dağõtmõştõk. İkinci anketin neticelerinin gelmesini 
beklemeden mali analizlere başladõk. Mali analizler için Atilla Arslan'õn büyük bir ustalõkla Lotus'la hazõrladõğõ  bilgisayar 
programõnõ kullanõyorduk. Bu program, KİTlerin bilançolarõnda, ilerde açõklayacağõm bazõ enflasyon düzeltmeleri yapõyor 
daha sonra da düzeltilmiş değerler üzerinden mali verileri değerlendiriyordu.  
 
Bilgi toplama bizim için hiçte zor olmadõ. KİTlerin çoğunun  dikkatle hazõrlanmõş yõllõk faaliyet raporlarõ vardõ. Ayrõca 
ziyaretlerimiz sõrasõnda temin ettiğimiz bazõ yayõnlar ve dergiler de önemli kaynaklardõ. DPT bize verdiği sözde durmuş ve 
çalõşmaya dahil KİTlerin yüksek denetleme kurulu raporlarõnõ temin etmişti. Bu raporlarõ İstanbul'a getirebilmek için 
Ankara'ya bir kamyonet göndermek gerekti. Bir anda İstanbul'da KİTlerle ilgili çok zengin bir kütüphane kurmuş ve bu 
bilgi akõşõ altõnda boğulma tehlikesi geçirmiştik.  
 
Aradan geçen kõsa sürede 480 ayrõ ziyaret yapmõştõk. Ziyaret ettiğimiz kişiler arasõnda KİT yöneticileri, rakip özel 
fabrikalarõn yöneticileri, çeşitli üniversitelerin profesörleri, eski KİT genel müdürleri, KİTlerin ürettiği ürünlerin 
benzerlerini Türk piyasasõnda pazarlamaya çalõşan ithalatçõlarda vardõ. Artõk KİT raporlarõnõ yazmaya başlayabilirdik.  
 
Soru formlarõnda olduğu gibi hazõrlanan raporlar da birbirlerinin aynõ olmadõ. Ancak bir fikir verebilmek için en fazla 
kullanõlan KİT rapor şeklini aşağõda gösteriyorum: 
 
1. KİT Hakkõnda Genel Bilgiler 
 1.1 Hukuki Durum 
 1.2 KİT'in Ana Faaliyet Alanõ 
 1.3 Müesseseler, Bağlõ Ortaklõklar, Ortaklõklar, İştirakler 
 1.4 Organizasyon 
 1.5 Üretim tesisleri ve Ürünler 
 1.6 Yõllõk Satõşlar 
 1.7 İş Gücü 
 1.8 Devam Etmekte Olan ve Planlanan Yeni Yatõrõmlar 
 1.9 Mali Bilgiler 
 
2. KİT Analizi 
 2.1 Türkiye'de Pazarõn Gelişmesi 
 2.2 Dünyada Pazarõn Gelişmesi 
 2.4 Çalõşma Neticeleri, Prodüktivite 
 2.5 Ürünlerin Kalitesi 
 2.6 Satõşlar ve Üretim 
 2.7 İhracat 
 2.8 Üretim ve Teknoloji 
 2.9 Sosyal, Politik ve Stratejik Analiz 
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3. Mali Analiz 
 3.1 Kâr-Zarar Hesaplarõ Analizi 
 3.2 Bilanço Analizi 
  
Bu 50-60 sayfalõk, ama her satõrõnda çok önemli bilgiler olan raporlarõn son şeklini almasõ bizleri epeyi oyaladõ. Ocak 
ortalarõnda başlayan aktivite Mayõs başlarõna kadar devam etti. Morgan Bank sektör uzmanlarõndan gelen bilgiler, Mart 
ayõndan sonra KİTlerin yayõnlamaya başladõklarõ yeni bilançolar, özel sektör tesislerindeki gelişmeler bu raporlarõn 
devamlõ revize edilmesine sebep oluyordu. Raporu  KİT'ten sorumlu olan uzman kaleme alõyor, yöneticisiyle birlikte 
tekrar gözden geçiriliyor daha sonra Morgan Guaranty uzmanlarõyla tartõşõlõyordu. Ayrõca tüm rapor son şeklini almadan 
önce bütün proje grubunun katõldõğõ bir toplantõda tartõşõlõyor ve böylece diğer KİTlerin tetkiki sõrasõnda ortaya çõkarõlmõş 
bazõ hayati bilgilerin veya analizlerin raporlara girmesi sağlanõyordu. Çalõşma atmosferi çok rahat ve hatta neşeliydi. 
Uzmanlar, Morgan Bankasõ uzmanlarõyla çok iyi kaynaşmõşlar ve aralarõnda bir yakõnlõk doğmuştu. Çalõşmanõn ilk 
başlarõnda olduğu gibi değişiklik istekleri aşõrõ reaksiyonlara sebep olmuyor, daha serinkanlõ biçimde problemlere 
yaklaşõlabiliyordu. KİT mali analizlerini yaptõğõmõz Lotus programõyla da artõk çok iyi geçiniyor, Atilla Arslan'õn 
öğretmenliğinde kişisel bilgisayar becerimiz hõzla artõyordu. Diğer ekiplerde aynõ şekilde işlerini gecikmeden tamamlayõp 
ellerindeki derlenmiş bilgileri birinci DPT toplantõsõnda kullanõlacak raporun hazõrlanmasõ için Morgan Bankasõna teslim 
ettiler.  
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Birinci Master Plan Toplantõsõ 
 
Master Planla ilgili ilk toplantõ 30 ocak 1986 tarihinde DPT'nin büyük toplantõ salonunda yapõldõ. Toplantõyõ o sõralarda 
Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanõ olan Sn. Vehbi Dinçerler yönetiyordu. DPT teşkilatõnõ  Müsteşar yardõmcõsõ 
Ercan Yülek, MAG başkanõ Dr. Doğan Yörükhan, proje koordinatörü İhsan Kavşat ve proje grubu üyeleri temsil 
ediyordu. Projenin danõşma kurulu üyeleri, KİT yetkilileri, Dünya Bankasõndan Sven Hegsted ve bir başka uzman 
toplantõya katõlmõşlardõ. Morgan Guaranty Rodney Wagner başkanlõğõnda Terry Eccles, Alan Lowe, David Bradley, 
Cengiz İsrafil, Kevin Pinto ; biz, TSKB,  Kõdemli Genel Müdür Yardõmcõsõ İbrahim Öngüt, Genel Müdür Yardõmcõsõ 
Aykut Usman, proje sorumlusu olarak ben, Ahmet Arzan; Price Waterhouse Yüksel Nedim Yalçõn, Atilla Gökaydõn ve 
Ahmet Müderrisoğlu, Yatõrõm Finansman  Zeki Döşlüoğlu ve Sõnai Yatõrõm ve Kredi Bankasõysa Yaşar Fõndõkçõoğlu 
tarafõndan temsil ediliyordu.  
 
Toplantõ sõrasõnda sadece Morgan ekibi mensuplarõ konuşacaktõ. 
 
Konuşmalarõnõ son derece ciddi bir biçimde hazõrlamõşlardõ. Takdim sõrasõnda kullanacaklarõ göreysel malzeme büyük 
masraflarla New York'ta üretilen slaytlardan meydana geliyordu. Bu slaytlar takdim konuşmalarõnõn ve ilerde 
yayõnlanacak olan raporlarõn bel kemiğini teşkil ediyor, verecekleri mesajõn çarpõcõ olmasõnõ ve akõlda kalmasõnõ 
sağlõyordu. Bundan sonraki takdim toplantõlarõnda ve nihai toplantõlarda aynõ metot başarõyla uygulandõ. Her ekip 
mensubu kendisine ayrõlan zamana titizlikle uyuyor, ve tahsis edilen zamanõ aşma tehlikesine karşõ bir uzman saat tutuyor 
ve gerekirse konuşma temposunun artõrõlmasõ için konuşmacõyõ belli işaretlerle ikaz ediyordu. Toplantõnõn başlamasõndan 
bir saat önce toplantõ salonuna gelinerek kullanõlacak cihazlar ve gösterilecek slaytlar kontrol edilmiş her şeyin hatasõz 
olmasõna da özen gösterilmişti. Toplantõda dağõtõlacak olan ilk rapor Amerika'da çoğaltõlarak Ankara'ya getirilmişti. 
Bütün bu hazõrlõklarõn yapõldõğõ sõralarda KİT çalõşmalarõnda hõzla devam etmekte olduğu düşünülürse Morgan 
Bankasõnõn bu işe Amerika'da da  büyük bir kadro ayõrmõş olduğu ortaya çõkar. 
 
Ara toplantõnõn amacõ yapõlan projede kullanõlacak olan metodolojiyi anlatmak ve o güne kadar yapõlan işler hakkõnda 
bilgi vermekti. Mr. Wagner'in kõsa bir açõlõş konuşmasõndan sonra Terry Eccles projenin ana hedeflerini anlatarak esas 
mevzua girdi. Proje çalõşmalarõna Türk Hükümeti'nin özelleştirme beklentilerinin tespiti ile başlanmõştõ. DPT'nin 
öngördüğü şekilde özelleştirmeye mani engeller araştõrõlõyor, politikalarõn oluşturulmasõna çalõşõlõyor; ana özelleştirme 
faktörleri tanõmlanmasõ, KİTlerin analiz ve sõnõflandõrmalarõ, Menkul Kõymetler Borsalarõ hakkõnda görüşlerin tespiti, iç 
ve dõş yatõrõmcõlarõn özelleştirmeye karşõ takõndõklarõ tavõrlar üzerinde de ciddiyetle duruluyordu. Hukuki incelemeyle 
muhasebe sistemleri konulu araştõrmalarda hõzla ilerliyordu. Bu çalõşmalarõn õşõğõnda özelleştirme harekat planõ ve tahmini 
zamanlamasõ da yapõlacaktõ. 
 
Daha sonra Terry hedeflerin tespiti için yapõlan anketin sonuçlarõnõ anlattõ. Anket 26 yöneticiye gönderilmiş, bunlardan 
20 tanesi sualleri cevaplandõrmõş, altõ kişiden de cevap  alõnamamõştõ. Yapõlan bilgisayar analizleri neticesinde özelleştirme 
hedefleri, yetkililerce önem derecelerine göre 
şöyle sõralanõyordu: 
 
1. Serbest piyasa koşullarõnõn ekonomimizin gelişmesine katkõda bulunmasõnõn sağlanmasõ, 
2. Randõman ve prodüktivitenin yurt düzeyinde artõrõlmasõ, 
3. Üretilen mallarõn kalitelerinin, miktarlarõnõn ve ürün çeşitliliğinin artõrõlmasõ, 
4. Yurt içinde hisse sahibi kişilerin çoğaltõlmasõ, 
5. Menkul Kõymetler Borsalarõnõn gelişmelerinin sağlanmasõ, 
6. KİTlere sağlanan hazine desteğinin azaltõlmasõ, 
7. KİTlerin monopol fiyat uygulamalarõyla sebebiyet verdikleri dolaylõ vergilendirmeye son verilmesi, 
8. Hükümetin KİT idareciliğiyle uğraşma yerine esas görevlerine daha fazla zaman ayõrabilmesi, 
9. Yeni teknoloji ve yönetim metotlarõnõn tatbikinin sağlanmasõ, 
10. Çalõşanlarõn ortak edilerek iş gücü randõmanõnõn artõrõlmasõ, 
11. Sanayi mülkiyetinde özel sektörün payõnõn artõrõlmasõ, 
12. Dõş ülkelerle olan ekonomik ve politik ilişkilerin yabancõ ortaklõklar yoluyla güçlendirilmesi, 
13. Mevcut yatõrõmlarõn gelirlerinin yükseltilmesi, 
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14. Devlete gelir sağlanmasõ. 
 
Cevaplarõn analizleri en önemli hedefin endüstriyel tesislerin randõmanlarõnõn artõrõlarak ekonomide hõzlõ bir gelişme 
temin edilmesi olduğunu gösteriyordu. Hedeflerin ilk üçü bu konu ile ilgiliydi. İkinci önemli hedef menkul kõymetler 
borsalarõnõn gelişmesiydi. Diğer hedeflerin hiç biri yöneticiler tarafõndan bu iki ana hedef kadar önemli bulunmamõştõ. O 
günden bugüne, bu ana hedeflerin değişmediğini görüyoruz. Özelleştirme işlemleri yapõlan KİT tesislerinin ilerki yõllarda 
yeni yatõrõmlarla modernleşecekleri, randõmanlarõnõn yükseltileceği ve halka hisse senedi arz ederek İstanbul Menkul 
Kõymetler Borsasõnõn geliştirileceği her özelleştirmeden sonra beyan edilmiş ve özelleştirme anlaşmalarõna bunlarõ 
gerçekleştirecek maddeler konulmuştur. En az beş yõl sonra arzulanan hedeflere ulaşõlõp ulaşõlamadõğõnõ hep birlikte 
göreceğiz. 
 
Terry'nin konuşmasõnõn bitiminde Vehbi Dinçerler hedefler hakkõnda bazõ anlamlõ sorular sordu. Bu toplantõ çoğumuzun 
Vehbi Beyle ilk müşterek toplantõsõydõ. Vehbi Bey hakkõnda düşüncelerimiz Milli Eğitin Bakanlõğõ sõrasõnda gazetelerde 
okuduklarõmõzdan kaynaklanõyordu. Hatta toplantõya katõlacağõ haberi herkes tarafõndan endişeyle karşõlanmõştõ, herkesi 
azarlayõp toplantõyõ gergin bir ortama sokacağõnõ tahmin ediyorduk. Halbuki karşõmõzda iyi İngilizce konuşan, otoriter ve 
meseleleri çabuk kavrayan bir bakan vardõ. Tekliflerin değerlendirilmesine, kontrat müzakerelerine ve bundan evvelki 
sektör çalõşmalarõna iştirak etmemesine rağmen işin özünü kolayca anlamõştõ, çok mantõki sualler soruyor, problemleri ve 
hükümet görüşünü gayet açõk bir tarzda ortaya koyuyordu.  
 
Vehbi Bey'den sonra Terry'ye sual soran pek olmadõ. Toplantõnõn ikinci bölümünde David Bradley KİT analizlerinde 
kullanõlan metodoloji hakkõnda izahat verdi. David konuşmasõnõn başõnda KİTler hakkõnda bir takõm değerleri vererek 
Türkiye'de KİTlerin önemini vurguladõ. Türkiye'deki sabit yatõrõmõn %35.5'i KİTlere aitti. 1983'te Türkiye'de KİTler 
katma değerin %18.7'sini yaratmõşlardõ. Sabit yatõrõmlarõna oranla bu düşük katma değer KİTlerin randõmansõzlõğõnõn bir 
belirtisiydi. Çalõşmaya dahil KİTler arasõnda dokuz KİT toplam gelirin %70'ini sağlõyor, toplam çalõşanlarõn %70.5'ini 
bünyelerinde bulunduruyorlardõ. KİT sõnõflandõrmasõnda ilk belirlemelere göre dört ayrõ kategori kullanõlacaktõ: a- 
Hemen satõlabilecekler, b-Modernizasyon sonrasõ satõlabilecekler, c- KİT olarak devam edecekler ve d- Kapatõlmasõ 
gerekenler. Kapatma lafõ toplantõda hiçte hoş karşõlanmadõ. Kullanõlan kelimeye itiraz edenlerin sayõsõ fazlaydõ. Vehbi 
Dinçerler münakaşalarõ  uzatmadan ustaca kesip David Bradley'in konuşmasõna devam etmesini istedi. David'in ikinci 
anlatacağõ konu KİT analizlerinin metodolojisiydi.  
 
KİT analizlerinin esaslarõnõ tespit etmek her bakõmdan zor olmuştu. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren KİTlerin 
hepsine birden uygulanacak bazõ değerleme kriterlerinin tespiti gerekliydi. Bu kriterlerin de değerlendirmeyi yapan 
uzmanõn objektif bir şekilde karar vermesini temin edecek şekilde seçilmesi lazõmdõ. Bu düşünceden hareketle 
değerlendirmede üç ana kriter belirlendi. Bu kriterlerden birincisi "Ekonomik başarõ olanaklarõ", ikincisi " Yatõrõm 
ihtiyacõ", üçüncüsü de "Sosyal ve stratejik faktörler" olarak adlandõrõlmõşlardõ. 
 
Aşağõdaki tabloda her kriter ve bu kriterleri değerlendirmekte kullanõlan faktörler gösterilmiştir: 
 
1. Ekonomik Başarõ Olanaklarõ 
 1.1 Rekabet Gücü 
  1.1.1 Devletin sağladõğõ maddi destek 
  1.1.2 Gümrük, fon ve kotalarla gerçekleştirilen koruma 
  1.1.3 Fiyat kontrollarõ 
 1.2 Pazar 
  1.2.1 İç pazarda beklenen gelişme 
    1.2.2 Dõş pazarda beklenen gelişme 
 1.3 Üretim Verimliliği 
  1.3.1 Ürünler veya hizmetlerin kalitesi 
  1.3.2 Maliyetlere göre rekabet gücü 
  1.3.3 Sabit tesislerin durumu 
   1.3.3.1 Tesislerin yaşõ 
   1.3.3.2 Kullanõlan teknoloji 
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   1.3.3.3 Üretim kapasitesinin ekonomik ölçeklere  uygunluğu 
   1.3.3.4 Kullanõlan ham maddenin uygunluğu    
   1.3.3.5 Pazarlara ve ham madde kaynaklarõna yakõnlõk    
   1.3.4 Kapasite kullanõm oranlarõ 
 1.4 Yarattõğõ Kâr 
  1.4.1 Enflasyona göre düzeltilmiş kârlõlõk 
   1.4.1.1 Sabit fiyatlarla gelir 
   1.4.1.2 Stok değerlerinde enflasyon düzeltilmesi 
   1.4.1.3 Borç ve alacaklarõn enflasyon nedeniyle kârlõlõğa tesirinin düzeltilmesi 
 
2. Yatõrõm İhtiyacõ 
 2.1 10 yõllõk yatõrõm ihtiyacõ 
 2.2 Net nakit girişinden yatõrõm harcamalarõnõn fazla olduğu  yõl sayõsõ 
 
3. Sosyal ve Stratejik Faktörler 
 3.1 Devletçe KİT'e verilmiş sosyal görevler 
 3.2 Gelişmekte olan yörelerde kurulu fabrikalar 
 3.3 Özelleştirmenin yoğun işsizliğe yol açacağõ fabrikalar 
 3.4 Milli Savunma teçhizatõ üreten tesisler 
 3.5 İthal ikamesi sağlayan tesisler 
 
Ekonomik Başarõ Olanaklarõ Ekonomik Ba¦arì OlanaklarìEkonomik Ba¦arì Olanaklarì 
 
"Ekonomik başarõ olanaklarõ" adõ altõnda toplanan faktörler  herhangi bir konuya yatõrõm yapmaya istekli yatõrõmcõlarõn 
cevaplarõnõ aradõklarõ evrensel suallerdir. Bir yatõrõmcõ yatõrõm yaptõğõ tesisin ürünlerinin hiçbir desteğe, korumaya ihtiyaç 
duymadan kolayca gelişen pazarlara arz edilmesini ister. Tesisin ürettiği ürünlerin de uluslararasõ standartlara uygun 
olmasõ gerekir. Kullanõlan teknolojinin rekabete imkan veren ve kõsa bir sürede demode olmayacak bir teknoloji olmasõ, 
kuruluş yerinin ekonomik işletme koşullarõnõ sağlamaya uygunluğu, tesisin üretim kapasitesinin tümüne yakõn bir düzeyde 
üretim yapabilmesi de aranan koşullar arasõndadõr. 
 
Hakiki Kârlõlõk  
 
Bir yatõrõmcõ için yukarda sayõlanlardan daha da önemli konu kârdõr. Gelir tablolarõnda bir tesisin işletme performansõnõ 
en iyi faaliyet kârõ gösterir. Net kâr şirketin ödediği vergiler ve faiz giderlerinden etkilendiğinden performansõn ölçülmesi 
yönünden iyi bir gösterge değildir. KİTlerin geçmiş yõllarda devletten çok düşük faiz oranlarõyla kredi kullandõklarõ 
bilinmektedir. Kaldõ ki faizlerin bazen aktifleştirilip bazen de gider hesaplarõna kaydedilmesi net kârlõlõğõ değiştirebilir. 
Ayrõca şirketler, hissedarlarõn isteklerine uygun bir biçimde sermaye arttõrõmõ yaparak tamamen kendi öz kaynaklarõnõ 
kullanõp faiz ödemeyebilirler. Halbuki faaliyet kârõ satõş geliri ile satõş maliyeti arasõndaki farktõr. Bir tesis randõmanlõ ve 
düşük maliyetlerle çalõşmõş ve malõnõ istediği gibi satmõşsa faaliyet kârõ yüksek olacaktõr. Bu tesisin faaliyet kârõnõn trendi 
de önemlidir. Son birkaç yõlda faaliyet kârõnõn devamlõ artmasõ tesisin iyi durumda olduğunu gösterir.   
 
Türkiye gibi enflasyon oranõnõn yüksek olduğu ülkelerde mali verilerin analizini yapabilmek için bazõ düzenlemeler 
yapmak şarttõr. Satõş düzeyinin hiç artmadõğõ ve hatta azaldõğõ hallerde bile enflasyonun etkisiyle yükselen satõş fiyatlarõ, 
satõş gelirlerini, bir önceki yõla göre daha yüksek seviyelere ulaştõracaktõr. Hakiki trendleri görebilmek için TL değerini 
sabitleştirmek, geçmiş yõllara ait gelir-gider tablolarõyla bilançolarõ bu sabit değere göre yeniden hesaplamak lazõmdõr. Sabit 
TL'nin tespitinde resmi toptan eşya fiyatlarõ endeksi kullanõlabilir. Sabit TL'ye göre yapõlan trend analizleri gerçeği ortaya 
koyacaktõr. 
 
Yüksek enflasyonun egemen olduğu ortamlarda faaliyet kârõna tesir eden önemli bir konu da stoklarõn 
değerlendirilmesinde kullanõlan metottur. Yõlõn ilk başlarõnda yõlõn sonuna göre daha düşük maliyetlerle üretilen bir 
ürünün yõl sonu fiyatlarõyla satõlmasõ gelirleri suni olarak şişirir. Enflasyonist ortamlarda envanter değerlendirilmelerinde 
"son giren ilk çõkar" prensibinin bu mahsuru ortadan kaldõrdõğõ bilinir. Stok değerlendirilmelerinde "son giren ilk çõkar" 
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prensibinin tatbiki, faaliyet kârõnõn daha realist bir biçimde hesaplanmasõna imkan verecektir. 
 
Yine enflasyonist ortamlarda şirketlerin borç ödeme ve borç tahsilatlarõnda izledikleri politikalar faaliyet kârõna yansõr. 
Şirketin  borçlarõnõ, eğer o borçlara enflasyon oranõndan daha düşük faiz tatbik ediliyorsa, mümkün olduğu kadar geç 
ödenmesi parasal bir kazanç sağlayacaktõr. Aynõ şekilde enflasyon oranõnda faiz tatbik etmediği alacaklarõnõn peşinden 
gitmemesi de bir kayba sebebiyet verecektir. 
 
Bütün bu düzeltmelerin yapõlmasõndan sonra şirketin son yõllarda kârlõlõk durumunda meydana gelen değişiklikleri 
sõhhatli bir şekilde incelemek mümkün olmaktadõr. Bu neticelerden hareketle şirketin sõhhatli bir şekilde gelişip 
gelişmediği hakkõnda  bir fikir sahibi olunabilir. 
 
Yatõrõm İhtiyacõ  
 
Özelleştirme işlemlerine önemli ölçüde etki yapmasõ beklenen bir faktör de tesisin önümüzdeki on  yõl zarfõnda yapmak 
mecburiyetinde olduğu yatõrõmlardõr. Tesisin makine parkõnõn fiziki durumu, pazar payõnõ koruyabilmek veya ekonomik 
büyüklüğe ulaşabilmek için kapasite artõrma mecburiyeti, yeni ürünler ve teknolojinin demode olmasõ gibi nedenlerle, her 
yõl, normal bakõm ve onarõm faaliyetleri dõşõnda yeni yatõrõmlar yapõlmasõna ihtiyaç vardõr. Nispeten modern teknolojiye 
ayak uydurabilen, üretim kapasitesinin tümünü kullanmayan bir tesiste bu yatõrõmlar küçük olabileceği gibi artõk 
ekonomik büyüklüğü rekabet yapmaya imkan vermeyen, kapasitesinin tümünü kullanmasõna rağmen talebi 
karşõlayamayan ve pazarõnõ küçültmek zorunda kalan, yoğun çevre koruma önlemlerine ihtiyaç gösteren ve acil olarak 
kullandõğõ teknolojiyi modernize etmek  mecburiyetinde olan tesislerde yapõlacak yatõrõm tutarõ çok büyük meblağlara 
ulaşõr. Bir yatõrõmcõ için sahip olduğu tesise yatõrõm yapmak doğal bir olaydõr. Ancak yapõlmasõ gereken yatõrõmõn tesisin 
yaratacağõ fonlarla karşõlanamamasõ halinde taze paraya gereksinme vardõr. Özelleştirme sõrasõnda bu durumda bir fabrika 
satõn alacak bir yatõrõmcõ tesisin bedeline ilave olarak yapmasõ gereken taze para yatõrõmlarõnõ da  hesaba almak 
zorundadõr. 
 
Sosyal ve Stratejik Faktörler  
 
Sosyal ve stratejik faktörler de önemlidir. Bazõ KİTlerin asli görevleri bazõ sosyal hizmetleri yerine getirmektir. Bu 
görevlerin ifasõ sõrasõnda zararlarõ devlet hazineden karşõlamaktadõr. Kuruluşun özelleştirilmesinden sonra aynõ tip hizmet 
veya ürünlerin zamlõ fiyatlardan pazarlanmasõ politik bazõ problemlere sebebiyet vereceğinden, devlet, bu tip kuruluşlarõ 
özelleştirmek istemeyebilir. Sõrf istihdamõ artõrmak veya sanayi girişimciliğine önderlik etmek için kalkõnmakta olan 
yörelerde kurulu tesislerin de özelleştirilmesi zor bir olaydõr. Devletin her iki durumda da kuruluşlarõn yeni maliklerini 
destekleyecek sistemler geliştirmesi ve belki de belirli kârlarõ garanti etmesi gerekecektir. Çeşitli iktidar dönemlerinde işçi 
deposu haline getirilmiş bazõ KİTlerin özelleştirilmelerinin çok sayõda işçinin işini kaybetmesine sebep olacağõ kesindir. Bu 
tip kuruluşlar da özelleştirilmesi zor ve yatõrõmcõlarõn ilgi duymayacağõ kuruluşlardõr.  
 
Stratejik amaçlõ teçhizat üreten  kuruluşlarõn da özelleştirilmesi istenmeyebilir. MKEK gibi ordunun ihtiyaç duyduğu silah 
ve teçhizatõ üreten tesislerin özelleştirilmeleri birçok ülkede mümkün olmuşsa da bazõ ülkelerde bu cins tesisler kamunun 
mülkiyetinde kalmõştõr. Bor madenleri gibi Türkiye'nin dünya rezervlerinin önemli bir bölümüne sahip olduğu madenlerin 
işletilmesi de siyasi bir tercih olarak özelleştirme dõşõnda tutulabilir. Bazõ KİTler tamamen ithal ikamesiyle görevlidirler. 
Bu KİTlerin çalõştõrõlmamalarõ halinde Türkiye'nin ihtiyacõ dõş piyasalardan karşõlanacak ve olağanüstü durumlarda, 
problemlere sebebiyet verecektir. 
 
Yukarda özetlenen tüm faktörlerin özelleştirme analizleri sõrasõnda dikkate alõnmasõ gerekmekteydi. Yatõrõmcõlarõn hemen 
ilgi duyabilecekleri, veya bir takõm değişikliklerden sonra satõn almayõ isteyebilecekleri KİTlerle hiç ilgi duymayacaklarõ 
KİTlerin tespiti programõn geleceği açõsõndan önemli bir husustu. 
 
David'in epeyi uzun süren konuşmasõnda açõkladõğõ konular sadece sõnõflandõrma metodolojisiyle ilgiydi. Hangi KİT'in ne 
gibi özellikleri olduğuna hiç değinmemişti. Buna rağmen KİTleri sõnõflandõrmak için kullanõlan satõlabilir, satõlamaz , 
kapatõlabilir gibi sõnõflandõrmalara doğal olarak büyük itirazlar geldi. Hiçbir yönetici sõnõflandõrma ne şekilde yapõlõrsa 
yapõlsõn, kendi KİT'inin satõlamayacak kadar demode, kârsõz veya sosyal problemlerle iç içe yaşadõğõnõn kabul etmek 
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istemiyordu. KİTlerden bazõlarõnõn kapatõlacaklar sõnõfõnda olabileceğini duymaya hiç tahammülleri yoktu. 
Sõnõflandõrmalarõn dayandõğõ mantõki sebepleri görmezlikten gelememelerine rağmen bu başlõklar altõnda sõralanmaya 
itiraz ediyorlardõ. 
 
Bu toplantõda Etibank Genel Müdürü Muammer Öcal genellikle özelleştirmeye, bilhassa Etibank'õn özelleştirmesine  karşõ 
çõkan bir konuşma yaptõ. Bor madenlerinin yabancõ tekellerin eline geçmesi halinde Türkiye'nin önemli bir avantajõnõ 
yitireceğini, uzun bir süreden beri yabancõ tekellerle yaptõklarõ mücadeleyi yeni yeni kazanmaya başladõklarõnõ ve Bor 
minarellerinden yakõn bir gelecekte büyük kârlar sağlayacaklarõnõ anlattõ. Etibank'õn zengin madenler yanõnda bazõ 
marjinal madenleri de işlettiğini anlatan Öcal, özelleştirme gerçekleştiği taktirde bu marjinal madenlerde çalõşanlarõ 
işsizliğin beklediğini söyledi. Muammer Öcal'õn Etibank'õn özelleştirilmesini istemediğini arkadaşlarõmõz yapõlan 
görüşmelerde anlamõşlardõ. Bazõ önemli bilgileri vermek istemiyordu. Bu bilgilerin uluslararasõ tekellerin eline 
geçeceğinden korkuyordu. David'se borlar dahil Etibank'õn her şeyinin özelleştirilebileceğine inanõyordu. Bor 
minerallerinin artõk stratejik bir madde olmadõğõnõ, roket yakõtlarõnda meydana gelen gelişmelerin ve yeni buluşlarõn 
borlarõn önemini azalttõğõnõ bu nedenle bor madenlerinin krom madenlerinden farklõ olmadõklarõnõ anlatmaya çalõştõ.  
 
Toplantõnõn bundan sonraki bölümünde Cengiz İsrafil Menkul Kõymetler Borsasõ konulu çalõşmasõnõ anlattõ. Kendisinden 
konuşmasõnõ Türkçe yapmasõ istendiğinde kibarca İngilizce konuşmayõ tercih ettiğini belirtti. Cengiz İsrafil'in çalõşmasõnõn 
hedefleri KİTlerin özelleştirilmelerinin borsa aracõlõğõyla gerçekleşme olanaklarõnõ araştõrmak ve bu hisse senetlerini 
borsada kolaylõkla satabilmek için gerekli düzenlemelerin neler olduğunu tespit etmek olarak özetlenebilir. Cengiz 
İsrafil'in tespitlerine göre 1986 başõnda Türkiye'de borsada işlem gören hisse senedi miktarõ tüm hisse senetlerinin 
%1'inden daha düşüktü. Borsanõn işlem hacmi ise Nijerya, Venezüella ve Kore borsalarõndan daha küçüktü. Hisse 
senetlerine olan ilgisizliğin nedenlerini ise borsada hisse senetleri kote olan şirket sayõsõnõn 20 civarõnda olmasõna, hisse 
senedine dayalõ yatõrõm fonlarõnõn kurulmamasõna, hisse senedi piyasasõna canlõlõk getirebilecek Sosyal Sigortalar, Emekli 
Sandõğõ ve Bağkur gibi ellerinde nakit olan kuruluşlarõn banka ve devlet bonolarõna yönelmelerine ve borsayõ tamamen 
dõşlamalarõna, sigorta şirketlerinin borsaya hiç girememelerine, devlet ve özel sektör tahvilleri getirileriyle mevduat 
faizlerinin getirilerinin yüksekliğine bağlõyordu. Ayrõca hisse senedi almaya ilgi olsa dahi borsada yeterli hisse senedi 
yoktu. Şirketler uzun süredir enflasyon oranõnõn altõnda faizlerle kredi temin etmeye ve ihtiyaçlarõnõ bu yolla karşõlamaya 
alõşmõşlardõ. Borsa aracõlõğõyla finansman ihtiyaçlarõnõ karşõlamayõ düşünmüyorlardõ. Bütün bunlarõn neticesinde İstanbul 
Menkul Kõymetler Borsasõ, 1986 yõlõnõn başlarõnda, önemli özelleştirme işlemlerinin başarõlmasõnda yardõmcõ olabilecek 
durumda değildi. 
 
Gelişmekte olan diğer ülkelerdeki durumu da Kevin Pinto anlattõ.  Başarõlõ bir borsa için sakin bir politik ortam, 
gelişmeye yönelik, istikrarlõ makro ekonomik politikalarõn tatbiki, hisse senetleri için yeterli arz ve talep, şirketler 
hakkõnda bol ve doğru bilgi, diğer tasarruf yöntemlerine göre vergi yükünün fazla olmamasõ, yeterli sayõda banka ve 
bankerlik kuruluşlarõnõn borsayla ilgili işlemleri yapmalarõ ve yatõrõmcõnõn korunmasõ elzemdi. Borsada işlem görebilecek 
kifayetsiz hisse senedi sayõsõ, şirketler hakkõnda zor bilgi sağlanmasõ,  hisse senedi alõm satõmõyla uğraşan yetersiz sayõda 
şirketler nedeniyle yedi faktörün üçünden Türkiye zayõf alõyor, diğer faktörlerse olumlu bulunuyordu. Borsada işlem gören 
hisse senedi sayõsõnõn KİTlerin özelleştirilmesi ve halka açõlan aile şirketlerine sağlanacak bir takõm vergi avantajlarõyla 
artõrõlabileceği, sağlam uluslararasõ muhasebe kurallarõnõn tatbiki ve bu bilgilerin belirli aralõklarla yayõnlanma 
mecburiyetinin bilgisizliğe son vereceği,borsa bankerlerinin ve bankalarõn hisse senedi alõş verişinde karşõlaştõklarõ bazõ 
formalitelerin ortadan kaldõrõlmasõyla profesyonel sayõsõnda artma olacağõ iddia ediliyordu. Azõnlõk hisselerine yeni haklar 
sağlanmasõ, şirketlerle ilgili bilgilerin kamuya açõklanma mecburiyeti de yatõrõmcõlarõ koruyacak tedbirler olarak Kevin 
tarafõndan açõklanõyordu. Kevin, diğer gelişmekte olan ülkelerin borsalarõ hakkõnda da bazõ bilgiler vererek konuşmasõnõ 
bitirdi. 
 
Cengiz İsrafil ve Kevin Pinto'nun konuşmalarõ ilgiyle dinlendiyse de fazla soru soran olmadõ. 
 
Terry Eccles son olarak bundan sonra yapõlacak toplantõlarda yeni sõnõflandõrmalar, borsanõn gelişmesi için öneriler, 
hukuki düzenlemeler, KİT muhasebe sistemleri, yatõrõmcõ tercihleri, özelleştirme politikalarõ hakkõnda görüşler ve harekat 
planlarõnõ takdim edeceklerini anlattõ. Vehbi Dİnçerler de sõnõflandõrmalarla ilgili birkaç söz söyleyerek toplantõyõ bitirdi. 
 
Toplantõ Amerikalõlarõn ve bizim umduğumuzdan iyi gitmişti. Metodoloji konusunda büyük bir itirazla karşõlaşmamõştõk. 
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Bu metodolojiye uygun olarak raporlarõmõz yazmaya devam edebilirdik. Seçilen dört klasifikasyon ise kimsenin hoşuna 
gitmemişti. Bu klasifikasyonlarõn yeniden tespit edilmesi şarttõ. Borsa ve sermaye piyasalarõ hakkõnda söylenenler pek 
ilginç bulunmamõştõ ama başka söyleyecek bir şey yoktu. Genellikle KİT yöneticileri birkaçõ hariç, sessiz kalmayõ tercih 
etmişlerdi. DPT'ciler toplantõdan memnun görünüyorlardõ. Takdim çok profesyonelce yapõlmõş ve işe yarar dokümanlar 
dağõtõlmõştõ.  Ankara Üniversitesinden bir öğretim görevlisi teknik tartõşmalara girmek istemiş ama başarõlõ olamamõştõ. 
Vehbi Dinçerler konuşmalarõ büyük bir ilgiyle dinlemiş, tartõşmalara aktif olarak katõlmõş ve özelleştirmeye olan inancõnõ 
birkaç kere tekrarlamõştõ.  
 
TSKB'liler olarak bizler huzurluyduk. Yõğõnla veri arasõndan işe yarayan bilgiler toplanmõş ve bu bilgilerden yararlanarak 
mantõki neticeler çõkarõlmasõna yardõmcõ olmuştuk. Morgan, KİTlerin değerlendirilmeleri için pratik ve geçerli bir sistem 
oluşturmuş ve saatler, günler sürebilecek monoton mali analizleri dakikalarla ifade edilebilecek sürelerde yapmaya 
başlamõştõk. Mali neticelerden enflasyon etkilerinin temizlenmesi metodunu öğrenmekte bizim için önemliydi. Son 
derece yüksek enflasyon yaşayan Meksika'daki tecrübelerinden istifade ederek, Morgan, ilk defa Türkiye'de bu tip bir 
sistem uygulamõştõ. Sabit TL değerlerinden hareket edince kâr etmiş gibi görünen nice KİT'in aslõnda zararda olduğunu 
görebiliyorduk. Bu sistemin özel sektör firmalarõna uygulanmasõ halinde farklõ sonuçlar beklemiyorduk. Özel sektör 
firmalarõ arasõnda da birçoğu yõllõk mali tablolarõnda kâr etmiş gibi gözükmekle beraber zarardaydõlar. Bu metodun 
geliştirilmesi, yaygõn olarak uygulanmasõ Türkiye'nin yararõna olacaktõ. Ne yazõk ki, TSKB dahil, hiçbir kuruluş bu 
metotla ilgilenmedi. Özelleştirme Master Planõ'nõn bir yan ürünü olan bu metot, kanõmca erken uyarõ sistemi olarak 
kullanõlabilecekken, ilgisizlik yüzünden unutuldu gitti. 
 
Morgan ayrõca, bize, çok güzel bir şirket değerlendirme sistemini de öğretti. Genellikle şirket değerlendirmelerinde  
kullanõlan sistem bilanço analizleriydi. Bilançolarõn ne kadar hakikati aktardõğõ bir yana bõrakõlsa bile mali bilgiler geçmiş 
hakkõnda bilgi içerir, geleceğe dönük araştõrma yapma imkanõnõ pek sağlamaz. Halbuki Morgan sisteminde pazar, pazarõn 
gelişmesi, teknolojik durum ve rekabet gücü bir firmanõn değerlendirilmesi açõsõndan önem kazanõyordu. Değerlendirme 
sisteminde kullanõlan veriler de toplanmasõ çok zor olmayan verilerdi. Ancak, bu sistemi tatbik edecek kişilerin uzmanlõk 
düzeylerinin yüksek olmasõ ve değerlendirmeyi yapacak uzmanlarõn dõş dünya ile temasta olmalarõ şarttõ. Özelleştirme 
Master Planõ'nõn hazõrlanõşõ sõrasõnda mevcut tesislerin pazar durumlarõnõ, teknolojik seviyelerini ve rekabet güçlerini 
gelişmiş ülkelerdeki benzerleriyle karşõlaştõrma imkanõnõ elde ettik. Gerekli verilere ulaşõldõğõ taktirde, hõzla yapõlan bir 
analizle, herhangi bir şirketin yurt içinde ve dõşõndaki başarõ şansõnõ görmek kabildi. 
 
TSKB hesapta olmayan büyüklükte bir teknoloji transferi gerçekleştirmiş ve modern analiz metotlarõnõn sahibi olmuştu. 
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 İkinci Master Plan Toplantõsõ Hazõrlõklarõ 
 
Birinci toplantõdan sonra moral kazanmõş olarak İstanbul'a döndük. Projenin ilk başlarõnda olduğu gibi yapacağõmõz işin 
hacmi bizleri korkutmuyordu. Çok değişik kaynaklardan sağladõğõmõz bilgileri rahatça değerlendirebiliyor ve genel 
sõnõflandõrmada kullanõlacak biçimde raporlar hazõrlõyorduk. Bilgisayar mali analiz programõmõz da yoluna girmişti. Veriler 
temin edildikçe hemen bilgisayara yükleniyor ve enflasyon düzeltmeleri de yapõlmõş neticeler kõsa bir sürede elimize 
geçiyordu. Programõn bir özelliği bu neticelerin bazõ grafiklerle vurucu bir biçimde gösterilmesiydi. Her KİT için bilgisayar 
otomatik olarak altõ tane grafik çiziyor, trendler çarpõcõ bir biçimde ortaya konuyordu.  Atilla, enflasyon programõnõn 
yanõnda bugün bile kullandõğõmõz bir yõğõn güzel programõ bilgisayarõmõza yükledi.  
 
KİT raporlarõ da son haline gelmeye başlamõş, nihai raporlarõn içeriği nedeniyle Morgan Bank uzmanlarõ ile bizim 
uzmanlar arasõnda ortadan kalktõğõnõ zannettiğimiz ne özelleştirilir ne özelleştirilmez kavgalarõ yeniden başlamõştõ. Bazõ 
uzmanlar hakikaten özelleşme kriterlerine hiç uymayan KİTler için çok kõsa raporlar hazõrlõyorlar bu da Morgan'cõlarõn 
hiç hoşuna gitmiyordu. Örneğin ASOK'a bağlõ dört kuruluşun kõsa vadede özelleştirilemeyecekleri aşikârdõ. Uzmanlar da 
devam eden yatõrõmlarõ, büyük dõş borçlarõ, kapasite kullanma oranlarõndaki düşüklükleri, pazar bulamamalarõnõ, know-
how eksikliklerini veya ekonomik ölçekli olmadõklarõnõ belirten kõsa raporlar hazõrlõyorlardõ. TEK gibi KİTlerinse 
sorunlarõ önümüzdeki yõllarda yapmalarõ gereken yatõrõmlardõ. Bu büyük yatõrõmlarõ ancak devlet karşõlayabilirdi. PTT'nin 
telekomünikasyon bölümü özelleştirilirse mektup ve telgraf hizmetlerinin zararlarõnõ kim karşõlayacaktõ? Daha önce de 
belirttiğim gibi bu tip sorunlar çalõşmalarõn başõnda  da karşõmõza çõkmõş ve çözüme kavuşturulmuştu. Ama uzmanlar 
aradan zaman geçip beraber çalõştõklarõ KİT yöneticilerini ve KİTleri yakõndan tanõdõkça KİTlere duyduklarõ sempati de 
artõyordu.  
 
KİT ziyaretlerimiz sõklaştõkça KİTlerin neden rahat çalõşamadõklarõnõ örnekleriyle görmeye başladõk. TEK'in Boğaziçi 
Dağõtõm Müessesesi'ni ziyaretimde yeri değiştirilen bir mühendis için müessese müdürüne telefonla nasõl baskõ yapõldõğõna 
şahit oldum. Her yöneticide çok gelişmiş bir denetleme korkusu olduğunu hissettim. Ani ve inisiyatif kullanarak 
verilecek kararlardan hemen hepsi kaçõnõyorlardõ. Bir KİT yöneticisinin izah ettiği gibi inisiyatif kullanmamaktan kaçan 
fõrsatlar nedeniyle kimse mahkemeye verilmiyor veya hakkõnda tahkikat açõlmõyordu. Sonucun beklendiği gibi olmasõnda 
en ufak tereddüt olan işlere başlanmõyor ve yüksek makamlardan onay isteniyordu. KİT yöneticilerinin belki iş 
güvenceleri vardõ ama makam güvenceleri yoktu. Hepimiz ziyaretlerimizde eski genel müdürlerin duvarlarõ dolduran 
resimlerini görüyorduk. Genel Müdürlerden bazõlarõnõn görevde birkaç ay kalmõş olduklarõnõ da resimlerin altõndaki 
plaketlerden okuyorduk. Her yeni genel müdür kendi kadrosuyla iş yapmak istediğinden alt kademeler de değişikliklere 
uğruyorlar ve eski yöneticiler müşavir kadrosuna yolcu ediliyorlardõ. Yeni yatõrõmlarla ilgili olarak çeşitli kurumlarõn 
onayõnõ almak mecburiyetindeydiler. Önce DPT elemanlarõnõ ikna ediyorlar daha sonra ihaleye çõkõyorlar, Sayõştay 
imzalanan anlaşmayõ onaylõyor ve yatõrõm başlayabiliyordu. Çimento Sanayiinden bir örnek vermek gerekirse, Edirne 
Lalapaşa fabrikasõnõn ithal makineleri senelerdir hazõr olmasõna rağmen bir türlü bürokratik engeller aşõlõp fabrikanõn 
inşasõna geçilememişti. Genellikle özel sektörde yetkili bir idarecinin tek başõna aldõğõ kararlar KİTlerde komisyonlar 
tarafõndan veriliyordu. İşin tuhaf tarafõ KİTlerden ayrõlan çoğu yöneticiler özel sektörde çalõşmaya başladõklarõnda 
bürokratik engellerden kurtulduklarõndan çok başarõlõ olabiliyorlardõ. 
 
KİTlerin hemen hepsi gelişmiş sosyal hizmet arz eden teşkilatlara sahiptiler. Lojmanlara, misafirhanelere, sosyal tesislere, 
yazlõk dinlenme tesislerine, otobüs servislerine, bünyelerinde kurulmuş her dereceli okullara rastlamak kabildi. 
Elemanlarõna piyasa şartlarõna göre iyi maaş vermeyen KİTler sosyal olanaklar sunarak özel sektörle rekabet 
edebiliyorlardõ. Sosyal imkanlarõndan bağlõ olduklarõ bakanlõk mensuplarõnõ da istifade ettiriyor, bazen kendi lojmanlarõnõ 
bakanlõk elemanlarõna tahsis ederek, yazlõk kamplarõnda kontenjan ayõrarak, sahip olduklarõ otomobilleri bakanlõk 
hizmetine vererek kaynaklarõnõ üretici olmayan yerlere bağlõyorlardõ. Son yõllarda Ankara'da yaptõrdõklarõ hizmet 
binalarõnõ bakanlõklara veya başka devlet müesseselerine kaptõran KİTler de vardõ. Başbakanlõk ve Devlet Planlama 
Teşkilatõ'nõn yeni binasõ PTT Genel Müdürlüğü olarak inşa edilmişti. Desiyab'õn yaptõrdõğõ binasõysa bitmesine yakõn Dõş 
İşleri Bakanlõğõna tahsis edilmiştir. Yeni Genel Müdürlük yaptõran KİTlerin daha bitmeyen binalara taşõnmasõ artõk adet 
haline gelmiştir. Bir gecede veya hafta sonu tüm teşkilat büyük bir gizlilikle aniden bitmemiş binaya taşõnõlõyor,  bir 
yandan normal işlerle uğraşõlõrken bir yandan da inşaat tamamlanõyor. 
 
Küçük yerlerde KİT sosyal tesisleri o ilin idari ve mülki erkanõnõn bazõ sosyal ihtiyaçlarõnõ da karşõlamakla görevli. 
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Davetlerde, misafir ağõrlamakta hep KİTlerin yardõmõna başvuruluyor. Bütün bu hizmetleri karşõlayabilmek için önemli 
miktarda personel ve mali kaynaklar üretimle ilgili olmayan yerlere harcanõyor. 
 
KİT yöneticileri devamlõ olarak tenkit edilen insanlar. Kamuya zamlarõ, personel fazlalõklarõ, pazarlama problemleri, 
zararlarõ anõnda aktarõlõyor. Başarõlõ yönleriyse gizli kalõyor. Yöneticiler ne kendilerinin ne de yönettikleri KİTlerin olumlu 
yönlerini, görevlerini ve sorumluluklarõnõ kamu oyuna sunmakta son derece hasis davranõyorlar. Bu konu da bir örnek 
vermek gerekirse ÇİTOSAN'õn bir kuruluşu olan Çimhol, Uganda'da, çalõşmayan bir çimento fabrikasõnõn tamirini ve 
yeniden devreye alõnõşõnõ başarõ ile tamamlamõş, Mõsõr'da kurulmasõ planlanan ancak finansman güçlüğü nedeni ile bir 
türlü gerçekleştirilemeyen bir çimento fabrikasõ ihalesine iştirak etmiş ve çok uluslu devler arasõndan sõyrõlarak Mõsõr 
hükümetinin ciddi görüşmeler yaptõğõ nadir firmalar arasõna girmiş. Sümerbank özel ve kamu kesimi için Bursa'da kurulu 
eğitim tesislerinde tekstil sanayinin ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak bir biçimde kalite kontrolden iş planlamasõna kadar çeşitli 
konularda kurslar düzenliyor. Eğitim tesisleri kalite kontrol lâboratuarlarõ da dahil olmak üzere mükemmel. Diğer 
KİTlerin çoğu için de bu tip başarõ örnekleri vermek mümkün.   
 
KİTlerin olumlu yanlarõnõ sõraladõktan sonra olumsuzluklarõna da değinmek lazõm. Gezdiğimiz tüm tesislerin teknoloji 
yönünden eksiklikleri vardõ. İş gücünün önemli bir bölümü hademelik, şoförlük, garsonluk gibi iş kollarõnda çalõşõyordu. 
Pazarlama teşkilatlarõ zayõftõ, pazarlarõnõ geliştirmek veya yeni ürünler üretmek gibi bir çabalarõ yoktu. KİTlerin 
problemleri kamu oyunda en çok tartõşõlan konulardan biri olduğundan bu listeyi burada uzatmaya gerek görmüyorum. 
 
Biz, TSKB olarak, KİT raporlarõnõ mükemmel hale getirmek için çabalarõmõza devam ediyorduk. KİTlerin dõşõnda aynõ 
sanayi dalõnda üretim yapan kuruluşlarõn yöneticileriyle mülakatlarõ hõzlandõrõp özel sektörün KİTlere bakõş açõsõnõ tespit 
etmiş, Dünya Bankasõ'nõn sektör raporlarõnõ tetkik ederek önümüzdeki yõllarda önemli sektörlerde yapõlmasõ gereken 
yatõrõmlarõ ve bu yatõrõmlarõn kimler tarafõndan yapõlacağõnõ incelemiş, linyit santrallarõnõn yatõrõm maliyetlerinden 
otellerin doluluk oranlarõna kadar yüzlerce konuda Morgan Guaranty'nin sektör uzmanlarõndan bilgi almõş ve bazõ 
hallerde tekrar KİTlere baş vurarak  eksik incelemelerimizi tamamlamõştõk. Çok dikkatli olmak zorundaydõk. Nihai 
raporlarõn verilerine göre KİT klasifikasyonlarõ yapõlacaktõ. Klasifikasyonlar yapõldõktan sonra tekrar geri dönmemize ve 
raporlarõ yeniden kaleme almamõza imkan yoktu.  
 
KİT raporlarõnõ son haline gelirken özelleştirme sõnõflandõrmasõ üzerindeki çalõşmalar da devam ediyordu. Birinci toplantõ 
sõrasõnda "satõlabilir" veya "satõlamaz" gibi sõnõflandõrmalar çok tenkit edilmişti. Aynõ tenkitlerle karşõlaşmamak için 
sõnõflarõn adlarõnõ değiştirmek ve yeni bir sõnõflandõrma sistemi yaratõlmasõ gerekliydi. TSKB olarak sõnõflandõrma 
metodolojisinden ve sõnõflandõrmadan sorumlu olmamakla beraber elimizden geldiği ölçüde Morgan Bank'a yardõmcõ 
olmaya çalõşõyorduk. Nisan ayõ yaklaştõkça Morgan Bankacõlarda yoğun bir trafik başladõ. Bu takdim toplantõsõnda ilk 
toplantõda ele alõnamayan bazõ konular da anlatõlacaktõ. TSKB'nin yanõnda SYKB ve Muhaş'õn bulgularõ ve önerileri 
toplantõda DPT'ye sunulacak ve DPT'nin reaksiyonuna göre de son raporun hazõrlanmasõna başlanacaktõ. 
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 İkinci Master Plan Toplantõsõ  
 
İkinci toplantõ 2 Nisan 1986 tarihinde  DPT toplantõ salonunda yapõldõ. Toplantõya yine Vehbi Dinçerler başkanlõk etti. 
Birinci toplantõya kõyasla bu toplantõya KİTler daha yüksek düzeyde  ve daha kalabalõk heyetlerle temsil ediliyorlardõ.  
 
Morgan Bank tüm uzmanlarõyla, biz, SYKB, Yatõrõm Finansman ve Muhaş mutat kadrolarõmõzla salonda yerimizi almõştõk. 
Toplantõyõ yine Rodney Wagner açtõ. Kõsa bir giriş konuşmasõndan sonra sözü Terry Eccles'a verdi. Terry'nin 
açõklamasõna göre toplantõda aşağõda gösterilen konular görüşülecekti: 
 
- Özelleştirme Metotlarõ, 
- Muhasebe sistemleri, 
- Hukuki ve Sosyal Problemler, 
- KİT Sõnõflandõrmasõ, 
- Menkul Kõymetler Pazarõ, 
- Sonuç ve Öneriler. 
 
Türk Özelleştirme programõnõn ana hatlarõnõ belirleyen bu konularõ burada, toplantõya katõlanlara anlatõldõğõ, gibi detaylõ 
olarak anlatmakta yarar var. 
 
Özelleştirme Metotlarõ  
 
Özelleştirme operasyonlarõnda en başarõlõ metot mülkiyetin el değiştirmesidir. Bir KİT'in tüm mülkiyeti Amerika ve 
Avrupa'da moda olduğu gibi çalõşanlara veya yöneticilere,  Menkul Kõymetler Borsalarõ aracõlõğõyla Türk ve Yabancõ 
tasarrufçulara veya yerli, yabancõ şirketlere satõlabilir. Özelleştirme sayõlamayacak bazõ özel çözümlerle de KİTlerde 
düzenlemeler yapõlabilir.  
 
KİT'in Yöneticilere Satõlmasõ  
 
Bir KİT'in yöneticiler tarafõndan satõn alõnmasõ ancak bu satõşõ finanse etmeye hazõr bankalarõn mevcudiyetiyle 
gerçekleşebilir. Bankalar, yönetimde muvaffak olmuş, kârlõ ve nakit akõmõ borç ödemeye imkan veren, teknolojisi 
modern ve gereğinde satõlabilir, üretimle direkt ilgisi olmayan bazõ varlõklara sahip bir firmanõn satõn alõnabilmesi için  
firmayõ bu duruma getiren ve mali olanaklarõ kõsõtlõ yöneticilere, bilhassa Amerika'da, geniş kredi olanaklarõ 
sağlamõşlardõr. Yöneticilerin de satõş bedelinin bir kõsmõnõ kendi kaynaklarõndan ödemeleri istenir. Amerika ve Avrupa'da 
başarõlõ yöneticilerin yõl sonunda çalõştõklarõ şirketin hisse senetlerini özel fiyatlarla alma haklarõ vardõr. Hisse senetlerini 
hemen elden çõkarmadõklarõ taktirde bir süre sonra yöneticilerin elinde hatõrõ sayõlõr miktarlarda hisse senedi 
birikmektedir. Bu ülkelerde maaşlar ve ikramiyeler de önemli tasarruflara imkan verecek düzeydedir. İşte hisse senetleri 
ve yöneticilerin tasarruflarõ ve diğer servetleri kredi kullanma şartõ olarak ileri sürülen satõş bedelinin belirli bir yüzdesini 
yöneticilerin ödemesine kafi gelmektedir. Bizde ne bu tip satõşlarõ finanse edecek cesarette banka ne de teorik olarak 
sermaye birikimine sahip KİT yöneticisi olduğundan bu metodun uygulanamayacağõ aşikârdõr. Halbuki herhangi bir 
şirketin sahibi olan yöneticilerin o şirketi azami kârlõ duruma getirmeleri şirkete yabancõ kişilerin aynõ başarõyõ 
kazanmalarõndan daha kolaydõr. Bu metot tatbik edilebilse bazõ tesislerimizde çok büyük değişiklikler gerçekleştirilebilirdi. 
 
KİT'in Çalõşanlara Satõlmasõ  
 
Bir KİT'in o KİT'te çalõşanlara satõlmasõ da gelişmiş ülkelerde görülen, başarõyla tatbik edilmiş özelleştirme metotlarõndan 
biridir. Çalõşanlar kendi iş yerlerini satõn alacaklarõndan daha büyük bir dikkat ve verimlilikle üretim yapacaklar, tesisin 
randõmanõnõ en yüksek seviyesine çõkaracaklardõr. Tesis kendi mallarõ olduğundan yönetim kararlarõ ortaklarõn müşterek 
çõkarlarõ doğrultusunda alõnacak, iş anlaşmazlõklarõ asgari seviyelere inecek, gereğinden fazla iş gücü istihdamõna imkan 
verilmeyecektir. İş gücünün ilgi duyacağõ tesisler yakõn bir gelecekte yatõrõm gerektirmeyecek, önemli ölçüde işletme 
sermayesine ihtiyaç göstermeyen, yüksek stok seviyeleriyle çalõşmayan şirketlerdir. Türkiye gibi tasarruflarõn asgari 
seviyelerde seyrettiği, enflasyonun tasarruflarõ erittiği bir ülkede, hükümetin özel finansal destekleme programlarõ tatbik 
etmemesi halinde bu metot da uygulanamaz. İyi netice almak için çoğunluk hissesinin çalõşanlara satõlmasõ lazõmdõr. 
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Azõnlõk hisselerinin çalõşanlarõn eline geçmesi şirket yönetiminde çalõşanlara etkili bir biçimde söz sahibi olma hakkõnõ 
sağlamayacaktõr. Hisse senetlerinin temettü verimininde düşük olduğu göz önüne alõnõrsa, çalõşanlarõn azõnlõk hisselerine 
sahip olmalarõ halinde, onlardan fazla fedakârlõk beklenmemelidir. Kaldõ ki çalõşanlarõn azõnlõk hisseleri ile ilgilenecekleri 
de şüphelidir. 
 
Hükümetin azõnlõk hisseleri için çalõşanlara özel fiyat tatbik etmesi veya kredilendirmesi halinde bile bu hisse senetleri 
hõzla o KİT'le ilgilenen büyük sermaye sahiplerine intikal edebilecektir. 
 
Her iki özelleştirme metodu hükümetin özelleştirme hedeflerine büyük ölçüde uygundur. KİTler devletin mülkiyetinden 
ve kontrollarõndan kurtularak piyasa ekonomisinin gerektirdiği şartlara uygun bir biçimde çalõşacaklar, randõmanlarõ ve 
prodüktiviteleri artacak, mallarõn kalitesi ve çeşitliliğinde gelişmeler olacak, teknolojilerinde modernleşmeye 
gidilebilecektir. 
 
KİT'in Hisse Senetlerinin Tasarrufçulara Satõlmasõ  
 
KİTlerin hisse senetlerinin menkul kõymetler borsasõ aracõlõğõ ile veya direkt olarak tasarrufçulara satõşõ da özelleştirme 
hedeflerine uygun sonuçlar sağlayacaktõr. Borsada kote edilen hisse senetleri İngiltere'de British Airways, Telecom ve 
British Gas örneklerinde olduğu gibi önceden tespit edilmiş belirli bir fiyattan bankalar aracõlõğõyla tasarrufçulara arz 
edilecek ve bu şekilde geniş bir KİT'le hisse senedi sahibi olacak ve borsa kuvvetlenecektir. Yabancõ ülkelerde de yabancõ 
tasarrufçulara hisse senetleri satõlabilir. Ülkemizin tek borsasõ olan İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ bugünlerde 
büyümeye başlamõşsa da henüz orta boy bir KİT'in bile satõşõnõ tamamen gerçekleştirecek hacme sahip değildir. Arz ve 
talep dengesizlikleri yüzünden hisse senedi fiyatlarõnda büyük sapmalar yaşanmõştõr. Borsanõn getirisi yükselmekle beraber 
küçük tasarrufçular açõsõndan çok büyük bir cazibesi yoktur. Kârlõ şirketlerin hisse senetlerine tasarrufçu rağbet 
edeceğinden kârsõz çalõşan veya zararda olan KİTlerin hisse senetlerini kimse almayacaktõr. Daha önce de bahsettiğim 
gibi çoğu KİTlerin faaliyetleri tasarrufçularca iyi bilinmemektedir. Pahalõ reklam kampanyalarõna ihtiyaç vardõr. yurt 
dõşõnda yabancõlara hisse senedi satmakta bir tanõtõm işidir. Gelişmiş ülkelerde şirketlerin mali durumlarõ kõsa aralõklarla, 
standart biri biçimde ve denetlenmiş olarak kamu oyuna açõklanmaktadõr. Ülkemizde mali neticeler ancak son yõllarda 
yõlda birkaç kez açõklanõr hale gelmiştir. Mali tablolarda standardizasyon çalõşmalarõ yeni yeni yapõldõğõndan değişik 
kalemlerin ne ifade ettiği bu işle profesyonel olarak uğraşanlar tarafõndan bile iyice anlaşõlmaz. Mali denetimin de geçmişi 
yenidir. Bu şartlar altõnda yurt dõşõnda yabancõ tasarrufçulara hisse senedi satõşõ güç hatta imkansõz bir olaydõr. Bütün bu 
olanaksõzlõklara rağmen hisse senetlerinin tasarrufçulara satõlmasõ yönetim sorununa da bir çözüm getirmeyecektir. Hisse 
senetleri geniş bir tabana yayõldõğõ taktirde şirketin geleceği ile ciddi bir biçimde uğraşan, bu şirkete önemli bir sermaye 
yatõrmõş kuvvetli bir grup oluşamayacak ve yönetim, bir anlamda başõ boş ve denetimsiz kalacaktõr. 
 
Bu tip özelleştirmelerde karşõlaşõlan büyük bir sorun da halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatlandõrõlmasõdõr. 
Türkiye'de hisse senetleri alõnõp satõlabilen şirket sayõsõ kõsõtlõdõr. KİTlerden çoğunun hisse senetleri borsada işlem 
görmemektedir. Hisse senedi fiyatõnõn dikkatli bir şekilde tespit edilmesi ve halka arzõn bu fiyattan yapõlmasõ 
gerekmektedir. Hisse senetlerinin borsaya arz edilmesinden sonra görülecek ani fiyat artõşlarõ idareyi zor durumda 
bõrakacak, yüksek tespit edilmiş fiyatlarsa hisse senetlerine olan talebi azaltacaktõr. Fiyatlarõn aşõrõ bir şekilde yükselmesine 
veya düşmesine mani olmak için satõş sonrasõ, idare, borsayõ devamlõ takip etmek, gerekirse çok miktarda alõm veya satõm 
yaparak fiyatlarõ dengelemek mecburiyetindedir. Aksi taktirde gelecekte uygulanacak özelleştirme programlarõna halkõn 
güveni sarsõlacak ve idarenin çõkaracağõ hisse senetleriyle kimse ilgilenmeyecektir. Borsa operasyonlarõnõ 
gerçekleştirebilmek için idarenin uzman bir kadroyu görevlendirmesi ve önemli mali kaynaklarõ, hiç değilse bir süre için, 
bu işe tahsis etmesi büyük baş ağrõlarõna neden olacaktõr.  
 
Hisse senetleri mülkiyetinin tabana yayõlmasõ, menkul kõymetler borsasõnõn geliştirilmesi gibi ana özelleştirme hedeflerine 
bu satõş şekli ile ulaşmak kabildir.  Yönetim sorunu  nedeniyle randõman, prodüktivite, ürün kalitesi ve çeşitliliği gibi 
hedeflere tam olarak varõlabileceği ise şüphelidir       
 
KİT Hisse Senetlerinin Blok Olarak Yatõrõmcõlara Satõşõ  
 
Özelleştirmede başarõyla uygulanabilecek yöntemlerden biri de hisse senetlerinin blok olarak bankalara, yatõrõm fonlarõna 
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veya sigorta şirketlerine satõşõdõr. Gelişmiş ülkelerde sõk rastlanan bu satõş şekli normal yatõrõmcõya cazip gelmeyen, ya 
geleceği parlak veya ilk bakõşta göze çarpmayan olanaklara sahip şirketlerin satõşõnda kullanõlabildiği gibi kârlõ ve cazip 
şirketlerin satõşõnda da uygulanabilir. İngiliz özelleştirme programõnda bu metotla özelleştirilen şirketler vardõr. Yönetim, 
bu metot da bir problem olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Yeni maliklerin aynõ iş kolundan olmamalarõ halinde yönetime 
aktif müdahaleleri beklenmemelidir. Hisse senetlerinin fiyatlandõrõlmasõ daha kolaydõr. Fiyatlar, karşõlõklõ pazarlõk yoluyla 
tespit edileceği gibi açõk arttõrma yoluyla da satõş gerçekleşebilir. Hükümetin özelleştirme hedeflerinin önemli bir 
bölümüne erişmesini sağlayabilecek bir yöntemdir. 
 
Birleşme ve/veya Satõn Alma  
 
"Birleşme ve/veya Satõn Alma" diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz "Mergers and Acquisition" son yõllarda gelişmiş 
ülkelerde altõn devrini yaşamaktadõr. Bir şirket ya hisse senedi takasõyla başka bir şirketi bünyesine dahil etmekte veya 
hisse senetlerinin yeterli bir kõsmõnõ satõn alarak şirketin yönetimini ele geçirmektedir. Bu işlemler dostça, karşõlõklõ 
anlaşmalarla gerçekleşebileceği gibi azõnlõk hisse sahipleri ile anlaşarak veya borsa aracõlõğõyla, karşõ şirkete haber 
vermeden, düşmanca da yapõlabilir. Bir şirketin başka bir şirketi satõn almasõnõn çeşitli nedenleri olabilir. En önemli neden 
satõn alõnan şirketin üretiminin satõn alan şirketin ticari faaliyetlerini desteklemesidir. Aynõ tip üretim yapan şirketler, çok 
zengin duran ve kullanõlmayan varlõklara, özel teknolojilere sahip şirketler, etkili pazarlara hakim şirketler veya satõn 
alana belirli vergi avantajõ sağlayabilecek şirketler "Birleşme ve/veya Satõn Alma"larda cazip hedeflerdir. Ülkemizde sõk 
rastlanmamakla beraber bu tip birleşme ve satõn almalar bizde de gerçekleşmektedir. "Birleşme ve/veya Satõn Alma" 
yoluyla özelleştirme yukarda belirtilen tip KİTlerin satõşlarõnda kullanõlabilir. Yerli veya yabancõ kuruluşlar, idare ile direkt 
temas kurarak istedikleri KİT için teklif yapabilirler. Birden fazla talibi olan KİTlerde açõk artõrma yöntemi veya pazarlõk 
yöntemi uygulanabilir. Bu metotta idarenin en büyük sorunu fiyat tespitidir. Kamu önünde müdafaasõ yapõlamayacak bir 
fiyat politik sorunlara neden olur. KİTlerin bu yolla yerli veya yabancõ dinamik ve başarõlõ şirketlere satõşõ veya 
birleştirilmesi KİT ürünlerinin uluslararasõ pazarlara açõlõşõnõ kolaylaştõrabileceği gibi en yeni teknolojilerin ve yönetim 
metotlarõnõn uygulanabilmesi için de bir yoldur. Özeleştirme işleminden sonra meydana gelecek şirket, yatay veya dikey 
bütünleşmesini sağlayacak ve bünyesini kuvvetlendirecekse, ülke ekonomisine önemli katkõ sağlayacaktõr.  
 
Türkiye gibi sanayi yapõsõ zayõf ülkelerde bu tip özelleştirmeler üretim gücünün birkaç büyük şirketin elinde birleşmesine 
ve tekellerin çoğalmasõna sebebiyet verebilir. Tekellerin çoğalmasõ ise pazar ekonomisinden bir anlamda uzaklaşmak 
demektir. Hele önemli bir üretim gücünün uluslararasõ bir kuruluşun eline geçmesi ithalatla fiyat dengeleme 
mekanizmasõnõ da büyük ölçüde engelleyeceğinden tekel fiyatlarõnõn oluşmasõna kimse mani olamaz. Bu tip şirket 
evliliklerinde satõn alan şirketin yöneticileri ile satõn alõnan şirketin yöneticilerinin kolayca işbirliğine gitmeleri zordur ve 
bazõ yönetim problemlerine yol açar. Bir tehlike şirketi ele geçiren grubun şirketin kõymetli varlõklarõnõ hemen nakde 
çevirip kõsa bir sürede şirketi tasviye etmesidir. 
 
Özelleştirmenin bazõ hedeflerine ulaşõlmasõnõ sağlayacak bir metodudur ve yabancõ ülkelerde önemli bir özelleştirme şekli 
olarak benimsenmiştir. 
 
Ortaklõklar  
 
Bir KİT'in belirli bir bölümünün yerli veya yabancõ bir şirkete satõlmasõ ile gerçekleşecek özelleştirmedir. Genellikle 
KİT'in %51'i veya daha fazlasõ satõlabilir. Bu durumda devlet önem verdiği bir sanayi kolundan tam çekilmemiş olacak, 
ancak karar mekanizmasõ tamamen özelleşerek bazõ mahsurlar ortadan kalkacaktõr. Satõlan şirkette kolaylõkla modern 
yönetim metotlarõ kullanõlabileceği gibi, yeni ürün çeşitlemelerine, modern üretim tekniklerine erişilebilir. Devletin 
çõkarlarõyla ortağõn çõkarlarõnõn birbirine ters düşmesi halinde yönetim iş yapamaz hale gelir. Türkiye'de devletin özel 
sektör ile kurmuş olduğu birçok şirket vardõr. Tofaş, Çanakkale Seramik, Arçelik gibi şirketler devletin ortaklõğõndan 
zarar görmemişlerdir.  
 
Özelleştirme hedeflerinin mühim bir bölümüne erişilmesini sağlayacak bir özelleştirme şeklidir. 
 
Azõnlõk Hisselerinin Satõlmasõ  
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Bu özelleştirme metodunda KİT'in azõnlõk hisseleri yerli veya yabancõ bir şirkete satõlmaktadõr. Devlet kontrolunu 
kaybetmeden KİT'in özel sektör ortaklõğõndan etkilenmesini sağlamaya çalõşmaktadõr. Ancak özel sektörün kontrolu tam 
manasõyla kendine geçmeyecek yatõrõmlara ilgi duymasõ beklenmemelidir. Azõnlõk hissedarlõğõ, azõnlõk hissesi satõn alanõn 
KİT'e teknoloji satmasõ veya yönetim kontratõ ile yönetimi bir süre için devralmasõ hallerinde cazip olabilir.  
 
Bu özelleştirme metodu ile özelleştirme hedeflerinin ancak bir kõsmõna ulaşõlabilir. 
 
Gelir Ortaklõğõ SenetleriGelir Ortaklõğõ Senetleri sistemi uzun yõllardan beri yurdumuzda başarõyla uygulanmaktadõr. 
Tasarruf sahipleri mülkiyetine sahip olmadan bir KİT'in gelirine ortak edilmekte, belirli bir süre yüksek temettüler 
alabilmektedir. Devamlõ kâr garantisine sahip şirketlerde uygulanabilir. Gelir Ortaklõğõ Senetlerinin sahiplerinin şirket 
yönetimi ile ilgili söz haklarõ yoktur. Şirketi geliştirmek için hiçbir girişimde bulunamazlar.  
 
Özelleştirme hedeflerinin pek çoğuna erişmek kabil değildir. KİT karakteristikleri ne kõsa ne uzun vadede 
değişmeyecektir. 
 
Kiralama  
 
Çok yüksek değerli veya alõcõ bulmanõn zor olduğu KİTlerle, KİT'e talip özel şahõslarõn veya şirketlerin mali kaynaklarõnõn 
kõsõtlõ olduğu durumlarda kullanõlabilir. İdarenin KİTi kiralayanõn iyi bir işletmeci olduğuna inanmasõ gerekir. Yõllõk bir 
kira karşõlõğõnda KİT'in maddi varlõklarõ kiralayan tarafõndan işletilmektedir. Kira süresi içinde kontrol tamamiyle 
kiralayana geçmekte fakat mülkiyet devlette kalmaktadõr. En önemli sorun maddi varlõklarõn bakõmlarõyla ilgilidir. 
Kiralayan makine, teçhizat ve ham madde kaynaklarõnõ özensizce kullanarak tesisin ekonomik ömrünün kõsalmasõna 
sebep olabilir. Kira sözleşmesi kira dönemi sonunda KİT'in kiralayana satõlmasõ opsiyonunu ihtiva edebilir. 
 
Yönetim Kontratõ  
 
KİT'in yönetimi bir grup profesyonel yöneticiye, iki taraf arasõnda imzalanan bir anlaşma ile devredilmektedir. Amaç, 
KİT yönetimini belirli bir süre özelleştirerek yeniden yapõlaşma yoluyla KİT'in mali ve teknik performansõnõ 
yükseltmektir. Devletin mülkiyetin devretmek istemediği, yeniden yapõlaşmayõ arzu ettiği, modern yönetim metotlarõnõn 
uygulanmasõyla çok iyi netice alõnacağõna sanõlan KİTlerde kullanõlabilir. Hakiki anlamda bir özelleştirme değildir. 
Genellikle yeterli teknik ve idari kadrolara sahip olmayan gelişmekte olan ülkelerde kullanõlmaktadõr. 
 
Bazõ Hizmetlerin Müteahhitlere Yaptõrõlmasõ Bazì Hizmetlerin Müteahhitlere YaptìrìlmasìBazì Hizmetlerin 
Müteahhitlere Yaptìrìlmasì 
 
KİTlerin, ana faaliyetlerine ilave olarak, ifa etmekle görevli olduklarõ hizmetlerin tümü veya bir kõsmõ, müteahhitler 
aracõlõğõyla yerine getirilebilir. Son senelerde KİTler bazõ hizmet ihtiyaçlarõnõ müteahhitler aracõlõğõ ile  temin etmeye 
başlamõşlardõr. Çitosan, taş ocağõ işletmeciliğini ve taş nakliyatõnõ müteahhitlere yaptõrmakta ve iyi netice almaktadõr. 
Personel taşõma hizmetleri, sosyal tesislerin çalõştõrõlmasõ gibi hizmetler de KİTlerce müteahhitlere verilmiştir. Bu yolla 
KİTlerin devamlõ işçi kadrolarõnõn şişmesi önlendiği gibi bazõ yatõrõm ihtiyaçlarõ da ortadan kalkmaktadõr. Müteahhitler, 
işlerinin devamlõ olmasõnõ garantilemek için KİT'e sunduklarõ hizmetin kalitesini yüksek tutmak mecburiyetinde  
olduklarõndan genellikle bu metotla olumlu sonuçlar alõnmaktadõr. 
 
Müteahhitlere, KİTlerin devredebilecekleri başka hizmetler de vardõr. Toplu taşõmacõlõk, çeşitli para tahsilat işlemleri 
müteahhitler tarafõndan zaten yapõlmaktadõr. Müteahhitlerle yapõlacak anlaşmalara konulacak bazõ cezai müeyyidelerle 
hizmetlerin zamanõnda ve kusursuz sağlanmasõna çalõşõlmaktadõr. 
 
Hizmetlerin müteahhitlere yaptõrõlmasõ bazõ özelleştirme hedeflerine uyum göstermesine rağmen hakiki bir özelleştirme 
olarak kabul edilemez. KİT'in ihtiyaç duyduğu yeni yatõrõmlar, teknoloji transferleri ve modern yönetim metotlarõ gibi 
konulara hiçbir etkisi olmamaktadõr. 
 
Tedrici  Özelleştirme 
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Bazõ KİTlerin büyüklükleri, geleceğe dönük yatõrõm programlarõnõn ülke için taşõdõklarõ önem, tekel olmalarõ gibi 
nedenlerle özelleştirilmeleri zordur. Bu tip KİTlerin yeni yatõrõmlarõnõn özel sektör tarafõndan yapõlmasõnõn sağlanmasõ 
tüm sektörde tedrici bir özelleştirme sağlayacaktõr. Borsa kanalõyla KİTlerin hisse senetleri, az miktarlarda, ama devamlõ 
olarak tasarruf sahiplerine de satõlabilir. Böylece devlet yeni yatõrõmlarõn mali yükünden kurtulacak, KİTlerin karşõsõna 
bazõ rakipler çõkararak KİTlerin piyasa ekonomisi kuralarõna göre çalõşmalarõnõ sağlayabilecektir. Uzun bir süre almasõna 
rağmen bu metot, özelleştirme hedeflerinin hepsine erişilmesini sağlar. 
 
Azaltõlmõş Devlet Rolü 
 
Bazõ özel teşvik tedbirlerinin uygulanmasõyla özel sektör geleneksel olarak ilgi duymadõğõ alanlarda yatõrõm yapmaya teşvik 
edilebilir. Bilhassa devletin tekel olarak hakim olduğu sektörlere özel sektörün yatõrõm yapmasõ sağlanõr. Görev zararlarõ 
devlet tarafõndan karşõlanan KİTlerin yanõnda aynõ sektörde çalõşacak özel sektör şirketlerinin de zararlarõ devletçe 
karşõlanarak rakipsiz çalõşmaya alõşkõn KİTlerin karşõsõna rakip çõkarõlarak KİTlerin görevlerini daha randõmanlõ yapmalarõ 
sağlanabilir.  
 
Bu metotta uzun yõllar uygulanmasõ gereken ve özelleştirme hedeflerine büyük ölçüde uygun olmayan bir metottur. 
 
Tekrar toplantõmõza dönecek olursak, Terry özelleştirme metotlarõnõ anlattõktan sonra önemli bir tartõşma olmadõ. 
Gelişmiş ülkelerde yoğun bir biçimde uygulanan borsa operasyonlarõyla özelleştirme işlemlerinin, bizim o zamanlar küçük 
ve cõlõz borsamõzda gerçekleştirilemeyeceği açõkça belliydi. Diğer özelleştirme metotlarõ karõşõk, bazõlarõ gelişmiş finansal 
olanaklara ihtiyaç gösteren metotlardõ. Kõsaca herkes özelleştirmenin hemen bağlõyamayacağõnõ hissedip rahatladõ. 
 
Muhasebe Sistemleri 
 
Terry'den sonra Kevin Pinto muhasebe sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Muhasebe sistemleri ile ilgili çalõşma Muhaş-Price 
Waterhouse tarafõndan yapõlmõştõ. Çalõşmanõn amacõ KİTlerde kullanõlan muhasebe sistemlerinin  uluslararasõ kabul 
edilmiş muhasebe standartlarõna göre durumunu tespit etmek ve gerekirse bu standartlara erişmek için öneriler 
getirmekti. İlk yapõlan gözlemlere göre KİTlerde kullanõlan muhasebe sistemleri uluslararasõ standartlara uygundu ve 
gelişmiş ülkelerde kullanõlan muhasebe sistemlerinin bir benzeriydi. Problem, sistemin tatbikinde ortaya çõkõyordu. 
Genellikle mali neticeler hakikati yansõtõyorsa da değişik muhasebe tekniklerinin kullanõmõ nedeniyle KİTler arasõnda 
standart bir karşõlaştõrma yapma olanağõnõ ortadan kalkõyordu. Aynõ tip masraflar değişik KİTler tarafõndan değişik 
kalemlerde gösterilebiliyordu. KİTleri denetlemekle görevli Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu muhasebe 
kayõtlarõnõn yanõnda iktisadi, idari ve hukuki konularõ da inceliyor, KİTlerin çalõşmalarõn kanunlara ve mevzuata 
uygunluğunu araştõrõyordu. Bu denetim çok kapsamlõ olmakla beraber gelişmiş ülkelerde yapõlan mali denetimden 
farklõydõ. Bilançolarõn hazõrlanmasõyla Yüksek Denetleme Kurulu raporlarõnõn yayõnlanmasõ arasõnda yaklaşõk 15 aylõk bir 
süre vardõ. Gecikmiş raporlar, KİTlerle ilgilenecek yatõrõmcõlarõn işine yaramayacaktõ. Ayrõca KİTler tarafõndan 
hazõrlanan yõllõk faaliyet raporlarõnda ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlarõnda kanuni yükümlülükler, alacaklar ve 
borçlar, verilen garantiler konularõnda yeterince bilgi yoktu. Kevin Pinto, KİTlerde özel enflasyon muhasebesi 
uygulanmamasõnõ da tenkit ediyordu. Türkiye gibi yüksek enflasyonun baskõsõ altõnda olan ülkelerde, özel muhasebe 
sistemlerinin kullanõlma gereğini savunuyordu. 
 
KİTlerin muhasebe sistemleri uluslararasõ standartlara uygun, tatbikatta sorunlarõ olan, gerçek durumu tam 
aksettirmeyen ve yatõrõmcõlarca aranõlan biçimde denetlenmeyen sistemler olarak belirleniyordu. 
 
Sistemin geliştirilmesi için özelleştirilecek KİTlerin uluslararasõ denetim şirketleri tarafõndan denetlenmesi,ilk 
denetimlerden sonra Türk firmalarõna da denetim görevi verilmesi, Yüksek Denetleme Kurulu denetimlerinin hõzla bilgi 
üretecek biçimde yapõlmasõ, KİTlerin mali neticelerinin birbirleriyle karşõlaştõrõlmasõnõ temin edecek biçimde tatbikat 
standardizasyonuna gidilmesi ve enflasyon muhasebesi kullanõlmasõ tavsiye ediliyordu.  
 
Hukuki Sorunlar 
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Bu bölümün takdimini Avukat Atilla Gökaydõn yaptõ. İş tarifine göre hukuki çalõşmanõn ana konusunu Türk Hukuk 
Sisteminde özelleştirmeye mani faktörlerin tespiti ve bunlarõn ortadan kaldõrõlmasõ için yapõlmasõ gereken değişikliklerle 
ilgili tavsiyeler oluşturuyordu. Atilla Gökaydõn konuşmasõnõn başõnda Türk Anayasasõnda ve ilgili kanunlarda 
özelleştirmeye mani bir durum tespit edilmediğini söyledi. İki önemli  konuda birtakõm düzeltmeler yapõlmasõna gerek 
vardõ. Birinci konu KİTlerin denetimi, ikinci konuysa personel rejimiydi. Bu iki konu kadar önemli olmamakla beraber 
KİT borçlarõna sağlanan devlet garantileri ile kiralama ve yönetim kontratlarõ yönünden de bazõ çalõşmalara ihtiyaç vardõ. 
 
Hukuki durumun tetkikine anayasamõzõn 165 ve 128. maddelerinin incelenmesiyle başlanmõştõ. 165. madde, çoğunluğu 
devlete ait KİTlerin 233 sayõlõ kanun esaslarõna uygun bir biçimde yönetileceğini  emretmektedir. Bu kanuna göre KİT 
bağlõ olduğu bakanlõğa ve Yüksek Denetleme Kurulu aracõlõğõyla Meclise karşõ sorumludur. KİT'in genel müdürü ise  
Devlet Planlama Teşkilatõ, Hazine, Koordinasyon Kurulu ve İlgili Bakanlõklarõn onayõyla  
işlerini görebilmektedir. Bu basit izahattan da anlaşõlacağõ gibi KİT yöneticileri son derece karõşõk, koordinesi güç, karar 
almayõ zorlaştõran bir idari mekanizma ile karşõ karşõyadõrlar. Önemli kararlarõn sorumluluğunun kimde veya hangi 
kuruluşta olduğunu ortaya çõkarmak imkansõzdõr. İyi bir yöneticinin bu şartlar altõnda başarõlõ olmasõ hemen hemen 
imkansõzdõr.  
 
Bu duruma çare olarak KİTlerin hepsinin anonim şirket statüsüne geçirilmesi teklif edilmektedir. Anonim şirketlerde 
yetkiler genel kurul tarafõndan seçilen yönetim kuruluna verilmiştir. Yönetim Kurulu bu yetkilerin bazõlarõnõ genel 
müdüre devreder. Devlet kuruluşlarõ ile olan münasebetleri yönetim kurulu yürütür ve böylece genel müdür günlük 
işlerinde, bağõmsõz olarak, hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar. Yönetim Kurulunun ve genel müdürün çalõşmalarõnõ, 
pay sahipleri adõna deneticiler denetler. Kararlarõn kõsa sürede alõnmasõ, değişen piyasa şartlarõna uyum ve etkili bir 
denetim KİT'in özel sektör şirketleri gibi çalõşmasõnõ sağlayacaktõr. Yüksek denetleme kurulu da KİTi yine 
denetleyebileceği gibi planlanan hedeflere ulaşõp ulaşamadõğõnõ da devlet adõna kontrol edebilecektir. 
 
Anayasamõzõn 128. maddesiyse KİTlerde işlerin devlet memurlarõ tarafõndan yapõlmasõnõ emretmektedir. KİTlerin 
organizasyonlarõ ve burada çalõşan devlet memurlarõnõn yetki ve sorumluluklarõ kanunlarla düzenlenmektedir. Devlet 
memurlarõnõn kâr gayesi güden şirketlerde çok başarõlõ olmalarõ beklenmemelidir. KİTlerin büyüklüklerine, yarattõklarõ 
kâra, gördükleri hizmete bakõlmaksõzõn tek bir sisteme göre maaşlarõ ve terfileri tespit edilmektedir. Bu durumda kâr 
amaçlõ KİTlerin memurlarõna değişik bir statü tanõmak veya tümünü 1475 sayõlõ iş kanunu hükümlerine tabi kõlmak 
lazõmdõr. Hükümet toplantõnõn yapõldõğõ tarihe yakõn bir tarihte sözleşmeli personel kararnamesini çõkarmõş ve kõsõtlõ 
olarak uygulamaya başlamõştõ. 1989 yõlõnda Anayasa Mahkememizin bir kararõ ile bu kararname iptal edilmiştir. 
 
Uluslararasõ teamüllere göre devlet, KİTlerin almõş olduğu kredilere sağladõğõ garantörlüğü özelleştirmeden sonra devam 
ettirmek mecburiyetindedir. Ancak artõk yönetimine karõşamayacağõ bir şirketin garantörlüğüne devam etmek, devlet 
tarafõndan kabul edilmeyebilir. Garantinin kaldõrõlmasõ için krediyi veren kuruluşun garantinin kalkmasõnõ kabul etmesi 
gerekir. Ayrõca bazõ kredi sözleşmelerinde mülkiyet değişiklikleriyle ilgili maddeler de vardõr. Bütün bunlar bilhassa yoğun 
bir şekilde dõş kredi kullanmõş olan KİTlerin  kredi şartlarõnõ değiştirmek için yeniden müzakereler başlatmasõ gereğini 
ortaya koymaktadõr.  
 
Kiralama veya yönetim kontratõ yöntemi ile uygulanacak özelleştirmelere 233 sayõlõ kanun engeldir. Mülkiyet değişikliği 
olmayacağõndan daha önce de değinildiği gibi karmaşõk yönetim düzeninin ve denetimin aynen tatbiki gerekecektir. Bu 
tip özelleştirmelerde KİTlere anonim şirket statüsü sağlanmasõ elzemdir. 
 
Sosyal Sorunlar  
 
Sosyal sorunlarõn özelleştirmeyi ne derece etkileyeceği Terry Eccles tarafõndan toplantõya iştirak edenlere açõklandõ. 
 
Yõllar boyunca bazõ sosyal hizmetlerin sorumluluğunu üstlenen KİTlerin özelleştirilmeleriyle birlikte sunduklarõ sosyal 
hizmetlerde meydana gelecek boşluklar özelleştirmeyi etkileyecek boyutlardadõr. KİTlerde en önemli sosyal hizmet olarak 
iş gücü istihdamõ görülmektedir. Türkiye gibi yoğun işsizliğin yaşandõğõ ülkelerde KİTlerin önemli görevlerinden biri de 
mümkün olduğu kadar fazla insana iş temin etmek olmuştur. Bu amaca uygun olarak KİTler işsizliğin yoğun olduğu 
kalkõnmada öncelikli yörelerde kurulmuş, gereğinden fazla işçi istihdam etmiş, emek yoğun teknolojiler kullanõlmõştõr. Bu 
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faktörler KİTlerin özel şirketlerin kârlõlõk seviyelerine erişmelerini önleyen önemli nedenlerdir. Son yõllarda KİTlerin yeni 
personel alõmlarõ bazõ esaslara bağlanmõş ve emeklilik, istifalar gibi tabii nedenlerle çalõşanlarõn sayõlarõnda belirgin 
azalmalar olmuştur. Bazõ KİTlerin işçi sayõsõnõn şu anda yeterli olmadõğõ KİT yöneticilerince iddia edilmektedir. Bütün 
KİTlerde olmamakla beraber önemli sayõda KİT gereğinden fazla işçi çalõştõrmaktadõr. Bazõ KİTler, kurulu olduklarõ 
bölgelerin tek veya en önemli işverenleridir. Bu KİTlerin işçi çõkarmalarõ veya bu bölgedeki faaliyetlerini özelleştirme 
sonrasõ tatil etmeleri tüm bölgeyi etkileyecektir.  
 
İşten çõkarõlacak işçilerin başka işlerde çalõştõrõlmak üzere yeniden eğitilmeleri, emeklilik hakkõnõ elde etmiş olanlara 
emekliliği cazip kõlmak için bir ikramiye sistemi geliştirilmesi bir çare olarak görülmektedir. Geri kalmõş bölgelerde önemli 
işveren KİTlerin masraflarõ da KİT tarafõndan değil devlet tarafõndan özel fonlarla karşõlanarak faaliyetlerine devam 
etmeleri sağlanabilir. Başka bir alternatifte bu tip tesislerin kapatõlmasõ ve iş gücüne ücretlerin ödenmesine devam 
edilmesidir. Çözümler bölge bazõnda ele alõnmalõ, problemler teşhis edilmeli ve sosyal hizmetler için yapõlan harcamalar 
hesap edilerek devletin bu harcamalarõ karşõlamasõ istenmelidir. 
 
KİTler, toplumun büyük bir çoğunluğunun kullandõğõ temel ham maddeleri nispeten ucuz fiyatlarla sunma 
mecburiyetindedirler. Gübre, yem gibi temel tarõm girdilerinde master planõn hazõrlandõğõ yõllarda devlet tarafõndan 
doğrudan desteklenmekteydi. Özelleştirme sonrasõ bu tip destekler ortadan kalkacağõndan yeni ve direkt kullanõcõyõ 
destekleyen metotlar araştõrõlmasõ da Terry Eccles tarafõndan yetkililere tavsiye edildi. 
 
Toplantõnõn bu bölümünde söz alanlar sosyal hizmet masraflarõnõn  ayrõlmasõnõ çok tabii karşõladõklarõnõ belirterek bu 
ayõrõm yapõlmadõğõndan KİTlerin kârlõ fabrikalarõnõn gelirlerinin yatõrõm yerine sosyal nitelikli çalõşmalarõn zararlarõnõ 
kapatmakta kullanõldõğõnõ, zarar eden fabrika ve tesis işletmecilerinin zararlarõnõ azaltmak için hiç çaba göstermediklerini 
belirttiler. Devletin bu tip fabrika ve tesislere sõnõrlõ sosyal fonlar tahsis etmesi halinde yöneticilerin zararlarõnõ azaltmaya 
uğraşacaklarõ açõklandõ. Toplu işten çõkarmalarõn yol açacağõ ekonomik, sendikal ve politik sorunlar işçi sayõsõnõn tabii 
nedenlerle azaltõlmasõnõ cazip kõlmaktaydõ. 
 
 
KİT Sõnõflandõrmasõ   
 
Bu toplantõnõn en önemli konusunu, bir önceki toplantõda yoğun bir şekilde tenkit edilen KİT sõnõflandõrmasõ 
oluşturuluyordu. Daha önceki toplantõda açõklanan sõnõflandõrma, KİT yöneticileri tarafõndan müstakbel bir yatõrõmcõ 
gözüyle KİTlerin değerlendirilmesi olarak görülmemiş, kendi KİTlerinin diğer KİTlere göre değerlendirilmesi olarak 
kabul edilmişti. Özelleştirme lafõna dahi tahammülü dahi olmayan bir yöneticiyi KİT'inin satõlamaz diye sõnõflandõrõlmasõ 
daha da fazla rahatsõz etmişti. KİT'in satõlamaz olmasõ, o KİT'in işe yaramaz, hurda, kötü yönetilen bir KİT olduğu 
anlamõnda algõlanmõştõ. Yeni sõnõflandõrmanõn bu tip yanlõş anlaşõlmalara yol açmamasõ lazõmdõ.  
 
David sözlerine KİTlerin sõnõflandõrõlmasõnda göz önüne alõnan faktörleri kõsaca tekrarlayarak başladõ. Bu faktörlerde 
hiçbir değişiklik yapõlmamõştõ. İlk toplantõda sunulan sõnõflandõrma sisteminin tamamen iş tarifindeki sõralama sistemi 
olduğunu, ancak bu sõralama sisteminin KİTlerin durumunu tam aksettirmediğini, Devlet Planlama Teşkilatõ'nõn yardõmõ 
ve onayõyla yeni bir sõnõflandõrma sistemi geliştirdiklerini anlattõ. Bu sõnõflandõrma sisteminde "Özelleştirmede Birinci 
Derece Öncelikli KİTler", "Özelleştirmede İkinci Derecede Öncelikli KİTler" ve "Özelleştirmede Üçüncü Derecede 
Öncelikli KİTler" sõnõflarõ vardõ. Ayrõca her sõnõf kendi içinde birkaç alt sõnõfa ayrõlõyordu. Sõnõf ve alt sõnõflar aşağõda 
gösterildiği gibi tanõmlanmõştõ: 
 
"Özelleştirmede Birinci Derece Öncelikli KİTler". Bu KİTler ciddi sosyal ve ekonomik problemlere sebep olmadan 
mülkiyetlerinin tamamõ veya büyük bir bölümü yatõrõmcõlara satõlabilecek KİTlerdi. Üç ayrõ alt sõnõftan meydana 
geliyordu. 
 
a- Tüm KİT özelleştirilebilir, 
b- KİT'in önemli bir bölümü özelleştirilebilir,    
c- KİT'in büyük bir bölümü özelleştirilebilir. 
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"Özelleştirmede İkinci Derece Öncelikli KİTler" daha uzun bir sürede, bazõ sosyal ve ekonomik sorunlarõn çözümünden 
sonra, özelleşebilecek KİTlerdi. Dört alt sõnõfa ayrõlõyordu. 
 
d- Bazõ bölümler özelleştirilebilir, geri kalan bölümlerin ilave yatõrõmlarla iyileştirilmesi veya kapatõlmasõ gerekebilir, 
e- Tedrici özelleştirme adaylarõ, 
f- Belki özelleştirilebilir KİTler, 
g- Devlet desteği ile özelleştirilebilecek KİTler. 
 
"Özelleştirmede üçüncü derece öncelikli KİTler" topluma çeşitli hizmet sunan, sosyal nitelikleri ağõr basan KİTlerdi. Bazõ 
bölümlerinin özelleştirilebilecekleri ümit ediliyordu. Bir tek alt sõnõftan oluşuyordu. 
 
h- Topluma Hizmet Sunan KİTler. 
 
KİTler üzerinde yapõlan çalõşmalarõn sonucunda ise  32 KİT'in sõnõflandõrõlmasõnõ gösteren, çalõşmanõn yapõldõğõ tarihteki 
ekonomik, politik şartlara uygun bir tablo ortaya çõkõyordu: 
 
 Özelleştirmede Birinci Derece Öncelikli KİTler 
 
a- Tüm KİT Özelleştirilebilir 
 
1- Turban 
2- THY 
3- USAŞ 
4- Bazõ önemli ortaklõklar 
 - Netaş 
- Türk Elektronik Endüstrisi T.A.Ş. (Teletaş) 
 - Kepez Elektrik 
 - Türk Kablo 
 - Çanakkale Seramik 
 - Çelik Halat 
 - Çukurova Elektrik 
 - Migros 
 
b- KİT'in Önemli Bir Bölümü Özelleştirilebilir 
 
5- Yem Sanayii A.Ş. (Yemsan) 
6- Türkiye Toprak ve Çimento Sanayii (Çitosan) 
 
Her iki KİT'in de doğu bölgelerindeki fabrikalarõnõn hemen özelleştirme olanağõ olmadõğõndan batõ bölgelerindeki 
fabrikalarõ özelleştirmeye adaydõ. 
 
c- KİT'in Büyük Bir Bölümü Özelleştirilebilir 
 
7- Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tigem) 
8- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklõğõ (TPAO) 
- Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ., (Tupraş) 
 - Boru Hatlarõ İle Petrol Taşõma A.Ş.(Botaş) 
- Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) 
 - Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.(Ditaş) 
9- Etibank 
 - Boron İşletmeleri 
 - Krom İşletmeleri 
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 - Bakõr İşletmeleri 
 - Alüminyum İşletmeleri 
 
Yukarõda belirtilen KİTlerin veya müesseselerinden büyük bir bölümünün bazõ reorganizasyon çalõşmalarõndan sonra 
özelleştirmeye aday olabilecekleri düşünülüyordu.  
 
 Özelleştirmede İkinci Derece Öncelikli KİTler 
 
d- Bazõ Bölümleri Özelleştirilebilecek, Geri Kalan Bölümler İyileştirilecek veya Kapatõlacak KİTler 
  
10- Sümerbank 
 - Tekstil 
 - Deri 

- Satõş Mağazalarõ 
 

11- Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) 
 
Bu sõnõftaki KİTlerin özelleştirilebilmeleri  önemli ölçüde yatõrõma ve reorganizasyona bağlõydõ. Sümerbank en az üç ayrõ 
kuruluş haline getirilmeli ve süratle ihtiyaç duyulan yerlerde modernleşme yatõrõmlarõna girmeliydi. Tüm KİT'in 
özelleştirilmesi, zarar eden birçok fabrikanõn kapatõlmasõnõ gerektirerek sosyal problemler yaratacaktõ. Süt Endüstrisi 
Kurumunun doğuda kurulu bazõ fabrikalarõ süt bulamadõklarõndan çok düşük kapasitelerle çalõşmaktaydõ. Özelleştirilme 
sõrasõnda doğudaki fabrikalara 
talip çõkacağõ tahmin edilmiyordu. 
 
e- Tedrici Özelleştirme Adaylarõ 
 
12- PTT (Telekomünikasyon Bölümü) 
13- Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 
 
Her iki KİT'te uygulamakta olduklarõ önemli yatõrõm programlarõ nedeniyle hemen özelleştirilemez görünümündeydiler. 
Ayrõca her iki kurumun kõymeti de kolay bir özelleştirmeye imkan vermeyecek kadar yüksekti. Bu kurumlarõn hisse 
senetleri tedrici olarak borsa aracõlõğõyla tasarrufçulara satõlabilirdi. Bazõ yeni hidrolik ve termik santrallarõn özel sektör 
tarafõndan kurulmasõna imkan sağlanmasõ da TEK'in özelleştirilmesinin başlangõcõ olabilirdi. 
 
f- Belki Özelleştirilebilecek KİTler 
   
14- Et ve Balõk Kurumu (EBK) 
15- Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) 
16- Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 
17- Türkiye Gemi Sanayii 
18- Orman Ürünleri Sanayii (ORÜS) 
 
EBK, TKİ, MKEK VE Türkiye Gemi Sanayii'nin ana müşterisi, bugün dahi, diğer devlet kuruluşlarõdõr. Bu KİTleri satõn 
alacaklar karşõlarõnda tek bir müşteri bulacaklarõndan devletle uzun vadeli satõş anlaşmalarõ imzalamak isteyecekler, aksi 
taktirde yatõrõmlarõnõn geleceğinden emin olamadõklarõ için düşük fiyatlar teklif edeceklerdi. ÖRÜS'ün yüksek kârlõlõğõ 
Devlet Orman İdaresinden aldõğõ ucuz hammaddenin etkisiyleydi. Özelleştirme sonrasõnda ucuz hammadde alma olanağõ 
ortadan kalkacağõndan, KİT, önemli ölçüde kârlõlõğõnõ kaybedecekti. Bu nedenle bu KİTler "Belki özelleştirilebilir" KİTler 
olarak sõnõflandõrõlmõşlardõ. 
 
g- Devlet Desteği ile Özelleştirebilecek KİTler 
 
19- Çay Kurumu (ÇAYKUR) 
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20- Türkiye Şeker Fabrikalarõ A.Ş. 
21- Türkiye Selüloz ve Kağõt Fabrikalarõ İşletmeleri (SEKA) 
22- Petrokimya Sanayii (PETKİM) 
23- Türkiye Gübre Sanayii (TÜGSAŞ) 
24- Türkiye Demir ve Çelik Sanayii (TDÇİ) 
25- Ağõr Sanayii Kurumu (ASOK) 
26- Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 
 
Bu KİTler genellikle devlet desteği sayesinde hayatta kalabilen veya devlet tarafõndan korunan KİTlerdir. Devletin, 
özelleştirme sonrasõnda destek sağlamaya devam etmeyi garanti ettiği taktirde özelleştirme programõna dahil 
edilebilecekleri tahmin ediliyordu. 
 
 Özelleştirmede Üçüncü Derecede Öncelikli KİTler 
 
h- Topluma Hizmet Sunan KİTler 
 
27- Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
28- Türkiye Deniz İşletmeleri 
29- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarõ (TCDD) 
30- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
31- Türkiye Zirai Donanõm Kurumu (TZDK) 
32- TUSAİ 
 
Yukarda sayõlan KİTlerin özelleştirilmeleri 1986 yõlõ şartlarõna göre imkansõz görünüyordu. Bu KİTler ya devletin bir 
ihtiyacõnõ karşõlõyor, ya milyonlarõ ilgilendiren bir kamu hizmetini ifa ediyor, ya da devletin belirli politikalarõnõ 
uygulamasõnõ sağlõyorlardõ. 
 
David Bradley yeni sõnõflandõrma sistemini anlattõktan sonra, o tarihlerdeki şartlara  göre, "Özelleştirmede Birinci Derece 
Öncelikli KİT" sõnõflandõrmasõna giren kuruluşlarõn bu sõnõflandõrmaya girme nedenlerini açõkladõ. 
 
Türban, o tarihlerde sekiz oteli, üç moteli, üç tatil köyü , bir dağ evi, bir termal tesisi, üç kampingi,  iki yat limanõ ve bir 
pazarlama şirketi ile Türkiye'nin en önemli otel zincirini oluşturmaktaydõ. Kârlõlõğõ yüksekti. Enflasyon etkisinden 
arõndõrõlmasõ halinde bile devamlõlõk gösteren bir kârlõlõğa sahipti. Önümüzdeki yõllarda Türkiye'nin turizm alanõnda 
büyük gelişmeler göstermesi bekleniyordu. Doğal olarak Türban zincirinin oda doluluk oranlarõ bu gelişmeye paralel 
olarak artacaktõ. Sunulan hizmet kalitesi pek yüksek olmamakla beraber tatmin ediciydi. İşletme masraflarõ yönünden de 
şirket tatminkar bir durumdaydõ. Sunulan hizmetin maliyeti açõsõndan da şirket rakipleri ile rekabet etme imkanõna 
sahipti. Bütün bunlara rağmen Türban, hemen özelleştirmeye hazõr değildi. Tesislerin kurulu olduğu arsalarla ilgili 
birtakõm sorunlar vardõ. Bu arsalardan bir kõsmõnõn sahibi Turizm Bankasõ, bir kõsmõnõn ise devletti. Altõ işletme ise 
kiralanmõştõ. Türban, Turizm Bankasõnõn bir işletmeci kuruluşuydu. Özelleştirmeden evvel bir özerk kuruluş haline 
getirilmesi gerekliydi. Kõsaca, Türkiye'de özelleştirilmesi en kolay kuruluş diye nitelendirilen Türban'õn da çözümü güç, 
önemli sorunlarõ vardõ. 
 
THY özelleştirmeye ikinci aday kuruluştu. Kârlõlõğõ, yolcu sayõsõndaki artõş, uçtuğu iç ve dõş şehirler, uçuş maliyetlerinin 
düşüklüğü, filonun modernliği ve sefer doluluk oranlarõ yatõrõmcõlarõn ilgisini çekebilirdi. 1980-1984 yõllarõ arasõnda satõş 
gelirlerinde hõzlõ bir artõş olmuş ve şirketin mali durumu üzerinde enflasyonun etkilerini giderecek düzenlemeler yapõlõnca 
da şirketin zararlarõnõn 1980 den 1984'e kadar azaldõğõ ve 1984'te şirketin kâr ettiği görülmüştü. En önemli sorunun dõş 
borçlarõna devletin sağladõğõ garantiler, iç hatlarda devletin uygulattõrdõğõ fiyat politikasõydõ. İç hatlarda bazõ seferleri zararõ 
ne kadar çok olursa olsun devam ettirmeye de mecburdu. 
 
Üçüncü aday Usaş, uçaklara yer hizmeti sağlamakla görevli bir devlet kuruluşuydu. Yer hizmetlerinin dõşõnda uçaklara 
ikram malzemesi temin ediyor, havaalanlarõndaki bar ve lokantalarõ çalõştõrõyor, havaalanlarõ ile şehirler arasõnda otobüs 
işletmeciliği yapõyor ve  turizm acentalõğõ hizmetleri de sunuyordu. İlerki yõllarda Usaş'õn hitap ettiği pazarda büyük bir 
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gelişme beklenmekteydi. Buna karşõlõk hizmet kalitesi vasatõn altõ, rekabet gücü vasat, sabit kõymetlerin değeri vasat ve 
kapasitesinden yararlanma olanağõ da vasat olarak  nitelendirilmişti. Sabit TL ile yapõlan satõş geliri ve kâr analizinde 
önemli gelişmeler dikkati çekiyordu. Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan yayõnlanan yönetmeliğe göre hava alanlarõnda 
tarifesiz sefer yapan uçaklara yer hizmetleri bu işle görevli kamu kuruluşlarõ tarafõndan verilebilirdi. Tarifeli sefer yapan 
havayollarõ ise, dilerlerse, yer hizmetlerini kendileri karşõlayabiliyordu. Bu durumda USAİ, yer hizmetleri teşkilatlarõ 
olmayan, Türkiye'ye tarifeli sefer yapan uçaklarla tarifesiz sefer yapan uçaklara tekel olarak hizmet götürüyordu.     
 
"Özelleştirmede birinci derecede öncelikli KİT" sõnõfõnõn ikinci alt sõnõfõna, yani "önemli bir bölümü özelleştirilebilecekler" 
sõnõfõna  giren Yemsan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulmuş 32 fabrikasõ, 1523 işçisiyle Türkiye'nin hayvan yemi 
ihtiyacõnõn %14.5'ini karşõlayan bir kuruluştu. Dört yeni fabrikasõ kuruluş halindeydi ve 14 fabrikada da ortaktõ. Pazarõnõn 
yakõn bir gelecekte fazla büyümesi beklenmiyor, ürünlerin kalitesi yeterli olarak nitelendiriliyor, rekabet gücü ile sabit 
kõymetlerinin değeri vasat olarak nitelendiriliyordu. Doğu bölgelerinde kurulu 12 fabrikanõn düşük kapasitelerle 
çalõşmasõndan dolayõ bir problemi vardõ. Doğu bölgesi fabrikalarõ zarar ederken batõ bölgesi fabrikalarõ kâr ediyor, sonuçta 
Yemsan düşük kârlõ bir kuruluş hüviyetini alõyordu.  
 
Aynõ sõnõflandõrmaya giren Çitosan'da Yemsan'la aynõ problemlerle karşõ karşõyaydõ. 11 tanesi batõ bölgelerinde dokuz 
tanesi de doğu bölgesinde olmak üzere 20 çimento fabrikasõ ve dört tanede toprak sanayii ile ilgili tesisi vardõ. Denizli 
fabrikasõ kuruluş halindeydi. Pazarõ çok hõzlõ bir biçimde gelişiyor; üretim kalitesi, rekabet gücü, tesislerin değeri makul 
olarak nitelendiriliyordu. Ama dolaylõ fiyat kontrolleri ve doğuda kurulu, düşük kapasiteyle çalõşan fabrikalarõ, 
özelleştirilme şansõnõ ve kârlõlõğõnõ etkiliyordu. 
 
"Büyük bir bölümü özelleştirilebilecek KİT"ler sõnõflandõrmasõna giren Tigem 38 tarõm işletmesinden oluşuyor ve 
Türkiye'nin buğday tohumu ihtiyacõnõn % 95'ini karşõlõyordu. Sõnõr bölgelerinde kurulu bazõ işletmelerin dõşõnda kalan 
yerlerde yõlda 300,000 ton tohumluk üretimine imkan verecek bir daralma sonrasõnda geri kalan yerlerin çiftçilere 
satõlmasõ öneriliyordu. Sahip olduğu işletmelerin bazõlarõnda arazi ihtilaflarõ vardõ. 
 
Aynõ sõnõflandõrma grubunda yer alan TPAO, Türkiye'de petrol arama, ham petrol üretme, rafineri işletme, petrol 
ürünlerini pazarlama ve ham petrol taşõmakla görevliydi. Petrol arama ve üretme görevi TPAO tarafõndan 
gerçekleştiriliyor diğer hizmetler ise Botaş, Ditaş, Tüpraş ve Petrol Ofisi tarafõndan ifa ediliyordu. TPAO'nun 
özelleştirilmesinden evvel yeni bir organizasyonel yapõya kavuşturulmasõ teklif edildi. Yeni organizasyonda petrol arama ve 
üretme görevi holding bünyesinden ayrõlarak kurulacak bir şirkete verilecekti. Bu şirket ve Botaş'õn birleşmesinden sadece 
petrol üreten ve boru hattõ işletmeciliğiyle sorumlu bir şirket kurulacak, rafineriler ve Petrol Ofisi'de ikinci bir şirkete 
bağlanacaklardõ. Bu şekilde ham petrolle ilgili şirketlerle rafineriler ve ürün pazarlama ayrõ ayrõ bünyelerde toplanmõş 
olacaklardõ.  
 
Tüpraş, Botaş ve Petrol Ofisi ekonomik başarõ olanağõna sahip kuruluşlar olmalarõna rağmen TPAO'nun petrol arama ve 
petrol çõkarma operasyonlarõ ile Ditaş hükümet desteği olmadan yaşama şansõna sahip değillerdi. Tankerle ham petrol 
naklinden sorumlu olan Ditaş, bir süre holdinge bağlõ kalacak, sahip olduğu tankerler satõldõktan sonra tasfiye edilecekti. 
Özelleştirme seçenekleri arasõnda Tüpraş'õn azõnlõk hisselerinin uzun vadeli petrol teminini garantiye almak için yabancõ 
bir petrol üreticisine satõşõ, Petrol Ofisi ve Tüpraş'õn bazõ bölümlerinin satõlarak değerlendirilmesi, Botaş adõna gelir 
ortaklõğõ senetleri çõkarõlmasõ ve ana holdingin hisse senetlerinin borsa aracõlõğõyla tedricen halka intikali vardõ. Petrol 
arama ve petrol alanlarõnõ işletme görevi TPAO tarafõndan hükümet desteği ile ve hükümet politikalarõna uygun olarak 
sürdürülecekti. 
 
"Büyük bir bölümü özeleştirilebilecek KİT" alt sõnõfõnõn son adayõ ETİBANK'tõ. ETİBANK 14 maden, sekiz fabrika ve 
25,549 çalõşanõyla boron, krom, bakõr, alüminyum ve diğer bazõ madenleri üretmekle sorumluydu. ETİBANK'õn 
özelleştirme öncesinde bir holding haline getirilmesi her grup maden işletmesinin, anonim şirketler dönüştürülmesi 
tavsiye ediliyordu. Yapõlan incelemelere göre dünya rezervlerinin yarõdan fazlasõnõn işletme hakkõna sahip olan boron 
işletmeleri hemen özelleştirilebilirdi.  
 
Krom işletmeleri de kolayca özelleştirilebilecek durumdaydõlar. Bakõr işletmeleri uzun vadede, yeniden yapõlaşma 
çalõşmalarõndan sonra özelleşebilir, alüminyum İşletmeleri ise ancak kiralanabilirdi. ETİBANK'õn bünyesinden 
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alüminyum ve bakõr işletmelerinin çõkarõlmasõyla oluşacak yeni holdingin hisse senetleri kolayca borsa yoluyla satõlabilirdi.  
 
Özelleştirmede kullanõlabilecek diğer bir metotta her işletmenin hisse senetlerinin ayrõ ayrõ satõşa arz edilmesiydi. Sabit 
TL'ye göre yapõlan analizlerde hem satõşlarda hem kârda sõhhatli bir büyüme göze çarpõyordu. Aynõ analizlere göre bakõr 
ve alüminyum işletmeleri ise zarardaydõ. Özelleştirme öncesinde çözümlenecek problemler devletin dünya üzerinde bir 
monopol olan boron işletmelerini yerli ve yabancõ özel sektöre terk etmeye razõ olmasõ, krom işletmelerini kârlõ hale 
getirmek için elektriğin ucuza temini, bakõr işletmelerinin uzun vadede üretime devamõnõn ekonomik olup olmayacağõnõn 
tespiti, alüminyum işletmeleri için ise ucuz elektrik teminiydi. Etibank, dünya boron tekelleri ile büyük bir mücadele 
vermiş ve bu mücadelenin meyvelerini yeni toplamaya başlamõştõ. Özelleştirme ile birlikte boron işletmelerinin bu 
monopollerin eline geçme tehlikesi belirecekti. 
 
David "özelleştirmede birinci derecede öncelikli KİT"lerde özelleştirmeyi zorlaştõracak bazõ problemleri özetledi. Turban, 
THY ve Usaş'õn hizmetlerini fiyatlandõrmada hükümet direktifleri doğrultusunda hareket etme mecburiyetleri; THY ve 
Usaş'õn tekelci durumlarõ; Yemsan ve Etibank'õn devletten gördüğü destek; Citosan ve Yemsan'õn doğu bölgelerinde 
kurulu fabrikalarõ; THY ve TPAO'nun sosyal hizmet olarak az gelişmiş bölgelere götürdüğü hizmetler; Tigem, TPAO ve 
Etibank'õn stratejik özellikleri,  özelleştirme işlemlerinden önce üzerinde düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken 
konulardõ. 
 
Özelleştirmesi olanaksõz gibi görünen "özelleştirmede üçüncü derecede öncelikli KİT" sõnõflandõrmasõna dahil TCDD için 
de aynõ metodolojiden istifade ederek niye özelleştirilmede düşük öncelik taşõdõğõnõ görmekte yarar vardõr.  
 
TCDD, yurdumuzda demiryolu işletmeciliğinin yanõ sõra Haydarpaşa, İzmir, Derince, Bandõrma, Mersin, Samsun 
limanlarõnõ işletmekten sorumludur. ELMS, SİDEMAS ve ADVAS adlõ tesislerinde dizel ve elektrik lokomotifleri, yolcu 
ve yük vagonlarõ ile kendisi için gerekli teçhizatõ üretir. Liman işletmeleri kârlõ olmasõna rağmen, TCDD genelde devlet 
tarafõndan desteklenir. Tek başõna ekonomik bir ünite olarak yaşamasõna imkan yoktur. Zaten gelişmiş ülkelerde dahi 
demiryolu işletmeleri zarardadõr ve devlet tarafõndan desteklenirler.  
 
TCDD'nin hitap ettiği pazar büyümekte, ancak TCDD'nin pazar içindeki yeri küçülmektedir. Kara ve hava yolu 
nakliyesiyle gerektiği gibi rekabet edememektedir. Kara ulaşõm imkanlarõnõn gelişmesi, ülkemizdeki kara taşõt araçlarõnõn 
sayõsõnõn artmasõyla pazar payõ daha da küçülecektir. Pazar payõnõn artmasõ hizmetlerin kalitesinin ve çeşitliliğinin 
artmasõna bağlõdõr. Bugün için TCDD tarafõndan sunulan yolcu ve yük taşõmacõlõğõ hizmetleri çağõn oldukça gerisindedir.  
  
Demiryolu taşõmacõlõğõnda tatbik ettiği fiyat politikasõ nedeni ile uğradõğõ zarar, hazine tarafõndan görev maliyetinin 
üzerine %10 bir marj konularak telafi edilmektedir.  
 
Demiryolu işletmesinde kullanõlan makine ve teçhizatõn değeri çok yüksek değildir. Raylarõn çoğunun değiştirilmesi 
gerekmektedir. Kullanõlan vagonlarõn da ortalama yaşõ yüksektir. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon gibi hizmet kalitesini ve 
güvencesini artõracak önemli sahalarda büyük yatõrõmlar yapmalõdõr. 
 
Kârlõlõğõna gelince: sabit TL ile hesaplandõğõnda TCDD'nin gelirlerinin 1980 ile 1984 arasõnda %11 azaldõğõ 
görülmektedir. Aynõ tarihlerde yine enflasyon düzeltmesi yapõlan işletme faaliyet kârõnda 1980 ile 1984 yõllarõ arasõnda 
belirgin bir gelişme göze çarpmakla beraber bu kârõn önemli bir bölümünün TCDD'nin alacaklarõnõ toplamakta başarõlõ 
olmasõ, borçlarõnõ geç ödemesi ve stok malzemenin enflasyondan değer kazanmasõndan kaynaklandõğõ anlaşõlmaktadõr. O 
tarihlerde limanlardaki rõhtõm resmi tahsilatõ hazine tarafõndan TCDD'ye terkedilmiş ve görev zararlarõ da hazinece 
karşõlanmõştõr. 
 
Ortaya çõkan tablo müstakbel yatõrõmcõlarõ cezbedecek bir tablo değildir. Bu nedenle TCDD'nin özelleştirilmesinin zor ve 
hatta imkansõz olduğuna karar verilmiş ve uygun sõnõfa yerleştirilmişti. 
 
Diğer KİTlerde aynõ metotla, o günün şartlarõna göre incelenmiş ve sõralamaya tabi tutulmuşlardõ. David konuşmasõnõ 
bitirince salona bir sessizlik hakim oldu. Özelleştirmeye hemen aday olan KİTlerin bile bir yõğõn problemi olduğu ortaya 
çõkmõş ve kabarõk sayõda KİT'in de özelleştirilmelerinin hiçte kolay olmayacağõ, bazõlarõnõ özelleştirmenin imkansõzlõğõ da 
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öğrenilmişti. 
 

Menkul Kõymetler Pazarõ 
 
Cengiz İsrafil Türk Menkul Kõymetler Pazarõ'nõn kifayetsiz olduğunu anlatarak konuşmasõna başladõ. Türkiye'de yatõrõm 
fonlarõ henüz oluşmadõğõndan özelleştirmenin başlangõcõnda hisse senedi müşterilerinin şahõslar olacağõnõ anlattõ. 1986 
yõlõnõn başõnda kurulan İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõnõn gelişmesini olumlu bulduğunu söyleyerek tahvil pazarõnõn 
hisse senedi pazarõna göre çok daha aktif olduğuna değindi. 1985 yõlõnda en iyi para kazandõran finansal yatõrõm aracõnõn 
hisse senetleri olduğunu misallerle anlatan İsrafil, borsaya önümüzdeki yõllarda gelmesi muhtemel tasarruflarla ilgili 
tahminlerde bulundu. Kişi başõna düşen milli gelirin hakikati yansõtmadõğõnõ, 1968 ile 1983 yõllarõ arasõnda Türkiye'ye 
ithal edilen altõnõn 514 ton veya o günkü altõn fiyatlarõyla 2 milyar dolar olduğunu; 1980, 1981 ve 1982 yõllarõ hariç olmak 
üzere altõn ithalatõnõn her yõl devam ettiğini, 1983 yõlõnda yurt dõşõndan altõn alõmõna 395 milyon dolar ayrõldõğõnõ 
söyleyerek özelleştirmenin gerçekleşmesi için önümüzdeki senelerde yõlda 200 milyon dolarõn yeterli olacağõnõ, altõna 
ayrõlan paranõn bir kõsmõnõn özelleştirmeye akõtõlmasõ halinde  özelleştirme programõnõn kolayca gerçekleşeceğini iddia 
etti. Bütün bunlarõ gerçekleştirmek için Merkez Bankasõ'nõn açõk pazar operasyonlarõnõ başlatmasõnõ, borsada iş yapanlarõn 
sayõsõnõn artõrõlmasõnõ, bankalar arasõ para piyasasõnõn geliştirilmesini, çeşitli mali araçlarõn kullanõmõna başlatõlmasõnõ, 
Sermaye Piyasasõ Kanununda değişiklikler yaparak işlemlerin basitleştirilmesini ve Sermaye Piyasasõ Kurulunun bir 
denetleyici rolü oynamasõnõ, İstanbul Borsasõnõn bugüne kadar ki tecrübelerinden istifade ederek gelişmesine mani olacak 
faktörlerin zaman geçirmeden ortadan kaldõrõlmasõnõ, mali bilgilerin zamanõnda açõklanmasõnõ ve bu bilgilerin bütün 
yurda yayõlmasõnõ sağlayacak bir telekomünikasyon sistemi kurulmasõnõ tavsiye etti. 
 
Sonuç ve Öneriler  
 
Terry Eccles son konuşmayõ yaparak USAİ, THY ve Turban'õn vakit geçirilmeden özelleştirmeye hazõrlanmasõnõ, bu 
şirketlerin uluslararasõ denetim firmalarõnca denetlenmelerini, KİTlerin anonim şirketlere dönüştürülmesi için 233 sayõlõ 
kararnamenin değiştirilmesini, KİTlere özel sektörün kullandõğõ yönetim tekniklerinin tanõtõlõp, kullanõlmasõnõn 
sağlanmasõnõ, gerekirse yöneticilerin başarõlõ olmalarõ halinde başarõ ödülleri ile mükafatlandõrõlmalarõnõ, KİTlere devlet 
desteğinin tedricen kaldõrõlmasõnõ, KİTlerde gerekli olan yeniden yapõlaşmanõn özelleştirmeden önce başlatõlmasõnõ 
tavsiye ederek sorularõ cevaplamaya hazõr olduklarõnõ belirterek sözlerine son verdi. 
 
Uzun süren bu toplantõnõn sonunda kimsede tartõşma açacak hal kalmamõştõ. Yorgunluktan veya genel konuşmama 
tutumundan fazla bir tartõşmaya giren olmadõ. Toplantõda konuşulan konular hakkõnda danõşma kurulunun görüşlerini 
İhsan Kavşat bize bildirecek ve bu görüşlere göre de nihai raporda değişiklikler yapõlacaktõ.  
 
Toplantõda Master Planõn, artõk pek değişmeyecek olan esaslarõ ortaya konmuştu. Özelleştirmeden beklentiler, erişilmeye 
çalõşõlacak hedefler, KİT analiz teknikleri, KİT sõnõflandõrõlmalarõ, hukuki, sosyal ve muhasebe ile ilgili sorunlar ve 
bunlarõn çözümleri anlatõlmõştõ. Özelleştirme Türkiye'de kolayca gerçekleşecek bir işlem gibi görünmüyordu. Sermaye 
piyasasõnõn gelişmemiş olmasõ bazõ ülkelerde olduğu gibi hõzla yapõlabilecek özelleştirmeleri engelliyordu. Hukuki sorunlar 
ciddiydi. KİT çalõşanlarõ ile ilgili olarak çõkarõlan sözleşmeli personel yasasõnõn ihtiyaca cevap vermediği görüşü 
belirtilmişti. Nitekim bu yasanõn yetersizliği Anayasa Mahkememizin kararõyla anlaşõlmõştõr. Hükümetin ve KİTlerin 
yapmalarõ gereken yõğõnla araştõrma, reorganizasyon, kanuni düzenleme ihtiyaçlarõ ortaya çõkmõştõ. Bu çalõşmalar ve 
düzenlemeler yapõlmadan özelleştirmeye gidilmesi bir hayaldi. Eminim ki yetkililerden bir kõsmõ, tõpkõ çalõşmanõn başõnda 
bize olduğu gibi, KİTlerin cesameti karşõsõnda hayrete düşmüşlerdir. Teker teker ele alõnõnca çoğu KİT'in bir dev 
olduğunu hemen her Türk vatandaşõ bilir. Genellikle bilmediğimiz en büyük otel ve motel zincirinin devlete ait olduğu; 
Sümerbank'õn satõş dükkanlarõ zincirinin dünyanõn en büyük satõş teşkilatlarõ arasõnda sayõldõğõ; Boron'da mevcut 
rezervlerin %50'den fazlasõnõn Türkiye'de bulunduğu; Tigem'in 4 milyon dekar arazi sahibi olduğu gibi çarpõcõ bilgilerdi. 
Gazetelerde ve dergilerde kõsa haberlerle geçiştirilen TSEK'in doğu fabrikalarõnõn kapasitelerinden istifade edilmediği, 
TCDD'nin ray ve vagonlarõnõn normal ömrünü doldurduğu, çimento fabrikalarõnõn sebep olduğu kirlilik ve bütün bunlarõ 
düzeltmek için gerekli çalõşmalara ve yatõrõmlara da bir bütün olarak bakõlõnca insanõ ürküten bir tablo ortaya çõkõyordu. 
 
Bence birinci ve ikinci toplantõ sonrasõnda, bu toplantõya katõlanlar, KİTlerle ilgili görüşlerini büyük ölçüde değiştirmek 
zorunda kaldõlar. Türkiye'nin KİTlerle ilgili bir şeyler yapmasõ gerektiğini, bunun sadece bir politik oyun olmadõğõnõ, 
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statükonun muhafaza edilmesinin imkansõzlaştõğõnõ idrak ettiler. Ekonomik şartlarõn zorlanmasõyla veya tamamen göz ardõ 
edilmesiyle alõnan tesis kurma kararlarõnõn da ne kadar zararlõ olduğu açõkça ortaya kondu. Milyarlarca liraya mal olmuş 
tesislerin, bölgede talep olmamasõ nedeniyle atõl kaldõğõ, devamlõ zarar ettiği, KİT'in yatõrõmlara ayõracağõ fonlarõ yuttuğu 
açõk açõk ortaya çõkmasõna rağmen maalesef KİTlere yanlõş yerlere yanlõş fabrikalar kurdurma hastalõğõmõz devam ediyor. 
 
Ortaya çõkan diğer önemli bir olay da KİTlerin özel sektörle yaptõklarõ ortaklõklarla ilgiliydi. Bu ortaklõklarõn pek çoğunun 
kuvvetli holdinglerle kurulmuş olmasõ da şaşõrtõcõydõ. Geri kalmõş yörelerde kurulu tesislere devletin KİTler aracõlõyla 
ortak olmasõ, eksik sermayenin tamamlanmasõ ve gerekli teknik yardõmõn sağlanmasõ açõsõndan makul karşõlanabilir. 
Kendi başõna  yatõrõmõnõ tamamlamak gücüne ve becerisine sahip holdinglerin tesislerine ortaklõk ekonomik yönden ne 
kadar akõlcõdõr? Mesela TEK'in transformotor üreten beş fabrikadan ikisine ortaklõğõ TEK'e bir şey kazandõrmõş mõ?  
 
Bu toplantõyla Master Plan çalõşmalarõ büyük ölçüde tamamlanmõş oluyordu. Mayõs ayõnda bir üçüncü toplantõ yapõlacak 
ve nihai rapor DPT teşkilatõna sunulacaktõ.  
 
İkinci Özelleştirme toplantõsõnõn bitiminde Morgan Bankasõnõn birlikte çalõştõğõ ortaklarõnõn işleri büyük ölçüde 
tamamlanmõş oluyordu. Morgan kendi elemanlarõyla özelleştirme işlemleri ile yabancõ ve yerli yatõrõmcõlarõn ilgilenip 
ilgilenmediklerini araştõracak, nihai raporu hazõrlayacak ve üçüncü toplantõ için hazõrlõklarõnõ yapacaktõ. Bizde Morgan 
Bankasõna verdiğimiz KİT raporlarõnõn dokümantasyonlarõnõ tamamlayacaktõk.  
 
DPT'ye ve Morgan'a  her KİT için ikişer doküman verecektik. Bunlarõn birincisi KİTlerden bize verilen bilgiler, ikincisi 
ise hazõrladõğõmõz KİT raporlarõnõn son haliydi. Bu işlemler de çoğunlukla sekreterlik işlemleri olduğundan yavaş yavaş 
işleri bitiren uzman arkadaşlar asli görevlerine dönüyorlardõ.  
 
Morgan'cõlarõn büyük biri kõsmõ ülkelerine dönmüşlerdi. Arada sõrada David geliyor, bazõ ilave bilgiler alõyordu. KİT 
sõnõflandõrmasõ ile ilgili olarak DPT ve danõşma kurulu hiçbir noktaya itiraz etmemiş olduğundan Morgan'õn işleri de 
hafiflemişti. 
 
Kõsa bir süre, Morgan'õn isteği üzerine, KİTlere müşteri olabilecek yatõrõmcõlarõ belirleme çalõşmalarõ yaptõk. Bu çalõşmayõ 
Morgan birlikte çalõştõğõ her ortaktan ayrõ ayrõ istemişti. Türkiye'de KİTlere talip olacaklarla ilgili çalõşmalar çok kõsa bir 
biçimde yapõlabiliyordu. En küçük KİTler hariç, Türkiye içinde bir KİT'e talip olacak mali güce sahip kişi ve kuruluş 
yoktu. KİTlere yerli talip olmamasõ, özelleştirme problemleri listesine önemli bir problem daha eklemişti. Bu arada 
Ankara'da bir özelleştirme kanunun hazõrlanmakta olduğunun dedikodularõ kulağõmõza gelmeye başlamõştõ. DPT'nin bir 
kanun taslağõ üzerinde çalõştõğõnõ Devlet Yatõrõm Bankasõ'nda çalõşan arkadaşlarõmõzdan öğrenmiştik. Başka kanallardan 
da özelleştirme ile ilgili danõşmanlõk hizmetlerinin Devlet Yatõrõm Bankasõ tarafõndan üstleneceğine dair haberler 
alõyorduk. Halbuki bizim tahminimize göre Morgan bundan sonraki özelleştirmelerde de hükümete danõşmanlõk yapmak 
istiyordu. Kalabalõk bir ekiple çalõştõklarõndan aldõklarõ ücret tamamiyle uçak paralarõna ve otel masraflarõna gitmiş ve bu 
işten zarar etmişlerdi. Türban'õ çok kolaylõkla satabileceklerini saklamõyorlardõ. Etibank'õn özelleştirilmesi de onlarõ 
heyecanlandõrõyordu. 
 
Üçüncü toplantõ 7 mayõs 1986 tarihinde yapõlacaktõ. İbrahim Öngüt, Aykut Usman, Ahmet Arzan, Ercan Boğazlõ ve ben 
bu toplantõda Bankamõzõ temsil edecektik.  
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 Üçüncü Master Plan Toplantõsõ  
 
Mayõs ayõnõn sõcak bir gününde 18. kat toplantõ salonu tõklõm tõklõm dolu olarak toplantõya başladõk. Bu toplantõya Sayõn 
Vehbi Dinçerler'in yanõ sõra o zamanki DPT Müsteşarõ Sayõn Yusuf Özal'da katõlõyordu. KİTler ve DPT tam kadro 
hazõrdõlar. Danõşma Kurulu üyelerinin de çoğu toplantõdaydõ. Her zamanki teçhizata ilave olarak bu defa bir video 
kamerasõ da vardõ. Toplantõda, ikinci toplantõda sunulan konulara ilave olarak, özelleştirme programõ için zamanlama 
belirtilecek ve özelleştirme işlemlerinde kullanõlabilecek bir metodoloji önerilecekti. Diğer bir yenilikte Morgan'õn 90 
yatõrõmcõyla (23 Amerikan, 42 Avrupa ve 25 Türk) özelleştirmeye duyduklarõ ilgiyi anlamak amacõyla yaptõğõ 
görüşmelerin neticeleriydi. Bunlarõn haricindeki konular daha önce tartõşõlmõş konulardõ. Ancak birinci ve ikinci 
toplantõlarda ayrõ ayrõ ele alõnan konular bu defa aynõ anda anlatõlacaktõ.  
 
Toplantõ yapõlan çalõşmalarõn özetlenmesiyle açõldõ ve sõrasõyla özelleştirmeden beklentiler, dõş ülkelerde özelleştirme 
deneyimleri, özelleştirme metotlarõ, hukuki sorunlar, sosyal sorunlar, muhasebe sistemleri sorunlarõ, menkul kõymetler 
pazarlarõ anlatõldõ. Daha sonra KİTlerin sõnõflandõrma metodolojisi gözden geçirildi ve burada kullanõlan sõnõflandõrmaya 
uygun olarak çalõşmaya dahil 32 KİT'in  sõnõflandõrmalarõna tesir eden önemli bilgiler de incelendi. 
 
Morgan, "hemen özelleştirilebilir" sõnõfõnda yer alan Usaş, Türban, THY, Citosan ve Yemsan'õn özelleştirilmeleri için vakit 
geçirmeden tatbikine başlanmasõnõ önerdiği bir program geliştirmişti. Özelleştirmeye ilk adõm olarak, seçilecek bir devlet 
kuruluşunun tüm özelleştirme işlemlerinden sorumlu kõlõnmasõnõ ve özelleştirilmesi tavsiye edilen KİTlere ait tüm 
yetkilerin bu kuruluşa devredilmesi teklif ediliyordu. Kuruluş, özelleştirme işlemlerini kolaylõkla gerçekleştirmek amacõyla 
KİTlerde gerekli  düzenlemeleri yapacak yetkilerle donatõlacaktõ. Hukuki ve sosyal sorunlar bölümünde açõklanan bazõ 
düzenlemeler hemen yapõlmalõydõ. Özelleştirme işlemleri başlamadan önce bu problemlerin çözümü gerekiyordu.  
 
Özelleştirme planõnõn tatbiki sõrasõnda özelleştirilecek KİT'e yardõmcõ olmak amacõyla mali ve hukuki danõşmanlar, 
deneticiler ve halkla ilişkiler uzmanlarõ atanmalõydõ. Mali danõşmanlar, diğer danõşmanlarla koordinasyonu sağlayacak, 
özelleştirilecek KİT'in kõymetini takdir edecek, sermaye yapõsõnda düzenlemeler yapacak, izahname hazõrlayacak, 
özelleştirme metodunu tespit edecek, müstakbel yatõrõmcõlarla temas kuracak ve satõş görüşmelerine iştirak edeceklerdi. 
 
Hukuk danõşmanlarõnõn görevleri ise özelleştirme işlemlerinin kanuni sorumluklara uygun bir biçimde yerine getirilmesini 
sağlamaktõ. 
 
Denetim firmalarõ bilançolarõ tetkik ederek hesaplarõn uluslararasõ kabul edilebilir muhasebe kurallarõna uygun olup 
olmadõklarõnõ denetleyecekler ve uluslararasõ kurallara göre bilançolarõ yeniden düzenleyeceklerdi. Deneticilerin 
uluslararasõ denetim firmalarõndan seçilmeleri gerekliydi. 
 
Halkla ilişkiler uzmanlarõ da özelleştirme ile ilgili bilgileri, özelleştirmeye destek olacak bir biçimde halka aktarõlmasõnõ 
sağlayacaklardõ. 
 
Listede yer alan KİTlerin niye özelleştirilebilecekleri, yatõrõmcõ tercihleri, özelleştirme sorunlarõ, özelleştirme metodlarõ ve 
özelleştirme zamanlamasõ da detaylõ bir şekilde anlatõldõ. 
 
Usaş, hõzlõ büyüyen bir pazarda, pazarõn büyük bir kõsmõnõ kontrol eden, çok kârlõ ve tekel yetkilerine sahip bir KİT 
olduğu için kolaylõkla özelleştirilebilirdi. Yatõrõmcõlarõn Usaş'a olan ilgilerini öğrenebilmek amacõyla 19 görüşme yapõlmõştõ. 
Esas görevleri uçaklara ikram sağlamak olan iki uluslararasõ firma Usaş ile ilgilendiğini belirtmiş, Usaş'õ Türk ortaklarla 
birlikte satõn alabileceklerini beyan etmiş ancak yönetime hakim olmak istediklerini de açõklamõşlardõ. Türk yatõrõmcõlar 
da yabancõlarla ortaklõk kurabileceklerini söylemişlerdi. Usaş'la ilgilenecek yatõrõmcõ bulmakta bir sorun yoktu.  Usaş'õn 
hisse senetlerinin borsada satõlmasõ tavsiye edilmiyordu. Özelleştirmeden bir süre sonra tekel durumunda meydana 
gelebilecek bir değişiklik hisse senetlerinin değer kaybetmesine sebebiyet verecekti. Ayrõca halk tarafõndan da tanõnan bir 
şirket değildi. Bu nedenle pahalõ tanõtõm kampanyalarõna ihtiyaç duyulabilirdi. Hisse senetlerinin blok halinde satõlmasõ 
halinde alõcõdan, birkaç yõl sonra, borsayõ geliştirmek amacõyla %10-%25 oranõnda hisse senedini halka satmasõ 
istenebilirdi. Özelleştirmeden önce Usaş'õn tekel durumunun bir çözüme kavuşturulmasõ lazõmdõ. Usaş, tekel olma 
özelliğini koruduğu sürece kârlõlõğõ garanti edilebildiğinden, yüksek bir fiyatla satõlabilirdi. Tekel durumunun kaldõrõlmasõ, 
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servis kalitesinin istenilen düzeyde olmamasõ nedeniyle, satõş fiyatõnõ çok aşağõlara çekebilirdi. Morgan birkaç sene Usaş'õn 
tekel durumunun devam ettirilmesini tavsiye ediyordu. Alternatif olarak Usaş'õn yer hizmetleri ve ikram servislerinin iki 
ayrõ şirket olarak ayrõlmasõ ve her ikisinin de ayrõ ayrõ özelleştirilmeleriydi. 
 
Usaş, 1986 Temmuz ayõnda başlamak kaydõyla 1986 yõlõnõn sonunda özelleştirilebilirdi. 
 
İkinci özelleştirme adayõ Türban'da, büyük zorluklarla karşõlaşmadan özelleştirilebilirdi. Türkiye turizm piyasasõ yõlda %15 
oranõnda büyüyordu ve büyüme önümüzdeki orta vadede devam edecekti. Türban'õn sahip olduğu  konaklama 
tesislerinin çoğu iyi seçilmiş, birinci sõnõf turistik alanlarda kurulmuştu. Görüşülen yabancõ şirketlerin çoğu Türban'õ satõn 
alma yerine "yönetim kontratlarõ" ile yönetimini üstlenmeyi teklif etmişlerdi. Birkaç yabancõ firma Türban hisselerinin 
%15'ini alõp tesisleri yönetmeyi düşünebileceklerini söylemişlerdi. Türk yatõrõmcõlar ise Türban'õn bazõ tesislerini almak 
istediklerini belirtmişler, bazõ firmalar da yönetim kontrolunu sağlayacak oranda hisse senedi satõn almaya hazõr 
olduklarõnõ ifade etmişlerdi. Türban'õn hisse senetlerinin borsa aracõlõğõ ile halka satõşõ cazip bir alternatif değildi. Hisse 
senetlerini halka satmadan önce tesisleri, Turizm Bankasõ yerine özel sektör prensipleriyle yönetecek bir kadro kurmak 
mecburiyetinde kalacaktõ. Bu kadro birkaç sene Türban zincirini yönetip, bu zinciri kârlõ bir şekilde çalõştõrabildiğini 
ispatladõktan sonra hisseler satõlabilirdi. 
 
Türban'õn özelleştirilmesine en büyük engel Turizm Bankasõ içindeki durumuydu. O günkü haliyle bankanõn bir bölümü 
halinde çalõşõyor ve kendi bilançosunu yayõnlamõyordu. Özelleştirmeden önce Türban'õn yõllõk bilançolar yayõnlar hale 
gelmesi gerekliydi. Türban'õn tesislerinin bazõlarõ devlete veya devlet teşekküllerine ait arsalar üzerinde kurulmuştu. 
Özelleştirmeden önce mülkiyeti başkalarõna ait arazilerle ilgili uzun süreli kira kontratlarõ yapõlmasõna gerek vardõ. 
Türban'õn Turizm Bankasõndan ayrõlmasõ, bankayõ bünyece zayõflatabilirdi. Bu nedenle satõş bedelinin bir kõsmõnõn Turizm 
Bankasõna bõrakõlmasõ yerinde olacaktõ. Özelleştirmede üç alternatif düşünülmüştü: a- Türban'õn tümünü satmak, b-
Otelleri, motelleri, kampingleri ve marinalarõ gruplandõrõp ayrõ ayrõ satmak, c- Türban'õn tesislerini teker teker satmak. 
 
Türban için düşünülen özelleştirme takvimi Temmuz 1986'da başlõyor ve Haziran 1987'de bitiyordu. 
 
Üçüncü özelleştirme adayõ THY'nõn işletme masraflarõ uluslararasõ havayollarõnõn yarõsõ kadardõ. Ayrõca taşõdõğõ iç ve dõş 
yolcu sayõsõndaki artõş, iç hatlardaki tekel durumu ve kârlõlõğõ THY'nõ cazip bir özelleştirme adayõ yapõyordu. Bazõ yabancõ 
havayollarõ THY'nõn hisselerinin küçük bir bölümünü satõn almak için yönetim yetkisinin kendilerine verilmesini 
istiyorlardõ. Türk firmalarõ arasõnda THY'nõ satõn alacak mali güce sahip firma yoktu. En iyi alternatif, hisselerin borsada 
Türk ve yabancõ yatõrõmcõlara ve THY çalõşanlarõna satõlmasõydõ. Bunu gerçekleştirebilmek için THY'nõn mali 
denetimden geçmesi, THY çalõşanlarõnõn hisse senedi satõn almalarõnõ sağlayacak finansman temini, THY'nõn devlet 
arsalarõ üzerinde kurulu tesislerinin arsa durumlarõnõn açõklõğa kavuşturulmasõ, özelleştirme sonrasõnda THY'nin tekel 
durumundan istifade edilmemesi için iç hat bilet fiyatlarõnda söz sahibi olacak bir kuruluş oluşturulmasõ, zarar eden bazõ iç 
hatlara devlet desteğinin devamõnõn sağlanmasõ ve THY tarafõndan alõnan kredilere sağlanan devlet garantisi sorununun 
çözümlenmesi gerekliydi. Özelleştirme metodu olarak hisse senetlerinden %10'unun çalõşanlar, %20'sinin yurt dõşõnda 
yerleşik Türklere ve yabancõ yatõrõmcõlara, %70'inin ise tedricen borsa yoluyla halka satõlmasõ tavsiye ediliyordu. Diğer bir 
özelleştirme alternatifi THY'nin birkaç parçaya bölünerek her parçanõn ayrõ ayrõ özelleştirilmesiydi. Ancak bu alternatif 
pek geçerli görünmüyordu. 
 
Özelleştirme takvimi Temmuz 1986'da başlõyor ve 1987 Mayõsõnda son buluyordu.  
 
Dördüncü aday Çitosan'õn pazarõ büyük bir hõzla büyüyordu ve tahminlere göre önümüzdeki yõllarda da büyümeye devam 
edecekti. Batõ Bölgelerinde kurulmuş olan fabrikalarõn çok yüksek bir kâr potansiyeli vardõ. Yapõlan görüşmelerde Çitosan 
fabrikalarõna yurt dõşõnda fazla bir ilgi olmadõğõ görülmüşse de yurt içi yatõrõmcõlar Çitosan özelleştirme programõ ile 
ilgilenmişlerdi. Yabancõ yatõrõmcõlarõn ilgilenememe nedenleri dünya çimento sanayicilerinin güç mali koşullarla karşõ 
karşõya olmalarõndandõ. Türk şirketleri ise çimento endüstrisinin son yõllardaki kârlõ durumundan yararlanarak 
özelleştirmede çeşitli fabrikalarõ satõn almak istiyorlardõ. İstanbul Borsasõnda işlem gören beş çimento fabrikasõnõn hisse 
senetlerine olan ilginin de Çitosan hisse senetlerinin borsa da satõlabileceğini ortaya koyuyordu. Özelleştirmeden önce 
doğuda kurulu fabrikalarla ilgili bazõ kararlar alõnmasõ lazõmdõ. Bu fabrikalara talep olmayacağõndan mülkiyetleri 
Çitosan'da kalacaktõ. Batõ fabrikalarõnõn satõşõndan sonra bölgelerde tekelleşme önlenmeliydi. Aynõ bölgede üretim yapan 
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bir şirkete Çitosan'a ait fabrikanõn satõlmasõ o bölgede çimento tekeli yaratacaktõ. Buna mani olmak için fabrikalarõn 
değişik bölgelerde üretim yapan şirketlere satõşõ öngörülüyordu. Çimento fabrikalarõ batõda tek tek veya gruplar halinde 
özelleştirilebilirdi. Bu fabrikalarõn veya gruplarõn hisse senetlerinin bir kõsmõ yabancõ veya yerli yatõrõmcõlara satõlabilir, geri 
kalan hisseler borsada halka arz edilirdi. 
 
Hazõrlanan programa göre Çitosan'da özelleştirme çalõşmalarõ Temmuz 1986'da başlayabilir ve Çitosan 1987 yõlõnõn Ekim 
ayõnda özelleşebilirdi. 
 
Sonuncu özelleştirme adayõ Yemsan'õn bazõ fabrikalarõnõn özelleştirilme şansõ hiç yoktu. Bu fabrikalar doğu bölgelerinde 
kurulmuş, kapasite kullanõm oranlarõ çok düşük fabrikalardõ. Yabancõ yatõrõmcõlardan Amerikalõlar, bazõ fabrikalarla 
fiyatlar uygun olduğu taktirde ilgileneceklerini belirtmişler, Avrupalõlar ise hiç ilgilenmediklerini beyan etmişlerdi. 
Türkiye'de mevcut yem sanayicilerinin de Yemsan'õ satõn almaya mali güçleri yeterli değildi. 1986 yõlõnda Türkiye yem 
endüstrisi fazla kapasitesinden ötürü kötü bir yõl geçirmekteydi. Yemsan isminin tanõnmamasõndan dolayõ hisse 
senetlerinin borsada satõlmasõ da olanaksõzdõ. Özelleştirme işlemlerine başlamadan önce birkaç yõl beklenmesi fazla 
kapasitenin artan talep karşõsõnda eriyeceğini sağlayacağõndan Yemsan daha iyi bir değerle satõlabilirdi. Fazla kapasite 
sorununun çözümünden sonra da batõ bölgesi fabrikalarõ gruplar halinde özelleştirilebilirdi. Doğu fabrikalarõndan da 
satõlabilenler satõlmalõ, gerekli hallerde bazõ fabrikalar kapatõlmalõ, kalan fabrikalarda devlet mülkiyeti devam etmeliydi. 
 
1986 yõlõnõn Temmuz başõnda özelleştirme işlemlerine başlanõp Kasõm 1987 de özelleştirme işlemleri bitirilebilirdi. 
 
Toplantõ sonunda 15 ciltten meydan gelen  Master Plan toplantõya iştirak edenlerden bazõlarõna dağõtõldõ. Daha sonra bu 
kitaplar tercüme edildi, bastõrõldõ ve ilgililerin tümüne gönderildi. Bu toplantõyla Master Plan çalõşmalarõ, DPT ve 
danõşma kurulunun isteyeceği birtakõm küçük değişikliklerin dõşõnda, son bulmuş oluyordu. Hükümet ve DPT'nin elinde 
özelleştirmenin çok değişik yönlerini inceleyen, problemleri ortaya koyan ve bu problemler çözüm öneren bir rapor vardõ. 
32 KİT içinde hemen özelleştirilebilecek altõ tane KİT tespit edilmişse de bunlarõ da özelleştirmek yoğun düzenlemeler 
gerektiriyordu. 
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 Master Planõn Getirdiği Somut Öneriler  
 
Master Plan özelleştirme programõ ve KİTlerin yeniden yapõlaşmasõ ile ilgili bazõ somut öneriler içermektedir. Bu 
önerilerden bir kõsmõ zamanõn hükümeti tarafõndan benimsenmiş ve öneriler doğrultusunda bazõ uygulamalar yapõlmõştõr. 
Hepimizin bildiği gibi özelleştirme programõ için Master Planda gösterilen zamanlamaya uyulamamõş, programda önemli 
bir gecikmeler olmuştur. Master Planõn öneriler bölümünü dikkatle incelemekte  yarar vardõr. Öneriler aşağõda madde 
madde verilmiştir. 
 
1. 233 sayõlõ kararname hükümlerine uygun olarak KİTlerin yönetimi ve denetimi çok başlõ bir idari mekanizma ortaya 
çõkarmõştõr. Bu kararnamede yapõlacak değişikliklerle KİTlerin özel sektör kuruluşlarõ gibi Batõ yönetim tipine uygun bir 
biçimde yönetilmeleri sağlanmalõdõr.  
 
2. KİTler anonim şirket statüsüne kavuşturulmalõ, yönetim ve denetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir 
biçimde yapõlmalõdõr. 
 
3- KİT genel müdürü yönetim kurulu tarafõndan atanmalõ ve sadece   yönetim kuruluna sorumlu olmalõdõr. 
 
4- Her KİT'te uluslararasõ kurallara uygun mali denetim yapõlmalõ  ve bulgular yönetim kurulu ile genel kurula 
sunulmalõdõr. Denetim metotlarõnda uygulanacak bazõ  değişikliklerle Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu tarafõndan 
yapõlabileceği gibi özel denetim firmalarõ tarafõndan da yapõlabilmelidir. 
 
5- KİTlerin bütçe ve yatõrõm programlarõ yönetim ve genel kurullarca onaylanmalõ, bu onayda DPT, Yüksek Planlama 
Konseyi ve Hazine söz sahibi olmamalõdõr. 
 
6- KİTlerde işlerin çoğunluğu personel rejimine tabi devlet memurlarõ tarafõndan yürütülmektedir. Halbuki ticari 
işletmelerde çalõşanlarõn terfileri, maaş ve primleri yeteneklerine,işe uygunluklarõna ve işletmenin başarõsõna orantõlõ bir 
şekilde tespit edilmelidir. Bu nedenle KİT çalõşanlarõnõn memur statüsünden çõkarõlmalarõ lazõmdõr. Hükümet "Anlaşmalõ 
Personel" kararnamesi ile bu yolda önemli bir adõm atmõştõr. 
 
7- Ticari işlemlerle uğraşan KİTler, bu KİTlerin randõmanlarõnõ, kârlõlõklarõnõ denetleyecek,  ve özelleştirme işlemlerinin 
rahatlõkla yapõlmasõnõ sağlamak amacõyla alõnacak tedbirleri belirleyecek bir teşkilata bağlanmalõdõr. Bakanlõklarõn 
kendilerine bağlõ KİTler üzerindeki yetkileri sõnõrlandõrõlmalõ ve bakanlõklar ancak sektörel bazda karar alabilmelidir. 
 
8- 233 sayõlõ kararnameye göre KİTlere bağlõ ortaklõklar da KİTlerle aynõ statüye tabidirler. Bağlõ ortaklõklarõn statülerini 
değiştirerek hakiki birer anonim şirket hüviyetine kavuşmalarõ sağlanmalõdõr. 
 
9- KİTlerin azõnlõk hisselerinin satõşõ yoluyla yönetimlerinin özelleştirilmesinin sağlanmasõ için 233 sayõlõ kararname  
değiştirilmelidir. 
 
10- KİTlerin fiyat politikalarõna, piyasa şartlarõ dõşõnda hiçbir müdahale olmamalõdõr.  
 
11- KİTlerin aldõklarõ kredilere verilen devlet garantileri kredi veren kuruluşlarla yeni baştan müzakere edilmelidir. 
 
12- KİTlerin kiralanarak veya yönetim kontratlarõ aracõlõğõyla özelleştirilmelerini temin etmek amacõyla 233 sayõlõ 
kararnamede değişiklikler yapõlmalõdõr. 
 
13- KİTlerdeki kadro şişkinliklerini normal seviyelere indirmek için işçilere erken emeklilik hakkõ tanõnmalõdõr. 
 
14- Sadece sosyal amaçlarla kurulmuş tesisler finansal olarak ana  KİT'ten ayrõlmalõ ve devlet tarafõndan finanse 
edilmelidir. 
 
15- Bazõ ürünlerini, tüketicileri desteklemek amacõ ile düşük fiyatla satma yerine bu ürünlerin kullanõcõlarõ kullandõklarõ 
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ürün oranõnda desteklenmeli, KİT, ürününü normal piyasa fiyatlarõyla pazarlamalõdõr. 
 
16- Sosyal amaçlõ tesislerin çalõştõrõlmasõ, finanse edilmesi ve bazõ tüketicilere destek sağlanmasõ yeni kurulacak bir 
bölgesel kalkõnma teşkilatõ aracõlõğõ ile yapõlmalõdõr. 
 
17- Öncelikle özelleştirilecek KİTlerde, uluslararasõ denetim firmalarõna mali denetim yaptõrõlmalõdõr. 
 
18- Daha anlaşõlabilir ve KİTlerin hakiki mali durumlarõnõ gösterebilecek bir muhasebe sistemi oluşturulmalõ ve KİTlerin 
muhasebe elemanlarõ bu sisteme göre eğitilmelidir. 
 
19- Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu raporlarõnõn en geç altõ ayda hazõrlanmasõ temin edilmelidir. 
 
20- Bilançolara anlaşõlmalarõnõ kolaylaştõracak dip notlar ilave  edilmelidir. 
 
21- Her KİT nakit akõm tablolarõnõ yayõnlamalõdõr. 
 
22- Kullanõlan muhasebe sistemi enflasyon etkisini dikkate alacak  biçimde değiştirilmelidir. 
 
23- Para piyasasõnõn geliştirilmesi için Merkez Bankasõ açõk pazar prensiplerini uygulamalõdõr. 
 
24- Devlet tahvilleri alõm satõmõnõ yapan bankerler  geliştirilmelidir. 
 
25- Bankalararasõ para piyasasõ geliştirilmelidir. 
 
26- Çeşitli yeni finansal kağõtlarõn piyasasõ teşvik edilmelidir. 
 
27- Menkul Kõymetler Borsasõnõn gelişmesini sağlayacak biçimde Sermaye Piyasasõ Kanunu gözden geçirilmelidir. 
 
28- Sermaye Piyasasõ Kurumunun rolü Menkul Kõymetler Borsasõnõ destekleyecek biçimde değiştirilmelidir. 
 
29- İstanbul Menkul Kõymetler Borsalsõnda uygulanan prosedürler    geliştirilmelidir. 
 
30- Şirketler hakkõnda bol ve doğru bilgilerin kamu oyuna açõklanmasõ sağlanmalõdõr. 
 
31- Özelleştirme KİTlerin uygun yatõrõmlarõna mani olmamalõdõr. 
 
32- Tekelleşmeye mani olacak tedbirler alõnmalõdõr. Tekellerle mücadelenin en uygun yolu rekabeti arttõrmaktõr. 
Özelleştirmeden önce veya belirli bir süre sonra aynõ sahada yatõrõmlar teşvik edilebilir. 
 
33- Dõş ülkelerden sermaye, modern teknoloji ve yönetim metodlarõ  gelmesi teşvik edilmelidir. 
 
34- Özelleştirilecek KİTlerin hisse senedi fiyatlarõnõ uygun bir  biçimde tespit ederek halkõn hisse senedine olan ilgisi  
artõrõlmalõdõr. 
 
35- Özelleştirme uzun yõllara yayõlacağõndan KİT reformlarõ hõzla  devam etmelidir. 
 
36- Özelleştirmeden tam yetkili tek bir kuruluş sorumlu tutulmalõdõr. Bu grup özelleştirme, hukuki ve mali sorunlar, 
KİTlerin reform ve yeniden yapõlaşmasõnõn sorumluluğunu taşõmalõdõr. 
 
37- Özelleştirmede yardõmcõ olacak danõşmanlarla anlaşmalar yapõlmalõdõr. 
 
Bu genel önerilerden başka bazõ KİTlerin özelleştirilmelerini kolaylaştõracak öneriler de getirilmiştir. KİTlerle ilgili 
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önerilerden daha önce bahsedildiği için burada tekrarlamayacağõm.  
 
Yukarõdaki önerilerin incelenmesinden de anlaşõlacağõ gibi Master Plan, KİTleri mümkün olduğunca özel bir şirket haline 
getirecek ve hükümetin müdahalelerinden uzak tutacak bir yapõ önermiştir. Buna ilave olarak Türk Menkul Kõymetler 
pazarõnõn da önemine dikkat çekilmiş ve menkul kõymetlerin bir ulusun ekonomik hayatõnda oynayabileceği önemli rolün 
altõ çizilmiştir. Hakikatte gelişmiş ülkelerdeki özelleştirme programlarõnõn büyük ölçüde menkul kõymetler borsalarõ 
aracõlõğõ ile gerçekleştiğini görmekteyiz.  
 
Aradan yõllar geçtikten sonra Master Planda belirtilen somut önerilerden hangilerinin benimsendiğine bakmakta yarar 
var. Belki de özelleştirmenin tatbikinde karşõlaşõlan zorluklar somut önerilerin tatbik edilmemesinden 
kaynaklanmaktadõr. 
 
Somut önerileri bundan evvelki bölümde verilen sõraya göre incelersek KİTlerin ileri ülkelerde tatbik edilen yönetim 
usullerine uygun bir yönetim biçimine geçemediklerini görürüz. KİTlerden özelleştirilecek olanlardan bazõlarõ anonim 
şirket statüsüne kavuşturulmuşlardõr. Hatta özelleştirmeyi kolaylaştõrmak amacõyla bazõ KİTler (örneğin Sümerbank) 
holding haline dönüştürülmüştür. Ancak özelleştirme programõnda olmayan KİTlerin statülerinde bir değişiklik 
olmamõştõr. Anonim Şirket haline dönüştürülmekte KİTlere normal bir şirket gibi yönetilmelerini ve denetilmelerini 
sağlamaya yetmemiştir. KİT genel müdürlerinin atanmalarõnda ve yönetim kurullarõnõn seçilmelerinde PETKİM ve 
Sümerbank'ta bir takõm yenilikler getirilmiştir. Alõşõlagelmiş KİT yönetim kurulu üyeleri yerine her iki KİT'in yönetim 
kurullarõna bazõ tecrübeli sanayiciler ve iş adamlarõ atanmõşsa da aradan bir  süre geçtikten sonra bu tip yönetim kurulu 
üyelerinin yine bürokratlarla veya petrokimya sanayiyle uzaktan yakõndan ilgisi olmayan kişilerle değiştirildiğini 
görmekteyiz. Bazõ KİTlerin başõna getirilen özel sektör kökenli genel müdürlerin o KİTlerde bazõ değişiklikler yapmak 
istediklerine  şahit olduk. Bütün bunlar KİTlerin özelliklerini değiştirmeye yetmemiştir.  
 
Mali denetim konularõnda hiçbir yenilik getirilememiştir. Özel denetim firmalarõ ancak özelleştirilecek KİTlerin 
özelleştirme öncesinde denetimlerini yapmaktadõrlar.  
 
KİTlerin yatõrõm programlarõnda DPT halen söz sahibidir. Devlet Yatõrõm Bankasõ Exim Bank haline 
dönüştürüldüğünden beri KİTler yatõrõmlarõ için gerekli mali kaynaklarõ normal bankacõlõk sisteminden temine 
çalõşmaktadõr.  
 
Hazine kendi başõna KİTleri yatõrõmlarõ için finanse etmemekle beraber yine görev zararlarõnõ karşõlamaya devam 
etmektedir. Anlaşmalõ personel statüsü tam uygulanmakla beraber bu alanda da istenilen amaca ulaşõlamamõş, teşvik 
edici bir ücret sistemi yerine çalõşanlarõn iş güvenliğini zedeleyici, alõnan zamlarõ tekrar devlet ve hükümetin kontroluna 
alan bir sistem yaratõlmõş ve bu sistem hem işverene hem çalõşana önemli sorun kaynağõ olmuştur. 
 
Özelleştirilecek KİTlerin Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõna bağlanma durumlarõ Master Planda 
sunulan somut öneriye uygundur. İlerde de değinileceği gibi bugüne kadar yapõlan ve hepimize belki de yetersiz görülen 
hizmetler bu kuruluşun sayesinde gerçekleşmiştir. Bağlõ ortaklõklarõn statülerinde bazõ değişiklikler yapõlmõşsa da bu 
değişiklikler önemli gelişmelere sebebiyet verememiştir. Azõnlõk hisselerinin satõşõ ile KİT özelleştirmesine imkan verecek 
kanuni düzenlemeler yapõlmamõştõr. İlgili bakanlõklarca KİTlerin fiyatlandõrma sistemlerine yine müdahaleler 
yapõlmaktadõr. KİTlerde kadro şişkinlikleri tedricen azaltõlmaya çalõşõlmõştõr. Ancak kadro şişkinliği nedeniyle verilmeyen 
yeni kadrolar işten ayrõlan kalifiye işçilerin yerine yeni işçi alõmõna mani olmuş, ayrõca KİTler ustalõkla bazõ hizmetlerini 
müteahhitlere yaptõrarak eksilen kadrolarõnõn tesirlerini asgariye indirmişlerdir.  
 
Sosyal amaçlõ KİTler ana KİTlerin bünyelerinden ayrõlmamõştõr, bu tesisleri yönlendirmek için teklif edilen bölgesel 
kalkõnma teşkilatlarõ kurulmamõştõr.  
 
Muhasebe sistemleri master Planda uzun uzun tenkidi yapõlan ve şeffaflõğa imkan sağlamadõğõ ileri sürülen aynõ 
sistemlerdir. Yeni muhasebe sistemleri geliştirilmemiştir.  Bilançolar dipnotsuz yayõnlanmakta ve enflasyonun etkileri 
dikkate alõnmamaktadõr.  
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Para piyasalarõ hakkõnda getirilen önerilerden çoğu tatbik edilmiş veya Merkez Bankasõ'nõn önderliğinde büyük gelişmeler 
olmuştur. Borsa ve SPK konularõnda ise halen yapõlacak işler ve alõnmasõ gereken tedbirler vardõr. Artõk sistemin aksayan 
yönleri herkes tarafõndan bilindiğinden bu eksiklerinde yakõnda tamamlanacağõ düşünülebilir. Tekelleşme  mevzuunda 
yapõlan bazõ çalõşmalar varsa da hükümet olayõ serbest piyasa şartlarõna uygun biçimde gerekirse terbiyevi ithalatla 
çözümlemeyi uygun görmektedir. Dumping konusunda bazõ kõsõtlamalar getirilmektedir. 
 
Master Plan özelleştirme işinin tek bir yetkili organ tarafõndan yürütülmesini öngörmesine rağmen TKKOİB'na tevdi 
edilmiş başka görevler nedeniyle bu husus hemen gerçekleştirilememiştir. Aradan yõllar geçtikten sonra TKKOİB Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdareleri diye ikiye ayrõlmõş ve 1990 yõlõnõn Mayõs ayõnda ana işlevi sadece özelleştirme olan bir 
kuruluş yaratõlabilmiştir.  
 
Kõsaca Türk Hükümeti, Master Planda, özelleştirmeyi kolaylaştõrmak amacõyla tavsiye edilen tedbirlerin ve 
düzenlemelerin ancak küçük bir bölümünü tatbik edebilmiştir. 
 
Uzun yõllardan beri belirli biçimlerde idare edilmesine alõşõlmõş olan KİTlerde durumu düzeltici ani değişiklikler 
yapõlmasõnõ beklemek doğru olmaz. Bir KİT'in sadece genel müdür değişikliği ile özel sektör prensiplerine uygun 
çalõşabileceğini zannetmekte başka bir yanlõştõr. KİTlerde uzun vadeli çalõşmalarla zihniyet değiştirilmesi lazõmdõr. Bu 
zihniyet değişikliğini ise ancak nasõl hareket edeceğini iyi bilen, planlõ, programlõ hareket edebilen, uzun seneler aynõ 
makamõ işgal etmesine fõrsat verilecek, inançlõ, politik ve belki de daha önemlisi bürokratik baskõlara karşõ en yüksek 
düzeyde korunabilen ve şõmarmayan kişiler başarabilir. 
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Özelleştirme Kanunu Yürürlüğe Giriyor  
 
Master Planõn son toplantõsõnõn üzerinden çok fazla bir süre geçmeden hepimizi hayretler içersinde bõrakan bir olay oldu. 
3 Haziran 1986 tarihinde resmi gazetede yayõnlanan 3291 sayõlõ kanunla yapõlmasõ düşünülen özelleştirme işlemlerine bir 
hukuki anlam kazandõrõldõ ve bu işin nasõl yapõlacağõnõ belirlendi. Böylece hukuk dilimize "özelleştirme" kelimesi resmen 
girdi. Kanun taslağõnõn hazõrlanmasõ ve mecliste kabulü büyük bir süratle gerçekleşti. Tabii, muhalefet duruma kanunun 
kabulünden sonra vakõf oldu; bu nedenle gecenin geç saatlerinde oylanan kanunla ilgili görüş belirtmek imkanõnõ 
bulamadõ. Tahminim muhalefetin, o tarihlerde zaten bu konuda pek fikir üretmediğinden, yapõlan çalõşmalarõ takip 
edemediğinden söyleyecek fazla bir sözünün olmadõğõdõr.  
 
Bu kanunun hazõrlanmasõnda büyük emeği geçen Devlet Planlama Teşkilatõ müsteşar yardõmcõlarõndan Doç. Dr. Nermin 
Berki özelleştirme ile ilgili bir toplantõda yaptõğõ konuşmada  kanunun hazõrlanmasõ sõrasõnda yaptõklarõ çalõşmalarda 
hukuk literatüründe aynõ konuda örnek bulamadõklarõnõ anlatmõş ve özelleştirmenin kendisinin son derece yaratõcõlõk 
isteyen bir işlem olduğunu belirterek kanun teklifinde  özelleştirmeden sorumlu bir devlet organõ yaratmayõ ve devlete 
özelleştirme yetkisini vermeyi yeterli gördüklerini belirtmiştir. Kanunun yetersizliği ise kanunun kabulünden takriben 
dört sene sonra ortaya çõkmõştõr. USAŞ ve Çitosan özelleştirmelerinin arka arkaya önce idare mahkemelerince daha 
sonra Danõştay'ca iptal edilmeleri özelleştirmenin kanuni dayanaklarõnõn pek sağlam olmadõğõnõ göstermektedir. Apayrõ 
bir yöntemle özelleştirilen Aktaş şirketininde özelleştirilme kararõ Danõştay'ca bozulmuştur. 
 
3291 sayõlõ kanun beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölümü T.C. Merkez Bankasõ Kanunda yapõlan değişiklikleri, ikinci 
bölümü Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikleri, üçüncü bölüm Tasarruflarõn Teşviki Kanunu, Toplu Konut Kanunu 
değişikliklerini ve dördüncü bölüm ise Sermaye Piyasasõ Kanunu değişikliklerini ihtiva etmektedir. Beş bölüm 
özelleştirme ile ilgilidir. Kanunun 13. maddesi özelleştirilecek KİTlerin özelleştirilmesine Bakanlar Kurulunun karar 
vereceğini, müessese, bağlõ ortaklõk, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirme kararlarõnõn ise Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklõğõ İdaresince karara bağlanacağõnõ belirtmektedir. Ayrõca kuruluşlara ait iştiraklerdeki devlet paylarõnõn satõşõndan 
TKKOİB sorumlu tutulmuştur. Aynõ maddeye göre TKKOİB hisse senetlerinin satõşõ, varlõklarõn bir kõsmõnõn veya 
tamamõnõn elden çõkarõlmasõ, devredilmesi, tesislerin kiralanmasõ veya tasviye edilmesi konularõnda her türlü 
düzenlemeleri yapabilir. Bu maddeye göre özelleştirilmesine karar verilen her cins kamu işletmesi önce anonim ortaklõk 
haline getirilecek, bağlõ olduğu bakanlõkla ilişkisi kesilecek ve başbakanlõğa bağlanacaktõr. 
 
Bu madde özelleştirme sorumlusunu devlet hiyerarşisi içinde net bir biçimde tespit etmekte, daha bürokratik 
geleneklerini sağlamlaştõrmaya fõrsat bulamamõş yeni bir teşkilatõ sorumlu kõlmakta, özelleştirme karar alma yetkisini, bu 
konuda ilk bakanlar kurulu kararõ alõndõktan sonra, TKKOİB'ye terk etmekte ve özelleştirmede kullanõlacak metotlarõ 
geniş bir şekilde tarif etmektedir. Dikkat edilecek bir hususta özelleştirilecek KİTlerin bağlõ olduklarõ bakanlõklarla 
ilişkilerinin kesilerek başbakanlõğa, dolayõsõyla TKKOİB'YE bağlanmalarõdõr. Yõllardõr kendilerine bağlõ KİTleri her türlü 
ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda kullanan bakanlõklarõn özelleştirmeye kolaylõkla razõ olabilmeleri olanaksõzdõr. Kanunun bu 
maddesinin bence tek eksiği devletin o güne kadar özelleştirme işlemlerini büyük bir inançla yürütmüş olan bir takõm 
uzmanlarõnõ tek kalemde devre dõşõ bõrakmasõ, daha kuruluşunu tamamlamamõş bir teşkilata çok önemli bir görev 
yüklemesidir. Devlet Planlama Teşkilatõnõn bir bölümünün özerkleştirilerek bu görevin onlara tevdi edilmesi daha sonra 
herkesin başõnõ ağrõtan ve hükümetin tenkit edilmesine neden olan hadiseleri kõsmen kontrol altõna alõnabilmesini 
sağlayabilirdi. Bu madde bütünüyle Master Planda sözü edilen önlemlerden bir kõsmõna paraleldir. 
 
Madde 14, özelleştirme işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harç istisnasõ olduğunu  ve özelleştirme işlemlerinin ifasõnda 
bazõ hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlarõn geçersiz olduğunu belirtmektedir. Ayrõca kamunun hissesi 
yüzde ellinin altõna düşene kadar bu kuruluşlarõn yönetimi, denetimi ve alõnacak mali tedbirlerin sorumluluğu 
TKKOİB'ye verilmektedir. Özelleştirme sonucu alõnacak bedellerin ne şekilde dağõtõlacağõ hususu da TKKOİB'ce karara 
bağlanacaktõr. 
 
Kanõmca bu maddenin hazõrlanmasõ sõrasõnda sõnõr olarak konulan yüzde elli oranõ özelleştirilecek KİTlerde, azõnlõk 
hisselerinin satõmõ yoluyla reform yapma imkanlarõnõ ortadan kaldõrmõştõr. Master Planõn somut öneriler kõsmõnda 
bahsedilen bir çok düzenleme, kanunun bu maddesinin daha esnek tutulmasõ halinde yapõlabilirdi. Örneğin yönetim ve 
denetim özerkliği, KİT yatõrõmlarõnda serbestçe karar alõnmasõ, sosyal amaçlõ tesislerin bünyeden ayrõlmasõ gibi. 
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Madde 15, kamu kuruluşlarõnõn aldõklarõ borçlara verilmiş olan devlet garantilerinin devam edebileceğini belirtmektedir. 
Bu maddenin kaleme alõnõşõnda da Master Plan verileri göz önünde tutulmuştur. KİTlerin hemen hepsinde devlet 
garantisi ile dõş kaynaklõ kredileri Devlet Yatõrõm Bankasõ aracõlõyla kullanõlmõştõ. Bu kredilerden çoğunun Dünya Bankasõ 
kaynaklõ olduğu göz önünde tutulursa özelleştirmenin gerçekleşmesi için devlet garantilerin devamõ kaçõnõlmazdõ. 
 
Madde 16, Emekli Sandõğõ'na bağlõ olarak çalõşan personelin emeklilik ve diğer haklarõnõ garanti etmeye yönelikti. 
 
Madde 17 KİTlerin anayasasõ sayabileceğimiz 233 sayõlõ kanun hükmündeki kararnamenin bu kanuna ters düşen 38. 
maddesini ve diğer kanunlarõn aykõrõ maddelerini çalõşmaz hale getiriyordu. Ayrõca bir kalemde bu madde ile Türkiye'de 
tütün tekeli de ortadan kaldõrõlõyordu. 
 
Görüleceği gibi son derece pratik bir yaklaşõmla, zamanõn hükümeti, yõllar boyu kimsenin yapmaya cesaret edemediği 
birtakõm işleri yapmõştõ. Ancak, belki aceleden belki henüz ortamõn müsait olmamasõndan, önemli bazõ noktalar 
atlanmõştõ. Aradan geçen yõllar sonrasõnda baktõğõmõzda her türlü iyi niyete rağmen KİTlerin büyük ölçüde eski KİTler 
olduğunu ve bu KİTlere yine yoğun ve aynõ tip eleştiriler yönetildiğini ve eleştirilerin dallanõp budaklanmasõna mani 
olunamadõğõnõ görmekteyiz. 
 
Bir devlet teşkilatõnõn özelleştirmeden sorumlu tutulmasõna rağmen, hiçte özelleştirme önceliği olamayan TEK, İstanbul 
gibi bir metropolün Kadõköy yakasõ elektrik dağõtõm işlerini bir kalemde özel bir şirkete terk edebilmekte ve bunu 
yaparken ne TKKOİB danõşmakta ne de özelleştirme kanununun kapsamõmda düşünülmektedir. Sonuç olarak bu 
özelleştirmede kanuna aykõrõ bulunmuştur. TEKEL uzun bir süredir inşaatõ tamamlanan fakat içine makine 
yerleştiremediği fabrikalarõnõ satacak müşteri aramakta ve bazõ faal fabrikalarõnda yabancõ ortaklõk kurmaya çalõşmaktaydõ. 
1989 yõlõnda TEK'e ait TEMSAN'õn Diyarbakõr fabrikasõnõn bir yabancõ firmaya satõlmasõ projesinin bir banka tarafõndan 
sessiz, sedasõz incelendiği söylenir. SEKA'nõn Dalaman tesisleri için özelleştirme ön hazõrlõklarõna yavaş bir tempoda 
devam etmekte olduğu 1991 yõlõnda duyuldu.  
 
Demek ki hükümetler, tüm iyi niyetlerine rağmen, özelleştirme işlemlerini çok başlõlõktan kurtaramamõş, KİTler ve bağlõ 
bulunduklarõ bakanlõklar kendi görüşleri doğrultusunda kararlar alõp uygulamaya koyabilmişler. 
 
Özelleştirme işlemlerinin hemen başlanmasõ için özelleştirmenin sağlam bir hukuki platforma dayandõrõlmasõ gerekliydi. 
Zamanõn hükümeti, master plan doğrultusuna uygun bir kanun taslağõ hazõrlayõp hõzla bu taslağõ kanunlaştõrarak 
özelleştirme işlemlerine vakit kaybetmeden başlamak istemiş olabilir. Öte yandan bu taslağõn mecliste müzakeresinden 
önce özelleştirme master Planõ milletvekillerine tanõtõlabilir, özelleştirme nedenleri, beklentiler, tatbik edilecek olan 
strateji ve özelleştirme  metotlarõ ile tatbik edilme olasõlõklarõ ve her seçeneğin dezavantajlarõ açõklanarak ilerde 
doğabilecek fikir ayrõlõklarõna mani olunmaya çalõşõlabilinirdi. Daha önce de bahsettiğim gibi master planda blok satõşlarda 
dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme metotlarõnõn tatbik imkanlarõ, avantaj ve dezavantajlarõ ve hangi tip müesseselerde 
kullanõlabilecekleri detaylõ olarak incelenmişti. Mecliste tartõşmaya açõlmasõ olayõ tüm kamu oyuna yansõtacak ve kamu 
oyu özelleştirmenin başlamasõndan takriben bir yõl önce gerekli bir biçimde aydõnlanacaktõ. Hisselerin yöre halkõna ve 
çalõşanlara satõlmalarõ, borsa aracõlõğõ ile halka arz, yöneticilere satõş, blok halinde satõş olanaklarõ tanõnacak ve o 
tarihlerde tatbik edilme olasõlõklarõ da açõklanabilecekti.  
 
Özelleştirmeye zamanõn muhalefetinin ters bir tepkisi olmadõğõ ancak özelleştirmede kullanõlan metotlara itiraz ettikleri 
gözlenmektedir. Özelleştirme kanununun meclis müzakerelerinden evvel Master Plan tartõşmaya açõlsaydõ belki belli 
satõşlara imkan vermeyecek biçimde taslakta değişiklik yapõlmasõnõ sağlanabilirdi. Özelleştirmeden sorumlu kurumlaşma 
da tartõşmaya açõlabilirdi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ yerine yeni kurulacak ve mesaisini sadece 
özelleştirmeye tahsis edecek, özelleştirme işlemlerinde görev almõş elemanlarõ bünyesinde barõndõracak bir teşkilatõn 
kurulmasõ sağlanabilirdi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi, o tarihlerde, genelde yurt içinde kalkõnmada öncelikli 
yörelere açtõğõ krediler ile kooperatiflere sağlanan toplu konut kredileri nedeniyle yoğun politik baskõlara ve tenkitlere 
maruz kalan bir teşkilattõ. Özelleştirme haricinde açõlan kredilerin takibi, bu kredilerin geri ödenmesi, alt yapõ 
yatõrõmlarõnõn finansmanõ, gelir ortaklõğõ senetleri gibi görevler yetkili idarecilerin özelleştirmeye sarf etmeleri gereken 
zamanõ kõsõtlamakta, dikkatlerini dağõtmakta ve yõpranmalarõna sebep olmaktaydõ. Nitekim nisan 1990 başõnda Toplu 
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Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõnõn ikiye ayrõlmasõ konusu gündeme gelmiştir ve yayõnlanan bir bakanlar 
kurulu kararõyla Kamu Ortaklõğõ İdaresi ve Toplu Konut İdaresi diye ikiye ayrõlmõştõr.  
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 Master Planõn Kamuya Duyurulmasõ   
 
Haziran ayõnõn başlarõnda, görevini tamamlamõş insanlarõn gönül rahatlõğõyla büromda otururken telefon çaldõ. Arayan 
Başbakan danõşmanõ Sayõn Selim Egeli'ydi. Haziran ayõnõn ilk yarõsõnda Türkiye Odalar Birliği'nde düzenlenecek bir 
toplantõyla Özelleştirme Master Planõnõn önce sanayicilere daha sonrada basõn mensuplarõna açõklanacağõnõ, bu 
toplantõda gerekli açõklamalarõ Morgan ekibinin yapacağõnõ bildirdi. İşin enteresan tarafõ böyle bir toplantõdan ne bizim, 
ne Morgan'õn ne de Devlet Planlama Teşkilatõ'nõn haberi vardõ. Ama emir başbakanlõktan geliyordu. Derhal telefonlar 
çalõştõ, önce İngiltere daha sonra Amerika aranarak Morgan'cõlara belli bir tarihte Ankara'da olmalarõ söylendi. Tabii 
reaksiyonlarõ pek müspet olmadõ. Projenin tamamlanmasõyla birlikte uzmanlar çeşitli ülkelere dağõlmõşlar ve yeni projelere 
başlamõşlardõ. Kontrat gereği ne onlar ne de biz yaptõğõmõz seyahat masraflarõnõ DPT'den alamõyorduk. Ciddi toplantõlarda 
konularõn uzmanlarõ tarafõndan açõklanmasõ gerekliydi. DPT toplantõlarõnõ örnek aldõğõmõz taktirde bu toplantõya Terry 
Eccles, Kevin Pinto, David Bradley ve Cengiz İsrafil'in iştiraklarõ düşünülmeliydi. TSKB'den İbrahim Öngüt, Aykut 
Usman ve benim iştirakim yeterliydi. Yatõrõm Finansman'dan ve Sinai Yatõrõm  Kredi Bankasõndan birer kişi ile Mohaş 
temsilcisi olarak bir kişi toplantõnõn plancõlar bölümünü oluşturacaktõ. Ankara'da en az 11 kişilik bir kadro bulundurmaya 
mecburduk. Buna ilaveten toplantõya davet Başbakanlõktan geliyordu. Halbuki bizler Devlet Planlama Teşkilatõ'na 
çalõşõyorduk. Bugün Başbakanlõk, yarõn daha başka bir kuruluş bizleri aynõ konuda toplantõlara davet edebilir ve sonuçta 
ekibi teşkil eden müesseseleri, seyahat masraflarõ ile, zarara sokabilirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çok kõsa bir 
sürede, ekibi Ankara'da bir araya getirmeye muvaffak olduk. 
 
Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen sanayiciler, bankacõlar, kamu kuruluşlarõnõn temsilcileri ve bazõ KİT yöneticileri 
toplantõ günü Odalar Birliği salonunu tõklõm tõklõm doldurmuştu. Master Planõn hazõrlanmakta olduğu gizli tutulmamõş ve 
konu ile ilgili haberler ara sõra basõna yansõmõştõ. Bu haberler basõn bültenlerine veya basõn toplantõlarõnda verilen bilgilere 
dayandõrõlmadõklarõndan yetersiz kalmõş ve özelleştirme ile ilgilenenleri tatmin etmemişti. Çalõşmalarla ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başbakan Yardõmcõsõ Sayõn Kaya Erdem muhalefetin bir sorusunu cevaplandõrmõş 
ancak bu cevabõn içeriği yapõlmakta olan işlerin teknik açõklamasõndan ziyade ödenen ve ödenecek danõşmanlõk ücretleri 
ile sõnõrlõ kalmõştõ. Kamu daha konunun önemini anlamamõştõ. Muhalefet, Özal hükümetinin konuya yaklaşõmõndaki 
kararlõlõğõ sezememiş, hazõrlõklarõnõ yapamamõş ve özelleştirme kanununun Meclis müzakerelerinde pozitif bir öneri, yeni 
bir bakõş açõsõ getirememişti. Özelleştirme iş adamlarõnõ yakõndan ilgilendiriyordu. Tekstilciler, çimentocular ve gübreciler 
sektör etütlerinin hazõrlanõşõnda özelleştirme olayõndaki ciddi yaklaşõmõ anlamõşlar ve aradan geçen süre içinde bazõ 
düşünceler ve stratejiler saptama yoluna gitmişlerdi. TÜSİAD Haziran ayõnõn başlarõnda özelleştirme ile ilgili bir rapor 
yayõnlamõş ve yapõlan basõn toplantõsõnda, iş adamlarõmõz özelleştirmenin gerekli ve çağdaş bir operasyon olduğunu iddia 
etmişlerdi. Toplantõya geniş bir kadroyla iştirak etmelerinin nedeni buydu. Master Planda özelleştirme ile ilgili somut bir 
metodun geliştirilmiş olduğunu tahmin ediyorlar ve bu metoda göre hemen harekete geçip bazõ KİTleri devralabilmeyi 
planlõyorlardõ. O tarihlerde özel sektör durumundan pek şikayetçi değildi ve kendi hatalarõnõn bedellerini daha ödemek 
zorunda kalmamõştõ. Zamanõn hükümeti ile diyaloglarõ da fena değildi. Devamlõ bir şekilde ihracat imkanlarõnõ 
geliştiriyorlar ve dõşa açõlõyorlardõ. Az da olsa yeni yatõrõmlara girişecek veya tesislerini modernize edecek mali güçleri 
vardõ. Bankalardan nispeten uygun şartlarla kredi kullanabiliyor, büyüme stratejilerini uygulayabiliyorlardõ. Bütün bu 
olumlu koşullar altõnda, istenilen fiyatlar uygun olduğu taktirde KİTleri ekonomiye yük olmaktan kurtarabilirlerdi. 
 
Toplantõda, Odalar Birliği mensuplarõnõn mutat konuşmalarõndan sonra, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanõ Vehbi 
Dinçerler kõsa bir konuşma yaptõ. Daha sonra Morgan'cõlar DPT'deki son toplantõdaki konuşmalarõn aynõsõnõ audio visuel 
bir biçimde sundular. DPT toplantõsõndan tek farkõ konuşmalarõn anõnda İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesiydi. 
Konuşmalarõ herkes ilgiyle dinledi. Pek fazla sual soran olmadõ. Kanõmca toplantõya katõlanlar biraz hayal kõrõklõğõna 
uğradõlar. Özelleştirme işlemlerinin zannettiklerinden daha zor ve zaman alacak bir işlem olduğunu ve özelleştirmeden 
evvel ciddi düzenlemelere gerek olduğunu anlayõp, istedikleri KİTlere kavuşmanõn zaman alacağõnõ idrak ettiler. Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresinin o tarihteki başkanõ Vahit Erdem 30 Haziranda gazetelere verdiği bir demeçte bazõ 
KİTlerin hemen satõlabilecek durumda olduğunu söylemiş ve THY için çalõşmalarõn bitirilmiş olduğundan bahisle iki ay 
gibi kõsa bir süre içinde THY'nõn özelleştirileceğini müjdelemişti.  THY'nin özelleştirme adõ altõnda halka açõlmasõ çok 
daha sonra oldu. Master Planõ hazõrlayanlarla uygulayõcõlar arasõnda pek bir iletişim olmadõğõnõn ilk işareti bu demeçti. 
 
Toplantõnõn ikinci günü basõna Master Plan anlatõldõ. Kalabalõk sayõlabilecek bir dinleyici kitlesi sabah erkenden yerlerini 
almõşlardõ. Odalar Birliği'nin sempatik basõn danõşmanõ Tahir Zengingönül gazeteci arkadaşlarõ sual sormadan 
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açõklamalarõ dinlemeye ikna etti. Master Planõn takdimi alõşõlageldiği şekilde Morgan'cõlar tarafõndan üstün bir başarõ ile 
yapõldõ. Devamlõ aynõ şeyleri anlata anlata herbiri birer robot disiplini ile, hiç hata yapmadan ve şaşõrmadan, sõkõcõ bir ses 
tonu ile konuşmalarõnõ yapõyorlardõ. Gazetecilerin en büyük ümidi sorulara Sayõn Dinçerler'in muhatap olmasõydõ. Oldum 
olasõ Sayõn Dinçerler'le iyi bir diyalog kuramayan gazeteciler, özelleştirme gibi tenkide açõk bir konuda, Dinçerler'i 
sinirlendirip haber yapabilecekleri bir sivri konuşma yapmasõnõ bekler gibiydiler. Bekledikleri gerçekleşmedi. Vehbi bey 
suallere Terry Eccles'õn cevap vermesini istedi ve büyük bir fedakarlõkla Terry'ye sorulan sualleri duymamazlõğa gelmeye 
çalõştõ. Ancak bir gazetecinin KİTlerin İsrail'e satõlmasõ konusunda sorduğu suale oturduğu yerden, sinirli bir şekilde 
cevap verdi ve hafif bir münakaşa ortamõ bu şekilde yaratõldõ. Terry'nin böyle bir araştõrma yapõlmadõğõnõ açõkça ifade 
etmesine rağmen ertesi gün hiç değilse bir gazetenin başlõğõ "KİTler İsrail'e satõlõyor" şeklinde çõktõ. Toplantõ sonrasõ 
gazetelerde yayõnlanan yazõlar özelleştirmeyi destekler nitelikte değildi. Uzun süren ve teknik detaylara giren konuşmalar 
dikkatleri dağõtmõş ve vurgulanmak istenen noktalar gerektiği gibi vurgulanamamõştõ. Gazeteci arkadaşlara yazõlõ bir 
doküman verilmedi. Bütün bu nedenlerle gazetelerde çõkan yazõlar kamu oyunu aydõnlatamadõ ve özelleştirmeye sempati 
duyulmasõnõ sağlayamadõ. 
 
Toplantõlardan bir müddet sonra Başbakanlõk tekrar bir tanõtõm toplantõsõ istedi. Bu istek yol paralarõnõn danõşmanlõk 
ücretini aştõğõ gerekçesiyle Morgan tarafõndan kibarca reddedildi. 
 
Raporlarõn Türkçe'ye tercümesi, dağõtõlmasõ zaman aldõğõndan, ayrõca raporlar yetersiz sayõda basõldõğõndan, Türk toplumu 
Özelleştirme Master Planõ hakkõnda gerekli bol bilgiye hiçbir zaman sahip olamadõ. 
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 Çitosan Projesi Başlarken   
  
Sayõn Vehbi Dinçerler, Odalar Birliği toplantõsõnda bizi Çitosan Genel Müdür Vekili Dr. Faruk Yağõz'la tanõştõrdõ. Sayõn 
Dinçerler özelleştirme kanununun hazõrlanmasõ ile birlikte KİT genel müdürlerine her KİT'te özelleştirme çalõşmalarõnõn 
başlatõlmasõ hakkõnda talimat vermişti. KİTlerde bu talimata uygun olarak birer ekip kurmuşlar ve konuyu yavaş, yavaş 
incelemeye başlamõşlardõ. Çitosan camiasõ daha sektör etütlerinden beri özelleştirme adayõ olduğunu bildiğinden bu işe 
çok ciddi yaklaşmõş ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Prof. Mustafa Aysan'õn başkanlõğõnda danõşmanlõk 
yapan bölümü ile Söke Çimento fabrikasõnõn değerlendirilmesi için bir anlaşma yapmõştõ. Ancak Master Plan çok sayõda 
fabrikanõn özelleştirmesini ön gördüğünden hem özelleştirme stratejilerinin saptanmasõnõ, hem de fabrikalarõn 
değerlendirilmesini istiyorlardõ. Bu nedenle Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ ile bir iş birliğine gitme olanağõnõ araştõrmaya 
karar vermişlerdi. Sayõn Dr. Yağõz ile 5 Haziran 1986 tarihinde Çitosan'da bir araya gelip durumu görüşmek üzere 
randevulaştõk. 
 
Banka olarak o  tarihe kadar Türk özel sektör çimento fabrikalarõ ile yoğun bir şekilde çalõşmõştõk. Çitosan ile Elazõğ'da 
kağõt torba yapan bir fabrika nedeniyle ortaktõk ama Çitosan hakkõnda büyük bir bilgiye sahip değildik. Banka'da yine bazõ 
tereddütler oluşmaya başlamõştõ. Biz bu işin altõndan nasõl kalkacaktõk? Morgan bize tesislerin nasõl değerlendirileceğini 
öğretmemişti. Halbuki banka olarak, uzun bir süredir, elimizdeki çok sayõda iştirakõn hisse senetlerinin halka veya kişilere 
satõşõnda kullanõlacak fiyatlarõ tespit için şirket değerlendirmelerini yapõyor ve belirlenen fiyatlar üzerinden bu hisseleri 
halka satõyorduk. Bazen bu işlemin tam tersini yapõp diğer ortaklarõn hisselerini alõyorduk. TSKB, o tarihlerde, Türkiye'de 
aktif olarak şirket değerlendiren, hisse senedi veya komple tesis satan, bazõ tesisler için yurt içinde ve dõşõnda müşteri 
arayabilen, M/A (Mergers and Aquisitions) işlemlerini tam olarak uygulayabilen ender bankalardan biriydi. Çitosan'õn 
özelleştirme işine son derece güvenle yaklaşmamõz gerekiyordu. Öte yandan Master Plan hazõrlanmasõnda yaptõğõmõz 
çalõşmalarõn karşõlõğõnõ henüz alamamõş ve önemli sayõlacak tutarlarda harcamalar yapmõştõk. Devletle iş yapmanõn ne 
derece zor olduğunu da görmüştük. Çitosan'õn değerlendirmesini kabul ettiğimiz taktirde yine büyük bir kadroyu bu işe 
tahsis edecek, önemli sayõlacak seyahat masraflarõ ile karşõ karşõya kalacak, bilgi almakta, ücretimizi tahsilde zorluklar 
çekecektik. Karşõmõza Sayõştay onaylarõ gibi zaman alõcõ bürokratik engeller çõkacak, bu engellerin aşõlma tarihlerini de 
önceden kestiremediğimizden bu işi yapacak kadroyu uzun bir süre iş vermeden atõl tutma tehlikesine maruz 
kalabilecektik. 
 
Şahsen ben ve Ahmet Arzan bu işi almayõ çok istiyorduk. Özelleştirmenin ilerde banka için ilerde önemli bir gelir 
kaynağõ olacağõna ve Çitosan değerlendirmesini de yaparak, yerli ve yabancõ bankalara, danõşmanlõk şirketlerine nazaran, 
önemli bir avantaj elde edeceğimize inanõyorduk. TSKB, fonksiyonlarõnõ yitirmeye başlamõş bir bankaydõ. Bir zamanlar 
yatõrõmlarda kullanõlabilecek döviz kredilerinin neredeyse tek kaynağõ iken hem yatõrõmlarõn yavaşlamasõ ve banka dõşõnda 
başka döviz kaynaklarõnõn yaratõlmasõyla birlikte faaliyet sahasõ daralmaya başlamõştõ. Kendimize yeni aktivite sahalarõ 
bulmak mecburiyetindeydik. Yeni aktivitelerin başõnda yatõrõm bankacõlõğõ ile bu tip bankacõlõğõn en önemli kolu olan 
danõşmanlõk gelmeliydi. 
 
Çitosan'õ ziyaretimizde Dr. Yağõz bizi çok nazik bir biçimde karşõladõ. Yanõnda Çitosan'õn APK dairesi başkanõ Ahmet 
Uzun vardõ. İşin kapsamõ Çitosan'a ait Ankara, Balõkesir, Afyon, Söke, Bartõn, Çorum, Niğde ve Põnarhisar fabrikalarõ ile 
o tarihlerde montajõ devam eden Denizli fabrikasõnõn değerlendirilmelerinin yapõlarak satõş fiyatlarõnõn tespit edilmesi, 
özelleştirme olanaklarõnõn gözden geçirilerek en uygun özelleştirme metodunun seçimiydi. Ayrõca Bozüyük seramik 
fabrikasõ ile Yarõmca Porselen fabrikasõ da incelenecek tesisler listesine alõnacaktõ. Özelleştirmeye karar verildikten sonra 
da danõşmanlõk hizmetlerimiz devam edecekti. Bu hizmetler özelleştirilecek şirketlerin muhtemel sermaye bünyesinin 
tespiti, gerekli yasal düzenlemeler konusunda danõşmanlõk, satõş şartlarõnõn belirlenmesi, satõş dokümanlarõnõn 
hazõrlanmasõ, alõcõlarõn tekliflerinin değerlendirilmesi ve gerekirse özelleştirmeden sonra da Çitosan'a bir süre danõşmanlõk 
yaparak başarõlõ bir özelleştirme operasyonu gerçekleşmesini sağlamaktõ. Bir anlamda TSKB, istenildiği taktirde kendi 
olanaklarõnõ kullanarak Çitosan hisse senetlerini kendi teşkilatõ aracõlõğõyla satmayõ dahi kabul ediyordu. 
 
Dr. Yağõz, Aykut Usman'la bana bir bilgi daha verdi. Anlaşma Çitosan ile yapõlmayacaktõ. Müşterimiz Çitosan'õn da ortak 
olduğu ve bir anonim şirket olarak faaliyet gösteren Çimhol, Çimento ve Yan Mamulleri Sanayii Holding A.Ş. olacaktõ. 
Çitosan'da birçok KİT tarafõndan uygulamasõ yapõlan bir yolu seçmiş ve kendi danõşmanlõk şirketini kurmuştu. Bu şirket 
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aracõlõğõ ile kaliteli teknik elemanlarõna emekli olduklarõndan sonra iş verebiliyor, maaş seviyelerini daha yüksek 
tutabiliyor, bir takõm bürokratik engellerin işleri yavaşlatmasõna fõrsat yaratõlmõyor, hatta  Çitosan'õn bazõ araç, gereç 
ihtiyacõ da bu yoldan karşõlanõyordu. 
 
Çimhol, Çitosan'a müteahhit olarak ta hizmet veriyordu. Ayrõca özel teşebbüs fabrikalarõnõn ihtiyaç duyduğu hizmetleri 
de kolaylõkla yerine getiriyordu. Zeytinburnu Çimento Fabrikasõnõn söküm işini üstlendikleri gibi çeşitli Çitosan 
fabrikalarõnõn kömüre dönüştürülmesi, çimento değirmenlerinin kurulmasõ ve filtrasyon tesisleri yapõmõ da Çimhol'ca 
üstlenilen işler arasõnda sayõlabilir. Çimhol, 1986 yõlõnda Sanayi Bakanlõğõ eski müsteşarlarõndan Orhan Gök tarafõndan 
yönetiliyordu. Çimhol yetenekli kadrosuyla Çitosan'õn Mõsõr Hükümetine teklif ettiği çimento fabrikalarõnõn projeleri ve 
teknik teklif dokümantasyonlarõnõn hazõrlanmasõ da dahil olmak üzere pek çok projeyi başarõ ile tamamlamõştõr. Bizle 
yaptõklarõ işbirliği sonucunda çimento tesislerinin değerlendirilmesi işlemlerini öğrenip 1989 yõlõnda özelleştirme 
programõna dahil edilen çimento fabrikalarõna danõşmanlõk yapan bankalara ücreti karşõlõğõnda bazõ tesisleri 
değerlendirmişlerdir. 
 
Dr. Faruk Yağõz'õn detaylõ olarak bize anlattõğõ projeyi görüşmek üzere aynõ gün Çimhol'un yolunu tuttuk ve Orhan Gök'ü 
makamõnda ziyaret ederek bu projede birlikte çalõşacağõmõz Sacit Arõyürek beyle tanõştõk. Sacit beyin aktif mühendislik 
hayatõ Çitosan'õn fabrikalarõnda geçmişti. Fabrikalarõ tüm özellikleriyle bildiği gibi fabrikalarõn yöneticilerini de yakõndan 
tanõyordu. Çalõşmalarõmõz sõrasõnda bize çok yardõm etti. Orhan Gök bey de müşterek çalõşmalarõmõza çok müspet 
yaklaştõ. Tek problemi Çitosan'õn çok değişik gruplar tarafõndan incelenmesi ve bunlardan bircoğunun hizmet 
ücretlerinin Çimhol tarafõndan ödenmesiydi. Türk Özelleştirme tarihinde hakikaten Çitosan gibi incelenmiş KİT yoktur. 
Sema Metra ve Tekfen grubu tarafõndan yapõlan incelemenin hemen sonrasõnda Morgan yeni bir inceleme yapmõş, 
Morgan incelemesinden sonra Prof. Mustafa Aysan grubu Söke fabrikasõnõ değerlendirmişti. Daha sonra ortaya TSKB 
çõkmõştõ. TSKB'nin çalõşmalarõ bitmeden bu defa bir Amerikan firmasõ, Lehmann Brothers, ayrõ bir incelemeye 
başlayacaktõ. Yanõlmõyorsam İstanbul Üniversitesi'nin, TSKB'nin ve Shearson Lehman'õn ücretlerini Çimhol ödedi. 
 
Çimhol ile olan müzakerelerimiz, karşõmõzda bir KİT olmamasõna rağmen uzun zaman aldõ. Bizim bankaya dönüp teklif 
hazõrlamamõz, bu teklifi Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk Müşavirimize onaylatmamõz, teklifin Çitosan'la görüşülmesi, 
Çimhol'a sunulmasõ ve teklifin nihai kontrat haline getirilip iki tarafça imzalanmasõ 10 Ekim 1986 tarihine kadar devam 
eden yoğun çabalarõ ve bir yõğõn Ankara seyahatini gerektirdi. Ama sonunda zor olanõ başarmõş ve bir kontrat 
imzalamõştõk. 
 
Kontrat, 11 fabrikanõn değerlendirilmesi ve özelleştirmeye hazõrlanmasõ işini, 114  milyon TL karşõlõğõnda yapmamõzõ 
öngörüyordu. İşe başladõğõmõzdan itibaren altõ hafta içinde 10 milyon, ara raporun takdiminde 14 milyon, nihai raporun 
takdiminde ise 20 milyon alacaktõk. İlk Çitosan tesisinin özelleştirmesinde 50 milyon,ikinci Çitosan tesisinin 
özelleştirmesinde ise 20 milyon daha alacaktõk. Daha sonra özelleştirilecek her Çitosan tesisi için, Çitosan'õn 
danõşmanlõğõmõzõ istemesi halinde 20'şer milyon ücret alabilecektik. Ben, TSKB'den 1988 yõlõ başõnda ayrõldõğõmda 
Çimhol bu paranõn ancak cüzi bir kõsmõnõ ödemişti.  
 
Bu tarihlerde Cengiz İsrafil Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkan yardõmcõlõğõna atanmõş ve Morgan Bankasõ ile 
hiçbir ilişkisi kalmamõştõ. Morgan'cõlarla son derece iyi bir diyaloga girmemize rağmen Cengiz İsrafil ile bir yakõnlõğõmõz 
olmamõştõ. 16 Ekim tarihinde Çitosan'la yapacağõmõz görüşmeden bir gün önce, 15 Ekim tarihinde Cengiz Beyi bir 
yemeğe davet ettik. Bu yemek, Cengiz Bey'le ilk defa sosyal bir amaçla bir araya gelişimizdi. Cengiz Bey uzun, uzun bize 
niye Türkiye'ye geldiğini anlattõ. Lise yõllarõndan beri New York'ta yaşõyordu. Çok iyi bir uzman olmasõna rağmen yõllõk 
geliri iyi bir banka memuru geliriydi. Bankasõna milyonlarca dolar kazandõrsa bile yine aynõ parayõ alõyordu. Yaptõğõ işten 
zevk alõyor ancak tecrübe birikimini daha iyi kullanabileceğini sandõğõ bir alana geçmek istiyordu. Yeterli tasarruflarõ 
vardõ. Bu tasarruflar, kendisinin ve ailesinin birkaç yõllõk masraflarõnõ karşõlamaya kafi gelirdi. Sayõn Başbakan 
özelleştirmenin başõna geçmesini teklif edince maddi kayõplarõnõ hiç düşünmeden işi kabul etmişti. Kõsa sürede 
özelleştirmeyi gerçekleştirdiği taktirde  maddi kayõplarõnõ kolayca telafi edebileceği uluslararasõ bir kuruluşta görev 
alabilirdi. Başbakan kendisini destekliyor, her istediği zaman görüşme yapabiliyordu. Bürokrasinin özelleştirmeyi 
geciktirmesine fõrsat vermeyecekti. İşinin çok zor olduğunun da farkõndaydõ. Ama bütün bunlara göğüs gerecek ve tarihi 
bir görevi yerine getirecekti. Cengiz Bey'in o akşam anlattõklarõnda samimi olduğuna eminim. Hatta tasarruflarõnõn bu 
yolda eriyeceği hakkõndaki düşüncelerinin büyük ölçüde gerçekleştiğine de inanõyorum. Büyük bir öz veri ile yurda 
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dönüyor, Türk vatandaşlõğõ için müracaat ediyor ve vatandaşlõğõnõ yeniden kazanmak için, kõsa süreli de olsa, askerlik 
yapmayõ göze alõyordu. TSKB'nin Çitosan'la bir anlaşma imzalamõş olmasõndan da çok mutlu görünüyordu. Bu çalõşmanõn 
özelleştirme için atõlmõş somut bir adõm olduğunu söyledi. Birçok yabancõ firmanõn birtakõm özelleştirme işleri için Türk 
Hükümetiyle anlaşma yapmõş gibi davrandõklarõnõ ama bunlarõn hep havada kaldõğõndan bahsetti. Fabrikalar için bir fiyat 
tespit edildiğinde hemen özelleştirmeyi gerçekleştireceğini, bu arada iyi bir fabrikanõn doğuda kurulu başka fabrikalarla 
birlikte satõlma olanağõnõ da araştõrmamõzõ rica etti. Yemek böylece olumlu bir hava içinde son buldu. Ne gariptir ki 
Cengiz İsrafil, belki de araya giren askerlik hizmetleri nedeniyle, TSKB ile nerede ise tüm münasebetlerini kesti. 
Çitosan'da yapõlan toplantõlara iştirak etmedi, yardõmcõlarõnõ göndermedi, çalõşmalara ilgisiz kaldõ. Çalõşmanõn sonunda bir 
defa TSKB Genel Müdürlüğünde bir toplantõya ve bir brifinge iştirak etmesini sağlayabildik.   
 
16 Ekim'de Çitosan'da yaptõğõmõz toplantõda Balõkesir, Söke, Afyon ve Denizli fabrikalarõnõn çalõşmalarõna öncelik 
verilmesini kararlaştõrdõk. Bu arada Dr. Yağõz, hükümetin, Çitosan özelleştirmesi ile ilgili düşüncelerini bize bildirdi. 
Çitosan özelleştirme sonrasõnda elinde hisse tutacak, öncelikle işçilere ve halka satõş yapõlacak ve kalan hisseler büyük 
holdinglere satõlabilecekti. Çitosan'õn hissesi %50'nin altõnda olacaktõ. Yeni teknoloji getirecek yabancõ firmalara satõşa 
izin vardõ. Tröstleşmeye muhakkak engel olunacaktõ. Yeni veya yenileme yatõrõmlarõna devam edilmeyecek, bu 
yatõrõmlarõn yeni sahipler tarafõndan yapõlmasõ sağlanacaktõ. Çitosan özelleştirme modeli olarak karma sektör modelini 
tatbik etmek istiyordu. Adana Çimento fabrikasõnõn ancak %45'ine sahip olmalarõna rağmen fabrikanõn kontrol ve 
yönetimi Çitosan'daydõ ve bu fabrika son derece iyi kârlar yaratõyordu. Diğer fabrikalarda da böyle modeller kurulabilirdi. 
Çitosan'cõlar, satõşlardan elde edilecek paralarõn da nerelerde harcanacağõnõn önceden tespitini tavsiye ettiler. Sarf yerleri 
önceden tespit edilmediği taktirde Çitosan bu gelirlerden hakkõna düşeni almayabilirdi. 
 
Ahmet Uzun Bey bütün fabrikalarõn beş yõllõk faaliyet raporlarõnõ, bilançolarõnõ, kâr-zarar hesaplarõnõ ve dokuz aylõk 
mizanlarõnõ teslim etti. Ahmet Beyin ve dolayõsõyla Çitosan'õn bilgi kaynaklarõna doğrusu hayran olmamak elde değildi. 
Her fabrikanõn arõzalarõ, arõza nedenleri, duruş saatleri, her türlü sarfiyatlarõ, işçilik dökümleri, yapõlan yatõrõmlar ve buna 
benzer işletme ve mali bilgiler, sistemli bir şekilde, süratle genel müdürlüğe ulaştõrõlõyordu. Bir anda en iyi tahminlerimizin 
ötesinde, hacimli ve kullanõlabilir bilgi sahibi olmuştuk. Geriye bu bilgilerden istifade ederek özelleştirmeyi 
gerçekleştirmek kalmõştõ. 
 
Çitosan çalõşmalarõ için kurduğumuz ekip İnşaat Mühendisleri Erkin Erkmen, Can Aksoy; İktisatçõ Saime Özbay; Makine 
Mühendisleri Kemal Taylan, Dr. Erdal Öztekin, Safa Calayõr, Mustafa Miraboğlu; Mali Analistler Doç. Dr.Turgut 
Erdemli, Mehmet Tümer, Selçuk Tuğrul ve Necdet Şenkal'dan meydana geliyordu. Bu ekibin başõnda ben vardõm. 
Ahmet Arzan tüm ekibin danõşmanõ, yardõmcõsõ, bilgisayarcõsõ yani her şeyiydi. Kendi aramõzda yapõlan ilk toplantõda 
zaten çimento sanayi konusunda birçok sektör raporu hazõrlamõş olan Saime Özbay'õn yeni bir rapor hazõrlamasõnõ 
kararlaştõrdõk. Necdet Şenkal, sermaye piyasasõ ile ilgili kararnameleri, tebliğleri ve yönetmelikleri gözden geçirecekti. 
Turgut Erdemli İndirgenmiş Nakit Akõmõ Metoduna göre değer tespit modeli geliştirecek, fabrikalarõn yeniden kuruluş 
değerlerini tespit etmek için Safa Calayõr ile Kemal Taylan elimizdeki dosyalarõ tarayacaklar ve modernizasyonunu 
finanse ettiğimiz Akçimento ziyaret edilecekti. Tüm fabrikalarda Morgan'õn mali analiz programõnõ da uygulayarak 
enflasyonun mali neticelere nasõl tesir ettiğini araştõracaktõk. Fabrikalardan standart bilgi toplamak amacõyla bir soru 
formu düzenlenecekti.  
 
Yukarda sayõlan hazõrlõklarõn yapõlmasõ çok az bir zamanõmõzõ aldõ. Şimdi, Çimhol aracõlõğõyla fabrikalardan istediğimiz 
bilgilerin bize ulaşmasõnõ beklememiz gerekiyordu. Bu bilgilerin bir soru formuna dayanarak hazõrlanmasõnõn bazõ 
zorluklarõ olduğunu da göz önünde tutarak inşaat ve makine mühendislerimizi fabrikalarõ ziyarete gönderdik. Ahmet 
Arzan, ben ve Ercan Boğazlõ'da bilgisayar başõnda fabrikalarõn üretim kapasitelerini, her fabrikanõn özelliklerini dikkate 
alacak bir şekilde hesaplayacak bir model üzerinde çalõşmaya başladõk. Üretim kapasitelerinden hareketle her fabrikanõn 
önümüzdeki yõllarda modernizasyon yatõrõmõ yapõlmasõ veya o günkü durumlarõnõ korumalarõ halinde ne gibi nakit 
akõmlarõ yaratabileceklerini incelememiz gerekiyordu. Önümüzdeki yõllarõn nakit akõmlarõnõ da belli bir oranla bugünkü 
değerlerine indirgeyerek fabrikalarõn fiyatlarõnõ bulmayõ öngörüyorduk. Değer tespitinde kullanacağõmõz ikinci metot ise 
fabrikalarõn yeniden kurulma değerlerini bulup, makul amortismanlar tatbikiyle muhtemel bakiye değerlerini 
hesaplamaktõ. Bütün hesaplarõmõzõ bilgisayar aracõlõğõ ile yapmayõ öngördüğümüzden üç tane bilgisayar modeli yaratmak 
mecburiyetindeydik. Aksi taktirde 11 fabrika için hesaplarõ elle yapmak çok vaktimizi alacaktõ. 
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Akçimento ziyaretine bütün ekip iştirak etti. Yeni modernize edilmiş, tamamen bilgisayar kontrollü bir fabrikayõ gezmek 
imkanõnõ bulduk. Modern fabrikalarõn ekonomik ölçekleri hakkõnda bilgi sahibi olduk. Kaliteli çimento yapmanõn 
gerektirdiği ham madde homojinasyonunu, kalite kontrol için otomatik örnek alma sistemleri, bilgisayar kontrolu ve 
hava kirliliğine mani olmak için yapõlmasõ gerekli yatõrõmlarõ görüştük. Ayrõca modern tesislerin ürettiği her ton çimento 
için 100,000 dolarlõk bir yatõrõma ihtiyaç duyulduğunu, ve artõk yõlda 1,000,000 tonun altõnda üretim yapan fabrika 
kurulmadõğõnõ öğrendik. Ton başõna 100,000 dolar kriterinden hesaplayarak yola çõktõğõmõzda Çitosan fabrikalarõnõn 
değerleri son derece yüksek çõkõyordu. Henüz çimento sanayinin inceliklerini bilmediğimizden bu fiyatlar bizi korkutuyor 
ve özelleştirme işlemleri konusunda ümitsizliğe sevk ediyordu. Bu kriterin, eski fabrikalar için, ne kadar anlamsõz olduğu 
ilerde meydana çõkacaktõ. 
 
Ahmet Arzan'la birlikte yeniden kuruluş değerlerini hesaplamaya başladõğõmõzda bizdeki çimento fabrikalarõnõn 
dosyalarõndan istifade edebileceğimizi düşünmüştük. Arşivde Akçimento'nun, Yibitaş'õn, Çimsa'nõn dosyalarõ mevcuttu. 
Bu dosyalarõ tetkike başladõğõmõzda işlerin hiçte zannettiğimiz kadar kolay olmadõğõnõ gördük, çünkü her fabrika kapasite 
ve karakteristikleri bakõmõndan kendine özgüydü. Ayrõca modern fabrikalarõn her biri Çitosan fabrikalarõna göre kapasite 
bakõmõndan daha büyüktüler. Döner fõrõnlarõn çaplarõ aradan geçen zamanda çok genişlemişti. Çimento değirmenlerinin 
kapasiteleri neredeyse iki misliydi. Modern tesislerde prekalsinasyon veya prekalsinasyona geçişi ilerde kolaylaştõracak 
teçhizat vardõ. Çitosan fabrikalarõndan bir kõsmõ halen fuel oil yakmaktaydõ. Modern tesisler kömürle çalõşõyordu. Kõsaca 
Çitosan fabrikalarõnõn sahip olduğu makine ve teçhizatõn yeni fiyatlarõnõ bulmanõn pek imkanõ görünmüyordu. Avrupa'da 
üretici firmalarla yaptõğõmõz telefon görüşmeleri de Çitosan tesislerinde kullanõlan makine ve teçhizatõn artõk 
üretilmediğini bizlere göstermişti. Yeni bir metot bulmak mecburiyetindeydik. 
 
Ahmet Arzan her zamanki pratik yaklaşõmõyla tesislerin kuruluşunda yapõlan yatõrõmlardan hareket etmemizi önerdi. 
İnşaat yatõrõmlarõnõn bugünkü değerlerinde bir sorun yoktu. İnşaat mühendislerimiz, inşai tesislerin bugünkü değerlerini 
hesaplamõşlardõ. Fabrikalarõn kuruluşu sõrasõnda yapõlan döviz harcamalarõnõ ve harcamanõn yapõldõğõ yõlõ biliyorduk. 
Montaj giderleri, nakliye, sigorta, yükleme boşaltma , tesisat giderleri için yapõlan yatõrõmlar da belliydi. 
 
Aradan geçen süre zarfõnda gerek uluslararasõ enflasyonun etkisiyle veya normal fiyat artõşlarõyla makine ve teçhizatõn 
alõm bedellerinde birtakõm artõşlar meydana geldiğinden bu artõşlarõn ortalamasõnõ veren bir endeks bulunabildiği taktirde 
kolaylõkla makine ve teçhizatõn bugünkü değerleri hesaplanabilirdi. Endeksi "Chemical Engineering" dergisinde bulduk. 
Bu dergi uluslararasõ piyasalarda çimento, kimya, taş toprak, cam, boya, kağõt, petrol, lastik sanayi makine ve teçhizatõnda 
meydana gelen fiyat hareketlerini yõllara göre takip ediyor ve her sanayi dalõ için bir endeks dizisi yayõnlõyordu. Elimizdeki 
endeks dizisinin en eski tarihli olanõ 1943 yõlõna aitti. Kõsaca makine ve teçhizatõn alõnõş yõlõ fiyatlarõnõ, fiyat artõş 
endeksiyle çarparak bugünkü fiyatõnõ kolaylõkla bulabiliyorduk. Bugünkü fiyatõn TL paritesi ile çarpõlmasõ makine ve 
teçhizat maliyetini TL olarak hesaplamamõzõ 
sağlõyordu. TL ile yapõlan harcamalarõ İstanbul Ticaret Odasõ endeksiyle çarpõp bugünkü değeri bulmak kabil oluyordu. 
Yatõrõm kalemlerinin toplanmasõyla bir fabrikanõn bugünkü yeniden kurulma değeri hesaplanabiliyordu. Yeniden kurulma 
değerini fabrikanõn yõpranma değeri kadar azaltõlmasõyla bugünkü değeri hesaplayacaktõk. Daha önce Sema Metra/Tekfen 
tarafõndan yapõlan çimento sanayi sektörü araştõrmasõnda bir çimento fabrikasõnõn ömrü 25 yõl olarak kabul edilmişti. 
Çitosan fabrikalarõ ise 25 yõllõk ömürlerini tamamlamõşlardõ. Önlerinde en az 25 yõllõk bir ömür daha gözüküyordu. 
Fabrikalarõn bazõlarõnda yaş sistemden kuru sisteme geçilmiş, kapasite ilaveleri yapõlmõş, hiç değişikliğe uğramayan 
bölümlerinde bile iyi bakõm programlarõnõn tatbiki ile bir kapasite azalmasõna yol açacak yõpranmalarõn önüne geçilmişti. 
Ayrõca  Türkiye'de faaliyetine son veren bir çimento fabrikasõ, Zeytinburnu Çimento Fabrikasõ, vardõ. Bu fabrikanõn da 
faaliyetini tatil etmesi artõk şehir içinde kalmasõndan ve çevreye zarar vermesinden kaynaklanõyordu. Kartal Çimento, 
Darõca Çimento gibi tesisler Cumhuriyetin ilk yõllarõndan beri üretime devam ediyorlardõ. Bu nedenle hesaplarõmõzda 50 
ve 75 yõllõk ömürler kabul etmeye karar verdik.  
 
Bir çimento fabrikasõnda, üretime taş ocağõndan getirilen taşlarõn konkasörlerde kõrõlmasõ ile başlanõr. Belli bir ebatta 
kõrõlan taşlar farin değirmeninde daha da küçültülerek döner fõrõnlara gönderilmeye hazõr hale getirilir. Farin 
değirmenlerinin sulu ortamda çalõşmalarõ halinde döner fõrõna yaş farin gönderilir ki bu sisteme yaş sistem denir. Taşlarõn 
susuz ortamda kõrõlmalarõ ve kuru olarak döner fõrõna gönderilmeleri haline de kuru sistem denir. Döner fõrõnlarõn 
kömürle çalõşanlarõ, fõrõnda yakõlacak kömürün de öğütülmesi, belli ebata getirilmesini, kurutulmasõnõ gerektirir. Döner 
fõrõnõn bir ucundan farin diye adlandõrdõğõmõz kõrõlmõş ve belli ebada getirilmiş kalker taşlarõ, öbür uçtan ise kömür, özel 
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yükleyiciler tarafõndan yüklenir ve kömür ateşlenir. Farin, döner fõrõnõn içinde yavaş yavaş harareti gittikçe artarak ilerler 
ve sonlara doğru reaksiyon sõcaklõğõna ulaşarak klinker haline dönüşür. Yanma sõrasõnda oluşan sõcak gazlarõn õsõsõnõn 
kaybolmamasõ için bu gazlar, farini, fõrõna girmeden önce reaksiyon õsõsõna kadar õsõtmakta kullanõlõr ki bu olaya 
prekalsinasyon adõnõ vermekteyiz. Ayrõca bazõ modern tesislerde kömür değirmeninde kömürün nemini azaltacak  
tertibatlarda kullanõlmaktadõr. Klinker, çimentonun ana ham maddesi olmakla beraber özellik bakõmõndan suyla 
reaksiyona girmez. Bu nedenle uzun süreler açõk yerlerde depolanabilir. Klinkerin alçõ taşõ ile birlikte özel değirmenlerde 
öğütülmesi ile çimento oluşur. Öğütme sõrasõnda bu karõşõma tras diye isimlendirilen kil veya yüksek fõrõn artõklarõ 
karõştõrõlõrsa elde edilen çimentoya traslõ veya katkõlõ çimento denir. Daha sonra bu çimentolar silolara alõnõp paketlenir 
veya dökme olarak satõlacaksa özel araçlara doldurulur. Çimento üretimi basit bir üretim gibi gözükmesine rağmen 
taşõnan ham ve yardõmcõ maddelerin fiziki özellikleri, malzemelerin ağõrlõklarõ, döner fõrõnlarda meydana gelen yüksek õsõ, 
baca gazlarõ, toz ve õsõnõn geri kazanõlmasõ için gerekli tesisat, tesisleri pahalõ ve komplike yapmaktadõr.                 
 
Fabrikalar soru formlarõnõ cevaplandõrdõktan sonra bu bilgileri iki ana modelimize yüklemeye başladõk. İlk denemelerimiz 
bize kapasite hesaplayan modelimizin geliştirmeye muhtaç olduğunu ortaya koydu. Model, bir çimento fabrikasõnõn 
çalõşmasõnõ neredeyse bire bir biçimde bilgisayar ortamõna geçiriyordu. İlk olarak taş kõrma konkasörü ile başlayan analiz, 
paketleme makineleri ile son buluyor ve üretimden hareketle sõnai maliyetleri hesaplõyordu. Çimento fabrikalarõnda 
mükemmel bir raporlama sistemi olduğunu bulmuştuk. Her makinenin duruşu, duruş süresi, duruş nedeni, üretim 
miktarõ çalõşma vardiya ve günleri son üç yõl için belliydi. Bu verilerden hareket ederek makinelerin kapasitelerini sõhhatli 
bir şekilde tespit etmemiz mümkün oluyordu. Her üretim merkezi için yapõlan kapasite hesaplarõnõn birbirleriyle 
uyumunu da hesaplõyorduk. En düşük kapasiteli birim fabrikanõn tüm kapasitesini belirleyen birim olduğundan diğer 
birimlerdeki kapasite fazlalõklarõ ortaya çõkartõlõyordu. Genel olarak çimento sanayiinde çimento nakledilmez, ancak bazõ 
hallerde klinker uzun mesafelere taşõnabilir. Bu nedenle klinker fazlasõ olan çimentolar, fazla klinkerlerini çimento 
değirmen kapasitesinde fazlalõk olan fabrikalara gönderirler. Modelimizde her fabrikanõn ne kadar klinker alacağõ veya 
satacağõ otomatik olarak hesaplandõğõ gibi fabrikanõn genel üretim dengesini yükseltecek darboğazlara da dikkat 
çekiliyordu. Modelimiz, nihai ürünlerin üretim miktarõnõ tespit ettikten sonra sõnai maliyetlerin hesabõna geçiyordu. İlk 
önce klinkerin sõnai maliyeti daha sonra da çimentonun maliyeti, torba ve dökme olarak ayrõ ayrõ hesaplanõyordu. 
Programa dar boğaz giderici birimler ilave edilmesinden sonra yapõlan sinai maliyet hesaplarõ da bize yatõrõmlarõn 
cazibesini gösteriyordu. Modelde hesaplan sinai maliyetler ayrõca indirgenmiş nakit akõmõyla hisse senedi değeri tespit 
eden modelin de önemli bir girdisini teşkil ediyordu. 
 
Ahmet Arzan ve Ercan Boğazlõ yoğun çalõşmalar sonucunda modele hakiki üretim maliyetlerini hesaplatmaya muvaffak 
oldular. Bunu başarmak için saatlerce bilgisayarla uğraşmak, lotus programõnõn tüm inceliklerini kullanmak 
mecburiyetinde kaldõlar. 
 
Arkadaşlarõmõz üretim modeli ile uğraşõrken Doç. Dr. Turgut Erdemli İndirgenmiş Nakit Akõmõ modelinin esaslarõnõ 
belirlemiş ve birlikte programlamaya başlamõştõk. Turgut beyin modeli hesaplamaya fabrikanõn veya şirketin net sabit 
kõymet değerini hesaplamakla başlõyor, önümüzdeki on yõl içinde yapõlacak yatõrõmlarõ, bu yatõrõmlarõn finansmanõnõ da 
hesaba katarak finansman tablolarõnõ hazõrlõyor, sinai maliyetlerin ve öngörülen satõş programõnõn kullanõlmasõ ile şirketin 
bilançosunu hazõrlõyor ve buradan hareketle yõllõk net nakit akõmõnõ hesaplõyordu. Önümüzdeki yõllarõn nakit akõmlarõnõn 
bugünkü değere indirilip toplanmasõyla da o tesisin ilerde yaratacağõ değere göre müstakbel alõcõlardan istenilmesi gereken 
değer ortaya çõkarõlõyordu.  Turgut bey, modelin hazõrlanõşõnda sabit fiyat analizleriyle de yetinmedi. Modele enflasyonun 
etkilerini hesaplayacak bir bölüm ilave etti.   On yõllõk nakit hesaplarõnõ hesaplayan ve bunlarõ bugünkü değerine 
indirgeyen model esasõnda on yõllõk proforma bilançolarõ ve kâr zarar hesaplarõnõ, ayrõca nakit akõmlarõnõ da tablolar 
halinde hazõrlõyordu. Model, bir değerlendirme modelinin yanõnda, bir simulasyon modeli olma özelliğini de kazanmõştõ. 
Bu kadarla da yetinmedi. Çimento fabrikalarõnõn hemen hepsinin yatõrõma ihtiyaç duyduklarõnõ bildiğinden modele yeni 
yapõlacak yatõrõmlarõ değerlendirmeye dahil edebilme olanağõ tanõdõ. Bu şekilde yatõrõm öncesi ve yatõrõm sonrasõ fabrika 
değerleri, yatõrõmlarõn sõnai ve ticari maliyetlere ne şekilde etki yapacağõ hesaplanabiliyordu. Kanõmca bu model 
değerlendirme ile ilgili bugüne kadar hazõrlanmõş en iyi modellerden biri belki de en iyisidir. Daha sonra birlikte çalõştõğõm 
danõşman bankalarõn ve uluslararasõ danõşmanlarõn hiçbirisinin bu kadar ayrõntõlõ modellere sahip olmadõğõnõ gördüm. 
Neticede hiçbir değerlendirme raporu TSKB'nin raporlarõ kadar değişik alternatif ihtiva etmedi, tüm olanaklar 
incelenmedi.  
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Çalõşmalarõmõzda kullanacağõmõz metodoloji ortaya çõkõnca, Aralõk ayõnda, Çitosan'da bir toplantõ yaptõk. Çitosan zaten 
her ay tüm fabrika müdürlerinin katõldõğõ bir Ankara toplantõsõ tertiplemektedir. Genel müdürlüğün her türlü teçhizata 
sahip bir toplantõ salonu vardõr. Bu toplantõda Genel Müdürlük yöneticilerine ve fabrika müdürlerine özelleştirmenin ne 
olduğunu, Çitosan'õn özelleştirilmesinden neler beklendiğini, çimento sanayinin genel gelişme trendlerini, teknik ve mali 
değerlendirme metotlarõmõzõ anlattõk. Her türlü soruya cevap vererek düşünce tarzlarõmõzda bir paralellik sağlamaya 
çalõştõk ve bizleri acõmasõzca tenkit etmelerini istedik. Karşõmõzdaki dinleyiciler  yõllarõnõ çimento sanayine vermiş 
uzmanlardõ. Çimento konusunda bizim bildiklerimizden çok daha fazlasõnõ biliyorlardõ. Onlarõn düzeltmelerine ve yol 
göstermelerine muhtaçtõk. Toplantõda iki tarafta birbirlerini daha iyi tanõma fõrsatõnõ buldular.  
 
İstanbul'a döndükten sonra elimizdeki modellere veri girerek ilk neticeleri almaya başladõk. 28 ocak tarihinde Cengiz 
İsrafil TSKB'yi ziyaret etti. Cengiz İsrafil artõk resmen TKKOİB'YE Başkan Yardõmcõlõğõna atanmõştõ. Cengiz beye kõsaca 
yapõlan işler hakkõnda bilgi verdik. Verilen bilgilerden etkilenmiş olacak ki ertesi gün bir brifing tertiplenmesini rica etti. 
29 Ocakta yapõlan brifinge yardõmcõlarõ Mehmet Çoşan, Mehmet Bilgiç ve Süleyman Yaşar'la birlikte geldi. Çitosan 
toplantõsõnda kullandõğõmõz materyalden istifade ederek metodolojiyi en ince teferruatõna kadar anlattõk. Bu işin 
sorumlusu olarak yapõlan çalõşmalardan çok etkilendiğini anlattõ. Cengiz beyi ve yardõmcõlarõnõ bir daha TSKB'de görmek 
kõsmet olmadõ. TSKB raporlarõnõn son halini gördüğünü tahmin etmiyorum.  
 
Çitosan'la iki toplantõ daha yaptõk. Mart 1987'de ilk değerlendirmelerimizi Çitosan'a takdim ettik. Bu arada 
değerlendirilmesi istenen fabrikalarõn sayõsõnda değişiklik oldu. Ankara, Afyon, Balõkesir, Denizli, Põnarhisar ve Söke 
nihai raporlarda ele alõndõlar. Raporlarõn en son  şeklini 1987 yõlõnõn  Temmuz ayõnda Çitosan'a teslim ettik. Çitosan'a 
Temmuz ayõnda sekiz adet rapor sunduk. Bu raporlar sõrasõyla Değerlendirme Raporu, Değerlendirme Raporu Ekleri, 
Çimento Pazarõ ve Pazarda Beklenen gelişmeler, Afyon, Balõkesir, Denizli, Söke, Ankara ve Trakya fabrikalarõ inceleme 
raporlarõydõ.  
 
Tesislerin halka arz fiyatlarõnõ hesaplayabilmek için çeşitli aracõ kuruluşlarõn fiyat tespit metodlarõ incelenmiş ve bu 
kuruluşlarõn şirket değerlerini temettü oranõ, bedelsiz hisse senedi olanağõ ve rüçhan hakkõ gibi yarõ spekülatif 
faktörlerden hareketle oluşturduklarõ anlaşõlmõştõ. İMKB'de 1981-1986 döneminde işlem gören hisse senetlerinin 
fiyatlarõndan da hareket ederek tahmini fiyatlar bulunmuştur. 1986 yõlõnõn hisse senetleri fiyatlarõ bakõmõndan kötü bir yõl 
olduğunu da belirtmek lazõm. Buradan çõkan sonuç ise 1987 yõlõnda hisse senetlerinin halka arzõnõn gerek borsa fiyatlarõ 
gerekse borsa hacmi bakõmõndan geçerli bir özelleştirme metodu olmadõğõ şeklindeydi. 
 
Raporun ikinci bölümü Çitosan'õn özelleştirme stratejisiyle ilgiliydi. Devletin özelleştirme sonrasõnda ne kadar hissenin 
halka intikal edeceğine, ne kadarõnõn kamuda kalacağõna ne kadarõnõn ise blok olarak satõlacağõna karar vermesi 
gerekliydi. Kamu kendine çoğunluk hisselerini ayõrmayõ istemesi halinde bu işlem bir özelleştirme olmayacaktõ. Blok hisse 
almaya talip olacaklarõn yönetim haklarõnõ elde edecek bir çoğunluk isteyecekleri yapõlan görüşmelerde belli olmuştu. 
Özelleştirilecek fabrikalarõn hisselerinin çok dağõlmasõ bir yönetim sorunu ortaya çõkaracaktõ. Halka açõk olarak kurulan 
şirketlerde yönetimin ne büyük bir problem olduğu görülmüştü. Bu nedenle TSKB iki aşamalõ bir özelleştirme teklif 
etmekteydi. Önce çoğunluk hisseleri blok satõş yöntemiyle bir gerçek kişi veya sermaye grubuna,indirgenmiş nakit akõmõ 
yöntemi ile saptanan bir fiyattan satõlacak, daha sonra elde kalan hisseler piyasada bulabilecekleri fiyatlar üzerinden halka 
intikal ettirilecekti. Hisselerin %51'inin blok halinde satõlmasõnõ, %49'unun da halka arzõnõ teklif etmiştik. Ayrõca blok 
satõşõ cazip kõlabilmek için vergi avantajõ yaratacak şekilde yeni bir anonim şirket kurulmasõnõ, ve en önemlisi, nispeten az 
kapasite artõrõcõ yatõrõmlarõn devlet tarafõndan yapõlmasõndan sonra en az %60 daha yüksek değerlerle satõşõn 
gerçekleşebileceğinin de altõnõ çizmiştik. 
 
Raporun son bölümü halka arz sõrasõnda takip edilecek stratejilerle ilgiliydi. Bu bölümde satõşa bir anda tüm hisselerin 
sunulmamasõ, hazine bonosu ve tahvillerin büyük oranlarda piyasaya sürülmediği bir zamanda halka arz işleminin 
yapõlmasõ, halka arzõn fiyatlandõrma güçlükleri nedeniyle dilimler halinde yapõlmasõ, muhtelif tasarruf gruplarõnõn hedef 
olarak alõnmasõ, çalõşanlara, fabrika bayilerine, çimento kullanan kuruluşlara ve yöre halkõna öncelik tanõnmasõ, halka 
arzda kesin üstlenme veya kõsmi üstlenme yoluyla (underwriting) bir veya birkaç aracõ kullanõlmasõ, bu aracõlarõn 
fiyatlarõn çok düşmesine veya çõkmasõna karşõ düzenleyici tedbirler almalarõ (market maker) gibi o gün için bilinmeyen 
veya daha önce tatbikatõ Türkiye'de gerçekleşmemiş bazõ noktalarõn altõ çizilmekteydi. Hatõrlamak gerekir ki o tarihlerde 
TELETAŞ halka arz edilmemişti. Yatõrõm fonlarõ daha kurulmamõştõ. Üstlenme (market making) bankalar ve aracõ 
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kuruluşlar için yabancõ terimlerdi. Bir ölçüde, TSKB, daha sonra tatbik edilecek bir yõğõn stratejik önlemi borsanõn ve 
borsacõlõğõn çok zayõf olduğu bir dönemde ortaya koyuyordu. Teletaş özelleştirilmesinde yukarõda sayõlan önlemlerden 
birçoğu tatbik edildi. Bu işlemlerin neler olduğunu öğrenmek için yabancõ uzmanlara bir yõğõn dolar ödendi. TSKB 
mensubu bir avuç uzman, yabancõ bankalara danõşmadan, yurt dõşõna gezilere çõkmadan, mantõklarõnõ, bilgilerini ve 
tecrübelerini kullanarak ne yapõlmasõ gerektiğini ortaya koydular. 
 
Bu arada Sayõn Dinçerler'in direktifleriyle kurulan KİT özelleştirme komisyonlarõ özelleştirme stratejilerini belirlemeye 
çalõşõyorlardõ. Çalõşmalar, hükümetin özelleştirmeye verdiği öneme göre hõzlanõyor veya yavaşlatõlõyor, hiçbir KİT kendini 
hemen özelleştirme adayõ haline getirecek bilgiler üretmemeye dikkat ediyordu. Özelleştirme komisyonlarõnõn bilgi almak 
için başvurulan yer genellikle ya TSKB veya Prof. Dr. Mustafa Aysan'õn grubuydu. Biz elimizden geldiğince KİT 
mensuplarõnõ özelleştirme konusunda aydõnlatmaya çalõşõyorduk. 26 Şubat 1987 tarihinde SEKA'da bir toplantõ 
düzenleyerek özelleştirme ve değerlendirme metotlarõnõ anlattõk. O zamanlar Türkiye Gübre Fabrikalarõ A.Ş.'nin genel 
müdürü olan Sayõn Sedat Yõldõz'õn daveti üzerine önce Ankara'ya sonra Gemlik Gübre Fabrikasõna giderek yetkililerle 
görüştük ve Gemlik fabrikasõnõn değerlendirmesi için bir teklif sunduk. Dr. Aysan bizden de düşük bir fiyat teklif ederek 
bu değerlendirme projesini aldõ. Aynõ tarihlerde Petkim'in daveti üzerine Yarõmca'ya gittik. Orada Karbon Siyahõ 
fabrikasõnõn bir uluslararasõ firma tarafõndan satõn alõnmak istendiğini öğrendik. Vehbi Dinçerler olaya müspet 
baktõğõndan  satõşõn gerçekleşmesi için talimat vermiş ve Petkim mensuplarõ paniğe kapõlmõşlardõ. Petkim, Master Planda 
hemen özelleştirilecek KİTler listesinde olmadõğõndan hiçbir hazõrlõklarõ yoktu. Olayõn sanõldõğõ kadar kolay olmadõğõnõ 
Petkim yöneticilerine izah ettik. Karbon Siyahõ fabrikasõ Yarõmca tesislerinin pek çok imkanõndan faydalanmaktaydõ. Tek 
başõna satõldõğõ taktirde bu hizmetler ücreti karşõlõğõnda fabrikaya sağlanacaktõ. Liman, buhar santralõ, elektrik sistemi, 
atõk su sistemi müşterek kullanõlacaktõ. Uzun, uzun incelemeden bu konuda bir karar verilmesi ilerde büyük problemlere 
yol açacaktõ. Belki bu problemlere bir çözüm bulunamadõğõndan Karbon Siyahõ fabrikasõ satõlamadõ. 
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 Çitosan Çalõşmasõ Biterken   
 
Bizler, bu ve benzeri çalõşmalarõ yaparken Cengiz İsrafil hem askerlik görevini ifa ediyor hem de özelleştirme ile ilgili bazõ 
hazõrlõklar yapõyordu. Piyasada dolaşan söylentilere göre hemen özelleştirme girişimlerinde bulunacaktõ. Özelleştirme 
işlemlerinde yerli ve yabancõ danõşmanlar görev alacak, yeni metodular kullanõlacak ve direkt neticeye gidilecekti. 1987 
yazõ İstanbul Borsasõ için çok parlak geçiyordu. Borsa'da işlem gören hisse senetlerinin kõymeti devamlõ yükselme 
gösteriyor ve inanõlmaz rakamlara ulaşõlõyordu. Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanõ Vahit Erdem'in 
özelleştirme işlerine ayõracak vakti yoktu. Tüm yetki ve sorumluluklarõnõ Cengiz İsrafil'e devretmiş, tecrübesi olmayan bu 
konuyla neredeyse ilişkisini kesmişti.  
 
Danõşmanlarõn atanmasõnda İngiliz modelinin kullanõlacağõnõ tahmin ediyorduk. Yani hem özelleştirilecek KİT hem de 
hükümet kendilerine ayrõ ayrõ danõşmanlar atayacaklar ve yapõlan çalõşmalar KİT'in de yoğun iştirakiyle ve bilgisi 
dahilinde cereyan edecekti. TSKB olarak Çitosan'a verdiğimiz danõşmanlõk hizmetlerinin devam edeceğine, bu nedenle 
emindik. Haziran ayõnõn ilk başlarõnda Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõnõn  özelleştirme öncelikleri 
tespit ettiği duyuldu. Özelleştirilecek KİTler Çitosan, Usaş ve Turban, iştirakler ise Teletaş ve  Netaş'tõ. Çitosan'õn 
özelleştirme danõşmanõ Türk Ekonomi Bankasõ, USAŞ'õ Interbank, TURBAN'õ Tekstil Bankasõ, Teletaş'õ Ziraat Bankasõ 
ve Netaş'õ Shearson Lehmann özelleştirecekti. O sõralarda Türk Ekonomi Bankasõ, eski Kocaeli Bankasõ imajõnõ yeni yeni 
değiştirmeye başlayan, pek kimsenin bilmediği küçük bir bankaydõ. En büyük reklamlarõ Fõndõklõ'da ki tamir edilmekte 
olan binalarõnõn tahta perdesinin üzerindeki TEB yazõsõydõ. Tekstil Bankasõ'da yeni kurulmuştu. Açõklanan Türk 
Bankalarõnõn isimleri, bilhassa TEB ve Tekstil Bankasõ özelleştirme danõşmanlõğõ seçiminde ne gibi kriterler kullanõldõğõ 
aramõzda birçok spekülasyona neden oluyor ve bu seçimler sõrasõnda durumdan hiç haberdar olmamamõz, bizden teklif 
istenmemesi de büyük bir kõzgõnlõk ve kõrgõnlõk yaratõyordu. Türkiye'de mevcut dört yatõrõm bankasõnõn her türlü 
değerlendirmeleri yapacak uzman kadrolarõ vardõ. TSKB ve SYKB fiili olarak Master Planõn hazõrlanõşõnda görev 
almõşlardõ. Bu çalõşmanõn danõşma kurulunda Devlet Yatõrõm Bankasõ'ndan ve Desiyab'tan  yöneticiler iştirak etmişler ve 
çalõşmalarõn gelişmesini yakõndan tanõmak imkanõnõ bulmuşlardõ. Bütün bu tecrübeleri, birikmiş bilgileri bir kenara 
itilmiş, dört bankanõn sahip olduğu uzman kadrolarõ hesaba almamõş, bankalarõn ekonomik araştõrmalarõnõ unutmuştu. 
Yerli Bankalarõn birlikte çalõşacaklarõ yabancõ bankalar TEB'in beraber çalõşacağõ banka hariç, bu işleri bilen bankalardõ. 
Interbank; First Chicago ile, Ziraat; Chase ile, Tekstil; Morgan Grenfell ile çalõşacaklardõ. TEB ise La Compagnie 
Financiere de Edmond Rotschild Banque (yazõlõşõnda hata yapmõşsam affola) işbirliğine girmişti. Merchant Bank olarak 
son derece iyi isim yapmõş bir banka olmasõna rağmen Çitosan işinin onlara verilmesi sõrasõnda özelleştirme tecrübeleri 
İngiliz Bankalarõna göre daha düşük bir seviyedeydi. Çitosan özelleştirme çalõşmalarõndan sonra Fransa'da, banka 
özelleştirmelerinde çok iyi isim yaptõ. Portekiz özelleştirmesine iştirak etti. İsrail özelleştirmesinde de rol aldõğõ duyuldu. 
 
Çitosan için bir Fransõz bankasõnõn seçilmesinin nedeni, belki o tarihlerde bile, çimento fabrikalarõna Fransõz şirketlerinin 
büyük ilgi göstermesi olabilir. Ayrõca ilk çimento sektör araştõrmasõnõn yine bir Fransõz şirketi olan Sema Metra tarafõndan 
yapõlmasõ da seçimi yapanlar tarafõndan dikkate alõnmõştõ. Nitekim, TEB-Rothscild'in yaptõğõ Çitosan çalõşmalarõnõn 
teknik verileri Sema Metra tarafõndan sağlanmõştõr.  
 
O zamanlar Başbakan Yardõmcõsõ olan Sayõn Kaya Erdem'in TBMM'de açõklamasõna dayanõlarak gazetelerde çõkan 
haberlere göre TEB-Rotschild ortaklõğõna TKKOİB tarafõndan 990 000 dolar belli bir takvime uygun olarak ödendi. 
Çitosan'a ilave olarak Ansan, Meda, Ereğli Demir Çelik, Çelik Halat, Arçelik,Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik, Bolu 
Çimento ve Hektaş şirketlerinde kamunun sahip olduğu hisselerin özelleştirilmesi de aynõ kontratla Rotschild-TEB 
ortaklõğõna verilmişti. Ereğli Demir Çelik Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõnõn kararlõ bir biçimde õsrarõ sonucunda 1988 
yazõnda yapõlan bir protokolle kontrat kapsamõ dõşõna alõndõ. 
 
TKKOİB'nin ödemeleri hatõrõmda kaldõğõna göre 990 000 dolarla da kalmadõ. Satõş gerçekleştikten sonra satõş gelirinin 
belli bir oranõnõ Rotschild-TEB ortaklõğõna ödedi. Yine gazetelerden çõkan haberlere dayanarak Netaş için Shearson 
Lehman'a $ 400,000, USAİ için First Chicago-İnterbank ortaklõğõna $250,000, Teletaş için Chase-Ziraat Bankasõ 
ortaklõğõna $ 290,000, TURBAN için de Morgan Grenfell-Tekstilbank ortaklõğõna $ 255,000 ödendiğini biliyoruz. Ayrõca 
özelleştirmesi gerçekleştirilen şirketlerin satõş bedelleri üzerinden bir başarõ priminin de bankalara ödenmiş olduğunu 
kuvvetle tahmin ediyorum.  
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Bu arada TSKB, Çitosan özelleştirmesini bitirmiş ve özelleştirme ile ilgili yeni iş alamamõştõ. Genellikle her iki yõlda bir 
olduğu gibi TSKB'de yeniden reorganizasyon rüzgarlarõ esmeye başlamõştõ. Reorganizasyon söylentileriyle birlikte 
Müşavirlik Hizmetleri bölümünü kendi müstakil binasõndan çõkararak ana binaya aldõlar ve servisi kapatma hazõrlõklarõna 
giriştiler. Yapmaktan zevk duyduğum bir iş yerine yine proje değerlendirme gibi bir işle uğraşacağõmõ anladõm. Yõllarca 
TSKB'de beraber çalõştõğõm arkadaşõm Özbek Şenol TEB'de çalõşmaya başlamõştõ. Onun tavsiyesiyle TEB'e geçmeye karar 
verdim ve 2 Ocak 1988 günü TSKB'den 16 hizmet yõlõmõ doldurmuş olarak emekli oldum ve TEB'de çalõşmaya başladõm. 
Bu kararõmda çok hoşlandõğõm özelleştirme işlerinde aktif olarak görev almaya devam etme isteği de büyük rol oynadõ. 
Birkaç ay evvel, Çitosan işini aldõ diye çok şaşõrdõğõm, kõzdõğõm, adõnõ ilk defa işittiğim bir bankaya, talihin bir cilvesi 
olarak genel müdür yardõmcõsõ olarak gidiyordum.  
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 Türk Ekonomi Bankasõ Günleri   
 
Türk Ekonomi Bankasõnda çalõşmaya 2 Ocak 1988 tarihinde başladõm. TEB  o tarihte Eylül ayõ içinde Paris'te Rotschild 
ile birlikte imzaladõğõ kontrat gereği özelleştirme çalõşmalarõna devam ediyordu. Kontratõn müzakeresi Haziran ayõ içinde 
yapõlmõş ancak imzasõ Eylül ayõnda Paris'te gerçekleşmişti. Kontratõ Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ adõna Vahit Erdem 
ve Cengiz İsrafil imzalamõşlardõ. Bu kontratõn bir bölümüne göre Rothschild-TEB ortaklõğõnõn tüm iştiraklerin satõşõnda 
danõşmanlõk yapacağõ anlamõ çõkabilir. Daha sonra bu maddenin sadece ve sadece Hektaş, Çukurova Elektrik, Kepez, 
Çelik Halat, Ereğli Demir Çelik, Bolu Çimento  ve Arçelik için geçerli olduğu anlaşõldõ. Yõlmaz Argüden başkan 
yardõmcõsõ olduktan sonra Ereğli ile ilgimiz olmadõğõna dair bir belge istemeye başladõ ve Petkim danõşmanlõk projesinin 
kontratõ imzalanmadan böyle bir belgeyi TKKOİB'ye vermek zorunda kaldõk. TKKOİB, Ereğli Demir Çelik 
Fabrikalarõnõn özelleştirilme çalõşmalarõ için yeni bir ihale açtõ ve çok kuvvetli banka ve danõşmanlõk firmalarla müşterek 
bir teklif vermemize rağmen bu işi alamadõk. 
 
Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõnõn düzenine alõşõk bir insan için TEB ürkütücü bir yerdi. TSKB, her şeyden önce 
uzmanõ ve teçhizatõ bol, Türkiye'nin en iyi referans kütüphanelerinden birine sahip, bir müesseseydi. TEB ise daha yeni 
yeni danõşmanlõk konularõna giriyordu. Teçhizat olarak danõşmanlõk bölümünün istifadesine bir adet PC ve bir lazer yazõcõ 
verilmişti. Yazõlõm programõ bile yetersizdi. Bölüm Dr. İnal Ataç tarafõndan yönetiliyordu. İnal Bey ilaç sanayiinde 
tecrübeli bir idareciydi ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecekti. TEB'deki son günlerini Fransõzlarõn yazmõş 
olduğu değerlendirme raporlarõnõn tercümesi ile geçiriyordu. Bölümün diğer mensuplarõ üç genç uzmandan ibaretti.  
Anladõğõm kadarõyla yapõlan çalõşmalar tamamiyle Fransõzlar tarafõndan yapõlmõş ve TEB bu çalõşmalara ziyaretlere iştirak 
şeklinde katõlmõştõ. Şimdide harõl harõl raporlar tercüme ediliyordu. Daha sonralarõ mali analizleri, başkanlõğõnõ Prof. 
Selçuk Abaç'õn yaptõğõ, İBAR firmasõnõn hazõrladõğõnõ öğrendim.  Ocak 1988 başõnda TEB bu çapta bir çalõşmayõ kendi 
başõna yürütmekte zorlanacağõ bir kadroya sahipti ve bu kadronun en kõsa zamanda kuvvetlendirilmesi gerekiyordu. İşte 
bu şartlar altõnda TKKOİB'ye çok önemli konularda danõşmanlõk yapmaya başladõm. Şunu ifade etmek isterim, bankanõn 
sahibi olan Sayõn Hasan Çolakoğlu bu işe hakikaten inanmõş olan bir kişiydi. Bu nedenle bölümün faaliyetlerini 
kolaylaştõrmak için elinden gelen her şeyi yapõyor ve gece, gündüz demeden, hiç yorulmadan çalõşõyordu. Hakikaten, bir 
müddet sonra bölüm son derece modern bilgisayarlarla donatõlõyor, yeni uzmanlar alõnõyor, sekreterlik hizmetleri takviye 
ediliyor ve kõymetli, uluslararasõ bir banker, Sayõn Aygen Tat aramõza katõlõyordu.  
 
Bu ekip 1988 yõlõnõn başõndan TEB'den ayrõlmama kadar (1990 Şubat ayõ) Ansan, Meda ve Çitosan'õn beş fabrikasõnõ 
özelleştirecek, iştiraklerin halka açõlmasõ için ön hazõrlõklarõ yapacak, Sümerbank'õn tüm sõnai ve ticari faaliyetlerini 
anlatan bir çalõşma hazõrlayacak, Petkim özelleştirme çalõşmalarõnõ bitirecek, Niğbaş ve Keban Sodyum Bikromat 
fabrikalarõnõ değerlendirecek, bütün bunlarõn yanõnda Sümerbank ve Ereğli Demir Çelik fabrikalarõnõn özelleştirmeleri 
için teklif hazõrlayõp bu teklifleri TKKOİB'ye sunacaktõk. Bütün bu çabalarõn neticesinde TEB bankacõlõk alanõnda yaptõğõ 
sõçramayõ danõşmanlõk alanõnda da gerçekleştirip şimdilerin çok iyi tanõnan ve her türlü bankacõlõk hizmetlerinde örnek 
gösterilen bankasõ oluyordu. 
 
Yeni kurulan bankalarõn TEB'den alacağõ örnekler var. İyi bankacõlõk sadece verilen bankacõlõk hizmetlerinin düzgün 
sunulmasõyla olmuyor. En kõsa zamanda dõşarõ açõlmak lazõm. Dõşarõ açõlmanõn en kolay yollarõndan biri yatõrõm 
bankacõlõğõ faaliyetlerinden geçiyor. Önceleri ekip halinde bol ziyaret, yabancõ bankalarõ birlikte çalõşmaya ikna etmek, 
daha sonra aslan payõnõ yabancõ ortağõn almasõna göz yumarak önemli bir veya birkaç yatõrõm bankacõlõğõ veya 
danõşmanlõk projesini üstlenmek ve bir isim yaratmak. Bilhassa dõş basõnõ iyi kullanarak banka hakkõnda yazõ yazdõrtmak. 
Masraflara bakmadan birkaç seminer veya toplantõ düzenlemek. Gelen yabancõ bankacõlarla yüksek seviyelerde 
ilgilenmek. Kullanõlan kağõttan yazõcõlara kadar her şeyin en iyi kalite olmasõna dikkat etmek ve hiçbir yazõşmada en 
küçük bir yanlõş olmamasõ için özel ilgi ve itina. Yabancõ dil kullanõmõnda yüksek bir standart. Bankacõlõk alanõ dõşõnda ses 
verecek birkaç aktivite. İhtiyaç duyulduğunda o işi yapacak uzmanõn veya kişinin ne pahasõna olursa olsun kadroya dahil 
edilmesi ve bu elemanlarõn her aktiviteye katõlarak çevreye tanõtõlmasõ. Alõnan işleri en iyi biçimde yerine getirmek için 
tüm kadronun, bankanõn sahibi dahil, gece gündüz demeden çalõşmasõ. Bu işlere harcamak için yüklü bir bütçe. İşte TEB 
formülü. Bugüne kadar özelleştirme danõşmanlarõ arasõnda TEB'in kazandõğõ başarõyõ kazanan başka bir banka olamadõ. 
TEB adõnõ reklam yapmadan duyurdu. Çok iyi yabancõ bankalarla çalõştõ ve arka arkaya işler aldõ. Bankacõlõkta roket gibi 
hõzla yükselen bankalar bile TEB'e bu konuda yaklaşamadõlar. Birlikte çalõşmak için yabancõ bankalar kuyruğa girdi. Son 
tekliflerde artõk TEB yabancõ bankalarõ seçmeye başladõ. Bazõ bankalarla çalõşmak istemediğini bile bildirecek şekilde 
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güçlendi. 
 
Danõşmanlõk henüz toplumumuzun kabul ettiği bir iş sahasõ değil. Daha doğrusu hiç kimse akõl satõn almak istemiyor. 
Büyük işler yaptõğõnõzõ ispat edene kadar piyasa size para ödemiyor. Bedava çalõşõrsanõz bir yõğõn müşteriniz olabilir. Ancak 
bedava yapõlan çalõşmaya önem verilmiyor ve tatbikata bir türlü geçilmiyor. TKKOİB'nõn başlattõğõ en önemli iş 
danõşmanlõk. Ödenen danõşmanlõk ücretleri bizim ölçülerimize göre yüksek, Avrupa ve Amerika ölçülerine göre düşük 
seviyelerde. TEB'e verilen ilk danõşmanlõk kontratõndan sonra diğer ticari bankalar iş alabilmek için konuya önem 
vermeye başladõlar ve bu sayede birçok bankamõzda danõşmanlõk bölümleri kuruldu. Her geçen gün danõşmanlõk 
hizmetleri ifa etmek için kurulmuş yeni firmalarõn adlarõ duyuluyor. Üniversitelerimizden bazõ hocalar danõşman olarak 
çeşitli şirketlerin kadrolarõnda yer alõyorlar. Demek ki danõşmanlõk artõk cazip olmaya başlõyor. Bankalarõn kâr gayesi 
gütmeden bu işe yatõrõm yapmalarõ neticesinde önümüzdeki yõllarda daha da güçlenecek. Danõşmanlõğõn gelişmesi demek 
sadece belirli konularla ilgilenen bir uzmanlar grubunun yetişmesi demek. Bu şekilde bilgi birikimimiz ve know howõmõz 
artacak.  
 
Danõşmanlõk hizmetlerinde çalõşanlarõn önemli bir görevi var. Gelişmiş ülkelerde şirketler danõşmanlara kendileri 
başvuruyor, istenilen ücreti ödüyor ve çalõşmanõn sonunda danõşmanõn önerilerini tatbik ediyor. Ülkemizde 
danõşmanlarõn ilk önce bir eğitim görevi var. Danõşmanlõğõn ne olduğunu, ne gibi faydalar sağlayacağõnõ iş sahiplerine 
anlatmak ve onlarõ yaptõklarõ işin önemine inandõrmak. Danõşman sayõsõ arttõkça şirketler ister istemez eğitiliyorlar. 
Önümüzdeki yõllarda danõşmanlõk hizmetlerinde büyük bir gelişme olacağõ kesin. 
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      Ansan ve Meda'nõn Özelleştirilmesi   
 
Ansan, Ankara-Esenboğa karayolunun 18.km'sinde kurulu, Coca Cola, meyve suyu ve gazoz şişeleyen bir tesistir. 1973 
yõlõnda İstanbul Bankasõ ve Has Holding tarafõndan kurulan tesis 1976 yõlõnda üretime başlamõş, İstanbul Bankasõ'nõn  
Ziraat Bankasõ tarafõndan devralõnmasõyla da önce 1983 yõlõnda İstanbul Bankasõ'nõn hisse senetleri Ziraat Bankasõ'na 
daha sonra 21 Haziran 1988 tarihinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ'na geçmiştir. Böylece, hisse 
transferlerinin neticesinde, şirketin % 88.32'si TKKOİB'nõn oluyordu. 
                          
Meda ise Ansan'õn ürünlerini Ankara'da dağõtmak amacõyla 1971 yõlõnda kurulmuştur. 1983 yõlõnda hisselerin % 85'i 
Ziraat Bankasõ'na daha sonra da 1986'da TKKOİB'na devredilmiştir. Özelleştirme çalõşmalarõnõn başlangõcõnda Meda'nõn 
kadrosu yedi kişiydi. Hepsi Ansan'a kiralanmõş olan 112 kamyon, kamyonet ve otomobil de tüm duran varlõklarõnõ teşkil 
ediyordu. Ansan ile Meda arasõnda imzalanan bir sözleşme ile Ansan'õn bütün ürünlerinin tüm satõş hakkõ Meda'ya 
devredilmişti. Konu ile ilgili son anlaşma 1988 yõlõnda imzalanmõş olduğundan Ansan'õ satõn alanõn Meda'yõ da almasõ 
gerekmekteydi. 
 
Ansan 37,950 m2'lik bir arazi üzerinde kurulu 11,109 m2 kapalõ saha ihtiva eden bir fabrika binasõ ile 1973 model 25 ml 
ve 100 ml şişeleme hattõ, 1986 model 25 cl veya  100 cl'lik pet şişe doldurabilen bir hat ve özelleştirme çalõşmalarõ 
sõrasõnda henüz montajõ tamamlanmamõş pet şişe hattõna sahipti. Küçük bir hatta premix denilen fõçõ doldurmasõ 
yapõlõyordu. Tesisin arazisinin 10,000 m2'lik bölümü Sarayköy Belediyesi'nden kiralanmõştõ. Kiralõk arazi üzerinde tesisin 
su ihtiyacõnõ karşõlayacak kuyular açõlmõştõ.  
 
Ansan'õn çok önemli bir özelliği Coca Cola ile olan şişeleme anlaşmasõydõ. Mevcut anlaşma, 1989 yõlõnõn aralõk ayõnda son 
buluyordu. Anlaşmanõn bir maddesine göre, şirketin sahiplerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik Coca Cola 
tarafõndan onaylanmadõğõ takdirde, Coca Cola anlaşmayõ iptal etme hakkõna sahipti. Anlaşmanõn son bulmasõyla, tesiste 
Coca Cola şişelenmesine son verileceği gibi, Coca Cola şişeleri ve kasalarõnõ kullanõlmayacak ve bu şişelerle kasalar Coca 
Cola şirketine satõlacaktõ. Yine anlaşmaya göre Ansan, Coca Cola ve Coca Cola ürünleri olan Fanta ve Sprite'õ, 
Ankara'da pazarlayacaktõ. Yapõlan ek bir anlaşmayla Ankara, Çankõrõ, Nevşehir, Kõrşehir, Kastamonu ve Eskişehir'de 
dağõtõm yetkisine sahip olmakla beraber Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya da anlaşma haricinde olmasõna 
rağmen satõş yapabilecekti. Buralarda Coca Cola şişeleme tesislerinin kurulmasõ halinde anlaşma dõşõ bölgelerdeki satõş 
hakkõ sona erecekti. Ansan'õn esas bölgesinin Ankara ili olduğu göz önünde tutulursa, Coca Cola satõşlarõnõn Ankara 
dõşõndaki bölümünün gelişmesini istediği gibi denetleme yetkisine sahipti. 
 
Özelleştirme çalõşmalarõnõn hemen başõnda dikkatimizi çeken en önemli nokta yukarda açõklanan anlaşma maddeleri 
olmuştu. Coca Cola bu anlaşmaya göre tesisin satõşõnda söz sahibi oluyor ve gerek şişeleme anlaşmasõnõn iptaliyle, gerekse 
satõş bölgelerini kõsõtlayarak tesisi zor durumda bõrakabiliyordu. Şişelerin ve kasalarõn geri alõnmasõ Coca Cola açõsõndan 
bir zorluk yaratmayacak, tesiste şişelenecek yeni bir ürün bulunsa bile milyonlarca şişenin ve kasanõn yeniden yaptõrõlmasõ 
zamana ve yüklü bir finansmana ihtiyaç gösterecekti. Kõsaca çalõşmanõn başõnda durum hiçte TKKOİB lehine değildi. 
Satõş sanki Coca Cola'nõn dikte edeceği şartlarla ve fiyatla, Coca Cola'nõn uygun göreceği birine yapõlabilecekti. Öte 
yandan tesisi hâlâ Ziraat Bankasõ elemanlarõ yönetiyorlardõ. TKKOİB her iki şirketin yönetim kurullarõna temsilci 
atayacak kadar kadrosunu genişletememişti. Ziraat Bankasõ tesisteki sorumluluğunun bitmesi için sabõrsõzlanõyor, yeni 
yatõrõm projelerini finanse etmeye de hiç yanaşmõyordu. Ansan'õn kõsa zamanda elden çõkarõlmasõnda yarar vardõ. 
 
Coca Cola bu tarihe kadar Türkiye'de ürünün şişelenmesini daima başka şirketlere bõrakmõştõ. Kendi mülkiyetinde 
domates salçasõ üreten ve bir de konsantre yapan iki tesis vardõ. Bu tesislerin ürünlerinin de büyük bir kõsmõnõ ihraç 
ediyordu. Dünya üzerinde tatbik ettiği politikayõ uzun yõllardan beri başarõyla ülkemizde de uygulamõş, kuvvetli bir 
kontrol teşkilatõyla ürün kalitesinin devamõnõ sağlamõş, tesislere ihtiyacõ olan konsantreyi üretip vermiş, reklam 
faaliyetlerini organize ve koordine etmişti. Son yõllarda Coca Cola'nõn politikasõnda bir değişiklik olmuştu. Bazõ ülkelerde 
şişeleme tesislerini satõn alarak tam kontrolu altõna sokmuştu. Direnen bazõ şişelemecilerle, Fransa'da olduğu gibi hukuki 
savaşlara girmişlerdi. Her nekadar ilk görüşmelerde Ansan'õ satõn almak istemediklerini üstüne basarak anlatmaya 
çalõşmõşlarsa da, bizler yeni politika õşõğõnda Ansan'la çok alakadar olduklarõnõ seziyorduk. Coca Cola'nin Türkiye teşkilatõ 
büyük bir telaş içersinde TKKOİB'yi, TEB yetkililerini, DPT'yi ziyaret ediyor, Ansan'õn akõbeti hakkõnda bilgi almaya 
çalõşõyorlardõ.  
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Ansan ile ilgili çalõşmalarõn tümü TEB ve Rothscild tarafõndan yapõlmõş ve TKKOİB'ye verilen rapora girmişti. Bu 
çalõşmalar Eylül 1987'de bitmişti ancak daha sonra Deloitte, Haskins and Sells denetim şirketinin yaptõğõ denetim 
neticesinde 1987 yõlõ kârõnõn çok düşeceği anlaşõlmõştõ. Ansan kâr-zarar hesaplarõnda kõdem karşõlõklarõnõ ayõrmõyordu; öte 
yandan denetim şirketi, uluslararasõ muhasebe kurallarõna göre yõl sonunda kõdem tazminatlarõ karşõlõğõ ayrõlacağõnõ 
varsaymõş ve kâr-zarar tablosunu bu şekilde düzenlemişti. 1986 yõlõnda havalarõn serin gitmesi ve gerekli şişelerin temin 
edilememesi yüzünden düşük kapasitede çalõşmõştõ. Zaten düşük olan kâr, kõdem tazminat karşõlõklarõnõn ayrõlmasõyla 
zarara dönüşüyordu. Şirketi bilanço değerleri üzerinden kârlõ bir şekilde satmak imkanõ ortadan yok olmuştu. Zararda bir 
şirketi almak isteyen, tesisin hiçbir zaman hakiki fiyatõnõ ödemek istemeyecekti. Bir anda TEB/Rotschild 
değerlendirmesini geçersiz hale getiren kõdem tazminatlarõ karşõlõğõ olayõ özelleştirme sõrasõnda bir sorun olarak karşõmõza 
çõkmaya devam edecekti. Şirketlerin yõllõk kârlarõnõ denetim şirketleri, kõdem tazminat karşõlõğõ ayõrarak neredeyse 
sõfõrlõyorlardõ. Son yõllarda SPK aldõğõ bir kararla halka açõk şirketlerin kõdem tazminat karşõlõğõ ayõrmalarõnõ mecbur 
tuttuğundan beri bu sorun ortadan kalkmõş bulunmaktadõr. 
 
Ansan ile ilgili olarak ilk temaslarõm TEB'de çalõşmaya başlamamla aynõ tarihlere rastlar. Cengiz İsrafil'in Ansan'õn 
özelleştirilmesinde acele ettiği ve yeni bir değerlendirme istediğini Ocak ayõnõn ortalarõnda öğrendim. Bu tarihlerde 
Teletaş'õn satõşõnda kullanõlmak üzere hazõrlanan izahname TEB'in eline geçmiş ve içindeki bilgilerin çokluğu, 
izahnamenin profesyonelliği bizleri şaşõrtmõştõ. TEB'in elinde Ansan hakkõnda çok az bilgi vardõ. Tesise üstün körü birkaç 
ziyaret yapõlmõş ve değerlendirme metodu olarak Fiyat/Kazanç oranõ kullanõlmõştõ. Ancak Ansan'õn 1987 yõlõ bilançosu 
deneticilerle yapõlan düzeltmeler sonucu zararla kapanacağõndan ve bundan önceki senelerinde pek kârlõ olmamasõndan 
Fiyat/Kazanç oranõnõn sağlõklõ bir biçimde kullanõlmasõna olanak kalmamõştõ. Görebildiğim kadarõyla, TEB'in sahip olduğu 
elemanlarla TSKB disiplininde bir değerlendirme yapmanõn imkanõ yoktu. Kestirme bir şekilde, Ansan'õn pazar 
imkanlarõnõ da ortaya çõkaracak bir değerlendirmeye ihtiyaç vardõ. Bu metot indirgenmiş nakit akõmõ metodu olabilirdi. 
Değerlendirmeden önce Ansan'õn fiziksel durumunu irdelemek, meşrubat sanayinin durumunu incelemek gerekiyordu. 
Ankara şubesi aracõlõğõyla, bir ekspertiz raporu hazõrlattõrarak işe başladõm. İki uzmanõ da meşrubat sanayi hakkõnda bir 
rapor hazõrlamakla görevlendirdim. Bütün bunlar olurken Ansan'õn özelleştirmede niye birden öncelik kazandõğõnõ 
anlamaya çalõşõyordum. Teletaş'õn halka açõlma hazõrlõklarõ hõzla devam ediyordu. Sõrada çimentolar vardõ. Petkim'in de 
özelleştirileceği hakkõnda şayialar dolaşõyordu. TEB, Petkim'in özelleştirmesinde İngiliz Samuel Montagu bankasõyla 
birlikte teklif vermek istiyordu. TKKOİB Samuel Montagu Bankasõnõ hiç tanõmõyordu. Bu nedenle onca işin arasõnda 
Ankara'ya Samuel Montagu Bankasõnõ tanõtõcõ bilgiler yolluyorduk. Çitosan, Petkim, Teletaş gibi özelleştirme projelerinin 
arasõna nispeten küçük, hatta minik diye nitelendirilebilecek bir tesis olan Ansan özelleştirmesi de girmiş ve aniden öne 
çõkmõştõ. 11 Şubat tarihinde Cengiz İsrafil ve Mehmet Coşan ile yapõlan bir toplantõda Ansan'õn Coca Cola ile olan 
anlaşmasõnõn hukukçulara inceletilmesi istendi. Ayrõca Cengiz İsrafil bu özelleştirmenin hõzla yapõlmasõ için de talimat 
verdi. Bu arada önemli bir olay oldu ve TKKOİB'ye Prof. Dr. Bülent Gültekin atandõ.  
 
Bülent Gültekin ile ilk defa 22 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de tertiplenen bir toplantõda karşõlaştõm. Bu toplantõda 
bürokratlar yeni ekonomik politikalar hakkõnda görüşlerini İzmirli sanayicilere ve ticaret erbabõna anlatmõşlardõ. Bülent 
Gültekin özelleştirme hakkõnda düşündüklerini büyük bir netlikle anlatmõş ve dinleyicilerin hem takdirini hem de 
sempatisini kazanmõştõ. Daha sonralarõ yakõndan tanõmak fõrsatõnõ bulduğum Bülent Gültekin sanki Cengiz İsrafil'in bir 
antiteziydi. Bir defa Türkçe'yi gayet rahat konuşuyordu. Dünyanõn en meşhur okullarõndan birinde öğretim üyesiydi. 
Öğretim üyeliğini kendine meslek seçmiş, öğrencileri ve kitaplarõ olan hakiki bir profesördü. Kendinden emin, sözüne 
güvenilen, dürüst, çok çalõşkan ve ekip çalõşmasõna inanan bir insandõ. Türkiye'ye yabancõ bir bankadan gelmiyordu. 
Karõsõ ve çocuklarõ Amerika'da yaşamaya devam ettiklerinden hakiki bir fedakârlõk yapõyordu. Türkiye'ye iki yõllõk izinle 
gelmişti ve iki yõlõn sonunda kürsüsüne dönecekti. Lise ve Üniversitede birlikte okuduğu sõnõf, bazõlarõ Türkiye'nin en çok 
ismi duyulan bankacõ ve iş adamlarõnõ yetiştirmişti. Amerika'da yaşadõğõ sürede arkadaşlarõyla temasõ kesmemişti. 
Türkiye'de hatõrõ sayõlõr bir çevresi vardõ. İşlere hem akademisyenliğin hem de Türkiye'yi tanõmanõn serinkanlõlõğõyla 
yaklaşacağõndan metodlarõ muhakkak ki Cengiz İsrafil'in metotlarõndan farklõ olacaktõ.  
 
Ansan çalõşmalarõna değişik şartlar altõnda devam edecektik. Bülent Gültekin ilk aylarda Ansan çalõşmalarõna pek ilgi 
göstermedi. Daha ziyade o tarihe kadar neler yapõldõğõnõ inceledi, Çitosan'õn daha sonra anlatacağõm özelleştirme 
çalõşmalarõnõ başlattõ, kadrosunu takviye etti ve halkla ilişkiler bölümü kurdu. Basõnla iyi bir diyalog başlattõ. 
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Biz de bu arada Rotschild ile temas kurarak Ansan projesinde yardõm istedikse de gelen cevap olumsuzdu. Rothschild 
kendi paylarõna düşen çalõşmalarõn bittiğinden bahisle artõk aktif bir destek veremeyeceğini söyledi, ücret tahsilinin 
hõzlandõrõlmasõnõ bizden istedi. Niteliği ne olursa olsun bir rapor TKKOİB'ye sunulmuştu. Raporun hazõrlanmasõ için belli 
masraflar yapõlmõş, belli uzmanlar zamanlarõnõ harcamõşlardõ. Aradan geçen zamanda bazõ değişiklikler olabilirdi. Ama 
şartlar her değiştiğinde Rothschild yeniden bir çalõşma yapmak mecburiyetinde değildi. Rothscild görüşlerinde haklõydõ. 
Bir olaya profesyonelce yaklaşmõşlardõ. TKKOİB'nin her istediğinde bu raporlarõ yenilemek çok masraflõ olacaktõ. Bu 
durumda TEB elindeki kadroyu belki takviye ederek işin geri kalan kõsmõnõ bitirmek zorundaydõ.  
 
3 Mart 1988 tarihinde ilk defa Ankara'ya Ansan'õ incelemeye ve idarecileriyle konuşmaya gittim. TKKOİB'de Ansan'dan 
sorumlu olan uzmanla görüştüm, bazõ bilgiler istedim. 4 Mart günü Coca Cola firmasõnõ ziyaret ettim. Coca Cola ekibi 
artõk ezberlediğim  görüşünü yineledi ve Coca Cola'nõn Norveç'in önemli meşrubat firmalarõndan biri olan Nora'ya 
Ansan'õ satõn almasõnõ tavsiye ettiğini bildirdi. Coca Cola'cõlarõn anlattõklarõna göre Ansan'õn hakiki değeri Coca Cola 
şişeleme hakkõydõ. Ya biz istedikleri kişiye fabrikayõ satardõk yahut ta fabrika bir gazoz fabrikasõna dönüşürdü. Bu arada 
kendileri de Ankara'da azõcõk pazar kaybetmeyi göze alõp, çok kõsa bir zamanda yeni bir tesis kurabilirlerdi.  
 
Bu görüşmeler olurken biz de meşrubat araştõrmamõzõ tamamlamõştõk. Bu araştõrmanõn en önemli verisi dünyadaki pazar 
trendinin aksine Pepsi Cola'nõn pazar payõnõn Coca Cola'dan daha yüksek olduğunu öğrenmemizdi. Bu durumda, Coca 
Cola kolaylõkla Ankara pazarõnõ kõsa bir süre için dahi sadece Pepsi Cola'nõn egemenliğine teslim edemezdi.  
 
Ankara'dan TKKOİB'den ve Ansan'dan temin ettiğimiz bilgiler ve hazõrlattõğõmõz ekspertiz raporuna göre değer tespit 
çalõşmalarõna başlamõştõk. Ansan'õn üzerinde kurulduğu arazinin küçük bir bölümü başkalarõndan kiralanmõştõ. Şişe 
doldurma makineleri eski ve yavaştõ. Yeni satõn aldõklarõ hattõn montajõ daha tamamlanmamõştõ. Nereden bakõlõrsa 
bakõlsõn tesis 5-6 milyon dolardan fazla etmezdi. Eğer Coca Cola anlaşmayõ iptal ederse tesisi 1-2 milyon dolara alabilecek 
birini bulmakta bile güçlük çekerdik. 22 Mart günü Cengiz İsrafil ve Süleyman Yaşar'õn katõldõğõ bir toplantõ yaptõk. 
Toplantõda Ansan'õn durumunu açõk açõk anlattõk. Nora'yõ ciddi bir müşteri olarak kabul etmeye karar verdik ve Nora 
yetkililerinin Türkiye'ye davet edilmeleri konusunda Coca Cola'yla temasa geçtik. Bütün bunlar olurken Ansan'õn 
değerlendirilmesi için indirgenmiş nakit akõmõ modelini hazõrlamaya başladõk. TEB mensuplarõ olarak tesis değerinin en 
fazla 4-5 milyon dolar olmasõ gerektiğine inanõyorduk. Tesisi gazoz fabrikasõ fiyatõna satmamak için Coca Cola'nõn kabul 
edeceği bir alõcõ bulmamõz gerekiyordu. Nora bu tariflere uygun bir müşteri olabilirdi. TKKOİB'nin Teletaş 
özelleştirmesinde kullandõğõ halka açõlma yolu borsanõn düşme trendi yüzünden bu özelleştirmede kullanõlmayacaktõ. Bu 
nedenle hisseleri blok olarak bir yabancõ veya yerli firmaya satacaktõk. Yabancõya yapõlacak satõş yurda döviz girmesini 
sağlayacağõndan herkese daha cazip geliyordu. Nora, Norveç'te Coca Cola'nõn yanõnda pek çok gõda maddesi de 
üretiyordu. Ansan'õ satõn aldõklarõ taktirde Türkiye'de bu ürünlerin çoğunu üretecek ilave tesisler kuracaklardõ. Bu 
durumda sadece Ansan için değil, daha sonraki yatõrõmlar için de döviz gelecekti. 
 
Nora ile masaya oturmak için Ansan'õn değerini yeniden hesaplamak lazõmdõ. Tesisin indirgenmiş nakit akõmõna göre 
değerini hesaplamak amacõyla 1988 yõlõ üretim programõnõ, satõş fiyatlarõnõ, ürün maliyetlerini Ansan'dan istedik. Onlar 
da uzun uzun Coca Cola Eksport'la görüşüp 1988 yõlõnõn geri kalan kõsmõ için bir üretim programõ belirleyip bildirdiler. Bu 
program iddialõ ve gerçekleştirilmesi güç bir programdõ. Bizim, yani değerlendirmeyi yapanlar açõsõndan hem üretim 
programõnõn şişirilmesi hem de yapõlmasõ düşünülen zamlar son derece rahatlatõcõydõ. İndirgenmiş Nakit Akõmõ modeli 
tesisin her yõl yaratacağõ net nakitin belli bir iskonto oranõyla bugünkü değerine indirgenmesi olduğundan daha fazla 
üretim ve yüksek fiyatlar tesisin her yõl yaratacağõ net nakit miktarõnõ dolayõsõyla  değerini artõracaktõ. Hakikaten yeni  
verilerle yaptõğõmõz değerlendirmede çok yüksek değerlerle karşõlaştõk. 
 
İndirgenmiş Nakit Akõmõ Metodunda değere etki eden en önemli faktör indirgeme oranõdõr. Gelişmiş ülkelerde yõllõk 
indirgeme oranõ % 8 - % 12 arasõnda tespit edilirken Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu oranõ % 16-% 
18 gibi tespit etmek lazõmdõr. Oran ne kadar düşük kabul edilirse tesisin değeri o kadar yüksek çõkar. Yapõlan 
hesaplamalar neticesinde Ansan'õn değeri, Coca Cola'nõn verdiği satõş fiyatlarõ ve satõş projeksiyonlarõna göre % 10 
indirgeme oranõnda 16 milyon dolar olarak tespit edildi. Bu değer hiçbirimizin düşünmeyi hayal dahi etmediğimiz bir 
değerdi. 16 milyon dolara belki iki belki de üç tesis rahatlõkla kurulabilirdi. Pazarlõklara başlamak için iyi bir başlangõç 
noktasõ olabilecek bu değer karşõ taraf tarafõndan gayri ciddi bulunabilirdi. Hesaplarõmõzõ Ankara'ya gönderdik. Bülent 
Gültekin 22 Nisan tarihinde bizleri Ankara'ya çağõrdõ. Aynõ tarihlerde TEB'de Çitosan çalõşmalarõ da yürüyordu. 
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Toplantõda hem Ansan hem Çitosan görüşüldü. Bülent bey o tarihe kadar Ansan'õn özelleştirmesiyle pek ilgilenmemiş ve 
çalõşmalarõ Cengiz İsrafil yürütmüştü. Toplantõda bizleri dinledi. Ansan'õn blok olarak satõlmasõ fikrini onayladõ. 
Özelleştirme felsefesine uygun olarak bir kõsõm hisse senetlerinin muhakkak halka satõlmasõ gerektiğini vurguladõ. 
Yapacağõmõz satõş görüşmelerinde müstakbel alõcõlara, hisse senetlerinin tesisin idareyi devralmalarõna yeterli bir yüzdesini 
blok olarak teklif edecektik. Geri kalan hisseler ise belirli bir sürenin geçmesinden sonra halka satõlacaktõ. Hiçbirimizin 
realist görmediği 16 milyon dolarlõk değeri pazarlõklarda başlangõç noktasõ olarak kullanabilecektik. Ağustos 1987 
sonlarõna doğru, genç İstanbul borsasõnda hõzla yükselen hisse senetleri fiyatlarõ talihsiz bir demeç sonucu düşmeye 
başlamõş ve kendini bir türlü toparlayamamõştõ. Günün şartlarõna göre borsa aracõlõğõyla yeni hisse seneti satmak adeta 
imkansõzdõ. Hele düşündüğümüz fiyatlarla borsaya çõkmak delilik olurdu. Bu nedenle, hisseler belli bir süre sonunda, 
borsa derlenip toparlandõktan sonra borsada satõlabilirdi. 
 
Halka, bir kõsõm hisse senetlerinin önceden satõlmasõ, geri kalan hisselerin daha sonra blok halinde elden çõkarõlmasõ 
geçerli bir yol değildir. Şirketin idaresine hakim olacak bir oranda hisse satõşõnda hisse fiyatõnõn  yüksek tutulmasõ gerekir. 
Halka açõlmalarda ise kullanõlacak fiyat, talebi canlandõrmak açõsõndan reel fiyatõn biraz altõnda tespit edilebilir. Halka 
açõlõşta kullanõlan bir fiyatõn daha yükseğini blok satõş müşterisine kabul ettirmek çok güçtür. Bu durumda ortaya çift fiyat 
çõkar. Borsada işlem gören bir senete kimse miktarõ ne olursa olsun borsa fiyatõndan farklõ bir fiyat ödeme saflõğõnõ 
göstermez. Kendisi bu hisselere alõcõ olmadõğõ taktirde satõcõnõn hisselerini satmak için gidebileceği tek yer borsadõr. Biraz 
beklediği taktirde borsada satõlacak  hisseleri kolaylõkla borsa fiyatõndan satõn alõr. Alõşlarõnõ makul bir süreye yaydõğõ 
taktirde alõş işlemleri fiyatlarda yükselmeye yol açmaz veya makul seviyelerde kalabilir. 
 
Yönetimi devralmaya hazõr bir kişiye veya şirkete yapõlacak blok satõştan sonra bu kişi veya şirketin başarõlõ bir performans 
göstermesi halinde satõn alõnan şirketin kârõ yükselecektir. Şirkete önemli bir yatõrõm yapan kişi veya şirket en iyi 
performansõ sağlamak için elinden geleni yapacaktõr. Yönetici kendi kârõnõ arttõrdõğõ sürece şirketin değeri artacak ve 
halka açõlma daha sõhhatli bir biçimde ve daha iyi fiyatlarla gerçekleşebilecektir. Maceracõ veya işini iyi bilmeyen 
yöneticiler, şirket kötü yönetimden zarar etmeye başladõğõ taktirde halka açõlmayõ gerçekleştiremeyecekler ve bu sayede 
halk korunmuş olacaktõr. Eğer ilerde halka açõlmasõ düşünülen hisseler blok satõş sõrasõnda, aradan geçecek makul bir süre 
sonunda halka açõlma şartõyla alõcõya satõldõğõ taktirde Devlet'de kendini emniyete alacaktõr. Kötü yönetim yüzünden 
hisse senetlerinin değerleri düşerse Devlet tüm hisseleri devretmiş olduğundan zarar görmeyecektir. Blok satõşlarõn halka 
açõlmadan önce gerçekleşmesini destekleyen diğer bir faktör sermaye artõrõmlarõdõr. Tesisi devralan yeni malikler tesise 
ilave yatõrõm yapmaya karar verebilirler. Böyle bir durumda şirket halka açõldõktan çok kõsa bir süre sonra sermaye 
artõrõmõna gidebilir. Halka açõlma sõrasõnda hisse senedi almõş olan küçük yatõrõmcõlar, daha şirketten hiçbir getiri 
sağlamadan. artan sermaye oranõnda hisse senedi almak veya sermaye artõşõna iştirak etmeyerek sahip olduklarõ payõn 
küçülmesini kabullenmek gibi bir dezavantajla karşõ karşõya kalabilirler. Yukarda sayõlan nedenlerle blok satõşõn halka 
arzdan önce gerçekleşmesi gereği ortaya çõkar. 
 
Ansan fabrikasõnõn blok satõş kararõ alõndõğõ zaman hisselerden belli bir oranõnõn ilerki bir tarihte halka arz edilmesine 
karar verildi. Coca Cola'nõn satõş olayõyla çok yakõndan ilgilendiği, ilgisinin boyutunun bir lisansörün ilgi boyutlarõndan 
çok ötede olduğu ve büyük bir ihtimalle satõşla kendisinin de alõcõ olarak iştirak edeceği hususunda fikir birliğine varõldõ.  
Avantajlõ durumda bir alõcõ olmalarõna mani olmak için karşõlarõna birkaç ciddi rakip çõkarmak zorunluluğu vardõ. En 
kötü ihtimalle Ansan'õ TKKOİB bünyesinde muhafaza edebilir, yeni yatõrõmlar yapmadan, tesisin, son yõllarda olduğu gibi 
pek randõmanlõ olmayan bir biçimde çalõşmasõnõ sağlayabilirdik. İlerde, Coca Cola şişeleme anlaşmasõnõ muhakkak iptal 
edecekti.  Anlaşma yürürlükte olduğu sürece Ankara civarõnda Coca Cola istediği gibi büyüyemeyecek, hatta pazar 
kaybedecekti. TKKOİB tesiste hiçbir şekilde yeni yatõrõm yapmamaya kararlõ olduğunu Coca Cola'ya duyurmuştu. Bülent 
Gültekin uzun zamandan beri ne yapõlacağõna bir türlü karar verilemeyen Ansan'õn durumunu çabucak kavramõş ve 
geleceğe dönük bir satõş stratejisi geliştirerek herkese sorumluluklar yüklemişti. Artõk Ansan başta blok satõşa 
sunulabilirdi. Bu model daha sonra Ansan'õ takip edecek olan Çitosan ve Usaş özelleştirmelerinde de başarõ ile 
uygulanacaktõ. 
 
Toplantõyõ takip eden günlerde Coca Cola ekibi neredeyse TEB'de yaşamaya başladõ. Ansan'õn Coca Cola'ya da 
satõlabileceği gayri resmi olarak duyurulduğundan onlar da Coca Cola'nõn tesise talip olabileceğini ihsas etmeye 
başlamõşlardõ. Satõn alma niyetinin yanõnda böyle bir satõşõn Türkiye'ye sağlayacağõ faydalarõ ballandõra ballandõra 
anlatõyorlardõ. 
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Coca Cola'nõn Ansan hakkõnda düşünceleri böylece ortaya çõktõktan sonra 1 Haziran 1988 tarihinde Coca Cola 
yetkilileriyle TEB'de bir toplantõ yaptõk. Bu toplantõya Coca Cola'nõn özel hukuk müşaviri olan Prof. Dr. Fadõl Cerrahoğlu 
da katõldõ. Coca Cola'nõn bu toplantõda gündeme aldõğõ beş önemli madde vardõ. İngiliz özelleştirmelerinde ilk defa 
kullanõlan ve sahibine geniş yetki veren "Altõn Hisse", Ansan özelleştirilmesinde kullanõlmak isteniyordu. Altõn Hisse'nin 
yetkileri belli bir süre sonunda halka açõlma gerçekleştirilmezse ve Coca Cola tesise yatõrõm yapmaz veya yeni tesis 
kurmassa kullanõlacaktõ. Altõn hisse yerine Coca Cola'cõlar satõş sözleşmesinin bu hususlarõn gerçekleşmesini sağlayacak 
bir biçimde hazõrlanmasõnõ istiyorlardõ. Başõndan beri kurulmasõnõ istedikleri Samsun ve Trabzon tesislerinin Ansan 
bünyesinde kurulmasõna bir itirazõmõzõn olup olmayacağõnõ soruyorlardõ. Ansan'õn pazarlama şirketi olan Meda ile 
ilgilenmediklerini de açõklõyorlardõ. Halka açõlmada hisse senetlerinin, aradan geçen süre zarfõnda değer kazanmasõ 
halinde bu kârõ paylaşmaya hazõrdõlar. Üzerinde ciddiyetle durduklarõ bir konu satõn alma protokolünün yapõmõndan 
şirketin tüm formaliteler tamamlanõp mülkiyetinin Coca Cola'ya intikal etmesine kadar geçecek zamanda fiyatõn TL 
olarak dondurulmasõydõ. O tarihlerde TL dolar karşõsõnda devamlõ olarak önemli ölçüde değer kaybediyordu. Tesise Dolar 
ödenmesi halinde her geçen gün tesisin fiyatõ TL olarak artacaktõ. Eğer fiyat TL olarak tespit edilirse ödenecek dolar her 
geçen gün biraz daha küçülecekti. Fiyat dolar olarak konuşuluyorsa da esas ödeme kurallara göre, TL olarak yapõlacaktõ. 
Satõn alma tarihi ile ödeme tarihi arasõnda bürokratik işlemler nedeniyle zaman geçecekti. Bu nedenle Coca Cola satõş 
protokolünün imzalanmasõyla birlikte ödeyeceği TL'yi dondurmak istiyordu. 
 
Aynõ toplantõda uzun uzun değerlendirme metodu konuşuldu. Coca Cola'cõlar 16 milyon dolarlõk değere nasõl ulaştõğõmõzõ 
anlamaya ve model hakkõnda mümkün olduğu kadar detaylõ bilgi almaya çalõşõyorlardõ. Fiyatõn yüksekliğini pazar 
potansiyeli ve onlardan aldõğõmõz bilgilere göre yaptõğõmõz 1988 yõlõ projeksiyonlarõyla izah ediyorduk. 1988 yõlõnõn  kârlõ ve 
bundan sonraki yõllarõnda çok kârlõ yõllar olacağõna güvendiğimizden bahsediyorduk. Toplantõnõn sonuna doğru Nora 
yetkililerinin ziyaretini konuştuk. Nora'nõn iki yetkilisi ve bir Amerikalõ danõşman 15 Haziranda Ankara'ya gidecekler, bir 
gün Ansan'da inceleme yapacaklar, ikinci gün TKKOİB'de Cengiz İsrafil'i ziyaret edeceklerdi. Coca Cola Nora'nõn 
ziyaretine hiç önem vermiyordu. Coca Cola artõk alõcõ olarak ortaya çõkmõş, kuvvetine, kudretine ve ismine güvenerek 
makul bir fiyattan Ansan'õ satõn almaya kararlõ olduğunu belirtmişti. Ansan'õ satõn almalarõ yeni global stratejilerine uygun 
düşüyordu. Nora için uğraşmalarõna gerek kalmamõştõ. Taktik olarak biz bu oldu bittiyi hemen kabul edemezdik, zira 
Coca Cola için makul fiyat bizim için felaket bir fiyat olabilirdi. Nora'nõn ziyaretine çok kõymet veriyormuş gibi 
davranarak Coca Cola'cõlarda biraz rahatsõzlõk yaratmaya muvaffak olduk. Devamlõ olarak Nora'ya yapõlacak bir blok 
satõşõn kamuoyuna kolaylõkla izah edilebileceğini söylüyorduk. Coca Cola'ya yapõlacak bir satõşõn ise kamuoyunda, çok 
uluslu bir dev olmasõ nedeniyle devletin malõnõ büyük şirketlere ucuza satõlmasõ şeklinde yorumlanabileceğini defalarca 
tekrarladõk. 
 
15 Haziran 1988 tarihinde Ankara'da Nora temsilcileri ve Cengiz İsrafil arasõnda, TEB'i benim ve Aygen Tat'õn temsil 
ettiği bir toplantõ yapõldõ. Nora'yõ meşrubat bölümü başkanõ Mr. Dvergsten, meşrubat bölümü müdürlerinden Mr. 
Sagboard ve Mr. Overend adõnda bir danõşman temsil ediyordu. Mr. Overend'in danõşmanlõk konusu Coca Cola 
fabrikalarõnõn satõşlarõydõ. Dünyanõn çeşitli yerlerinde satõlan Coca Cola fabrikalarõnõn fiyatlandõrõlmasõnda, satõş 
anlaşmalarõnõn yapõlmasõnda ihtisas sahibiydi. Esas iş görüşmeleri ertesi gün İstanbul'da yapõldõ. Bu toplantõda Ansan için 
istediğimiz fiyatõ, hisselerin en fazla % 88'ini satabileceğimizi, satacağõmõz miktarõn en fazla %67'sini ellerinde 
tutabileceklerini, yakõn bir gelecekte Samsun veya Trabzon'da bir ikinci fabrika kurmalarõnõ isteyeceğimizi söyledik. 
Cevaben Mr. Overend Ansan'a  ödemeye hazõr olduklarõ fiyatla ilgili bir açõklama yapmayacaklarõnõ, yeni fabrika 
kurmanõn yeni bir yatõrõm gerektirdiğini, genelde Ansan'õn bir yatõrõm zincirinin ilk halkasõ olarak gördüklerini ve yeni 
yatõrõmlarõn sõrasõ gelince yapõlacağõnõ söyledi. Halka açõlma fikrine tamamen karşõ olduklarõnõ çünkü bu hisselere ilerde 
alõcõ bulup bulamayacaklarõndan emin olmadõklarõnõ ilave etti. Coca Cola'nõn şişeleme anlaşmasõnõ iptal etmesi halinde 
hisse senetlerinin değerinin çok düşebileceğinden korkuyorlardõ. Bu taktirde hisse senetlerini pahalõ alõp çok ucuza 
satarak zarar edeceklerdi. Halka arz edecekleri hisse sayõsõ sõnõrlõydõ. Sõnõrlõ sayõda hisse senedi ile spekülasyon  yapmak 
kolay olduğundan devamlõ borsa operasyonlarõnõ izlemek icap edecekti. Ansan büyümesi gereken bir tesisti. Halka açõk 
bir şirket haline gelince elde edilen kârõn yatõrõmlara tahsisi zorlaşacaktõ. Bütün bunlara rağmen hisse başõna ödenen dolar 
fiyatõna makul bir kâr payõ ilavesiyle bir hisse satõş fiyatõ bulunabilir ve bu fiyattan halka açõlma işlemlerine başlanabilirdi. 
Halk fiyatõ yüksek bulduğu taktirde satõştan vaz geçilirdi. Eğer TEB ve TKKOİB halka tahsis edilecek hisselerin bir 
yatõrõm fonuna  satõlmasõ kabul ederlerse Nora bir miktar hisseyi belli bir süre sonunda küçük bir kârla fona devretmeyi 
kabul edebilirdi.  
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Nora'nõn esas itirazõ Ansan için istenilen fiyataydõ. Fiyatõn yanlõş tespit edildiğini iddia ettiler. Tesisin kağõt üzerinde ilerki 
yõllara ait kârlõlõğõ iyi görünüyordu. Ama yapõlmasõ elzem bir yõğõn yatõrõm vardõ. Büyüme ve üretim artõşõ ucuza mal 
edilemezdi. Geçmiş senelerde hem cam hem Pet şişe temininde sorunlar olmuştu. Tüm yatõrõmlar yapõlsa bile yine şişe 
sõkõntõsõyla karşõ karşõya kalõnabilirdi. Türk ekonomisinin inişli çõkõşlõ bir yolda olmasõ gelecekte tahakkuk etmesi 
beklenen kârlarõ tehlikeye atõyordu. Tesisi satõn almak için dolar ödeyecekler, karşõlõğõnda Türk lirasõ kazanan bir tesis 
alacaklardõ. Bizim istediğimiz fiyatõ ödemeye hiç niyetleri ve imkanlarõ yoktu. 
 
Bütün bu konuşmalarõ Nora'nõn danõşmanõ Mr. Overend yapmõştõ. Profesyonel danõşmanlõğõn verdiği rahatlõkla tüm 
düşüncelerini ortaya koymuş ve aslõnda bizim de farkõnda olduğumuz dezavantajlarõ sõralamõştõ. İstenilen fiyatõn fazla 
olduğunu dünya üzerinde son zamanlarda satõlan Coca Cola fabrikalarõndan örnekler vererek ispatlõyordu. Uluslararasõ 
satõş fiyatlarõ üretilen kasa başõna bir değer biçilerek tespit ediliyordu. Bizim istediğimiz fiyat kasa başõna dünya üzerinde 
geçerli olan fiyatõn hayli üzerindeydi. Bizim değerlendirmemizin yanlõş olduğunu ispat edecek bir çalõşmanõn en kõsa 
zamanda gönderileceğini söyleyerek konuyu toparladõ. Yeniden görüşme dileklerimizle toplantõ son buldu. 
 
Hakikaten birkaç gün sonra Mr. Overend bir  çalõşma gönderdi. Bu çalõşmaya göre Ansan'õn en yüksek değeri 6 milyon 
dolardõ. Artõk Nora ciddi bir alõcõ olarak kabul edilemezdi. Tek ciddi alõcõ  Coca Cola'ydõ. Nora'nõn Coca Cola tarafõndan 
Ansan'õn fiyatõnõ düşürmek için özellikle Türkiye'ye getirildiğini bile düşünür olmuştuk. Aradan zaman geçip daha sakin 
bir biçimde düşününce Nora'nõn olayõ profesyonelce, Coca Cola'nõn etkisi altõnda kalmadan değerlendirdiğini ve 
amaçlarõnõn ucuz bir fabrika almak olduğunu anlõyorum. Daha önce de belirttiğim gibi profesyonel bir danõşman kullanan 
Nora, kendi stratejisine uygun bir değerlendirme yapmõş ve yine kendisi için makul bir fiyatõ önermişti. Kullandõğõ 
danõşman çok tecrübeliydi. Satõş gerçekleştiği taktirde Nora'da veya Ansan'da görev almayõ düşünmüyordu. Ansan'õn 
satõn alõnmasõ kendisi için bir kişisel zafer olmayacaktõ. Bu nedenle değerlendirmesini son derece realist bir biçimde yaptõ. 
Bizle olan münasebetlerini devam ettirmesine gerek yoktu. Bu nedenle hiç politika yapmadan görüşlerini son derece yalõn 
bir biçimde sundu. Daha önce bu tip olaylar yaşamõş olduğu için ülkemizde fabrika alanlarõn veya satanlarõn yaptõğõ 
psikolojik hatalarõ yapmadõ; şirin gözükmeye çalõşmadõ. Bizde bu tip alõş, verişe girenler genellikle tek başlarõna hareket 
ederler. Hayatlarõ boyunca ancak birkaç kez benzer olaylar yaşayacaklarõ için tecrübeleri kõsõtlõdõr. Danõşman kullanmak 
alõşkanlõğõ olmadõğõndan zarara uğramalarõ olasõlõğõ epeyi yüksektir. Öte yandan konuşulan fiyatlarõn yanõnda ödeyecekleri 
danõşmanlõk ücretleri son derece mütevazõ, danõşmanõ doğru seçtikleri taktirde kazançlarõ astronomiktir. Son yõllarda iş 
adamlarõmõzõn danõşmanlõğa daha olumlu yaklaştõklarõ görülmektedir. Artan bir sõklõkla iş adamlarõmõz kendilerinin hiç 
yaşamadõğõ ortamlarda daha önce bu ortamlarda tecrübe edinmiş uzmanlarõn yardõmõnõ istemeye başlamõşlardõr. 
 
Nora temsilcileriyle olan toplantõmõzõn bizim için olumlu geçmediği hemen Coca Cola yetkililerine bildirilmişti. Anlaşma 
imkanõnõn bizim açõmõzdan ortadan kalkmasõndan sonra 6 Temmuz 1988 tarihinde Coca Cola International'dan gelen 
Pat Manolly adlõ bir uzmanõn iştirakiyle Dr. Fadõl Cerrahoğlu'nun yazõhanesinde, Coca Cola'nõn ilk defa resmen alõcõ 
olarak masaya oturduğu  bir toplantõ yaptõk. Coca Cola işi çabucak bitirmek istiyordu ve bu amaca yönelik bir program 
yapmõştõ. Bu programa göre hemen şirketin denetimine başlanacak, TKKOİB ile 15 Ağustos'ta bir protokol 
imzalanacaktõ. Denetleme 31 Temmuz itibariyle 1 Eylül tarihinde bitirilecek ve DPT Yabancõ Sermaye Dairesine 
müracaat edilecekti. İznin alõnmasõyla birlikte iş bitirilecekti. O güne kadar ilgilenmedikleri MEDA da paketin  içinde 
olacaktõ. Altõn Hisse mevzuunda birtakõm tereddütleri vardõ. Fadõl Cerrahoğlu Altõn Hisse'nin faydalarõna inanmõyordu. 
Altõn Hisse'nin  TKKOİB'ye bir yarar sağlamayacağõnõ, satõş anlaşmasõna konulacak bazõ maddelerle TKKOİB'nin her 
istediği konuda kendini emniyete alabileceğini iddia ediyordu. Coca Cola'nõn nasõl büyümeyi arzuladõğõnõ, eski makineleri 
modern makinelerle değiştirme gereğini ve yatõrõm maliyetinin çok yüksek olacağõnõ bir defa daha dinledikten sonra 
halka açõlacak hisse miktarõyla ilgili konularõ görüştük. Ertesi gün Altõn Hisse konusunda TEB'in tecrübeli hukuk 
müşaviri Yusuf Kamil Eyüplü beyle bir toplantõ daha yapõldõ. Bu toplantõda Altõn Hisse yerine bazõ protokollerle 
yetinilmesinde kanuni bir sakõnca olmadõğõ anlaşõldõ. TKKOİB'nin istediği halka açõlma oranõ da % 21 olarak ifade edildi. 
Halka açõlmada kullanõlacak fiyat konusunda bazõ tartõşmalar oldu. Coca Cola halka açõlmada kullanacağõ fiyatõn hemen 
tespitini istiyordu. Bizde ilerde meydan gelebilecek değişikliklerin ne gibi olaylara yol açacağõnõn bugünden bilinmesine 
imkan olmadõğõnõ savunuyorduk. Bütün çabalarõmõza rağmen halka açõlma konusunda bir ilerleme sağlayamadõk. 11 
Temmuz tarihinde Atlanta'da patronlarla bir değerlendirme yapan Pat Manolly tekrar İstanbula geldi ve ayağõnõn tozuyla 
bize son tekliflerini getirdi. Pat, Coca Cola'dan aldõğõ talimatlara uygun olarak halka açõlmada para kaybetmek 
istemediklerini, hisseler için ödenen bedele  her yõl için % 9 faiz tahakkuk ettirerek bir hisse satõş fiyatõ 
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hesaplayacaklarõnõ; bu fiyata, halka açõlmak için yapacaklarõ çeşitli masraflarõ da ilave edeceklerini, eğer hisseler bu 
fiyattan daha yüksek bir fiyatla satõlõrsa  bu farkõ TKKOİB ile yarõ yarõya paylaşmaya hazõr olduklarõnõ, halka açõlma 
tarihini satõştan en az iki buçuk yõl sonrasõ olarak düşündüklerini, halka açõlacak hisse nispetinin en fazla % 10 -%15 
civarõnda olmasõ gerektiğini ve halka açõlmanõn tamamen kontrollarõnda yapõlmasõnõ istediklerini açõkladõ. Ansan, kasa 
başõna 60 cent kâr eden, bilançosuna göre zararda olan, işletme sermayesini yitirmiş bir firmaydõ. Coca Cola Ansan'õn 
%88'i için çeşitli çalõşmalarõn sonucunda 10,1 milyon dolar değer biçmişti. Bu fiyatõn TL karşõlõğõ, 11 Temmuz günü 
geçerli olan kur üzerinden dondurulacaktõ. Eğer halka açõlacak oran % 10 ila % 15 arasõnda bir nispette olursa buna 
karşõlõk fiyatlarõnõ 10,6 milyon dolara yükselteceklerdi. Coca Cola yetkilisine göre değerlendirmede bazõ kabuller 
yapõlmõştõ. Kullanõlan parametreler büyüme hõzõ, enflasyon, kâr marjlarõ, yatõrõm ihtiyacõ ve Türk vergi kanunlarõnõn 
getirdiği yükümlülüklerdi. Durumu statik bir biçimde değerlendirmemişlerdi. Büyüme stratejisi unutulduğu taktirde daha 
yüksek fiyatlara ulaşõlmasõ mümkün olmakla beraber böyle bir değerlendirme Ansan için söz konusu olamazdõ. 
Önümüzdeki yõllarda Ansan'a ciddi yatõrõmlar yapõlacaktõ. Coca Cola'nõn teklif ettiği fiyat 1987 yõlõ net gelirinin 16 
katõydõ. Dünya üzerinde satõlan Coca Cola fabrikalarõnda bu çarpan altõ ila sekiz arasõnda değişiyordu. Kõsaca uluslararasõ 
fiyatlara göre Ansan için rayiç bedelin tam iki katõnõ teklif ediyorlar, bu şekilde Türkiye'ye ve Ansan'a duyduklarõ güveni 
belirtiyorlardõ. Yaptõklarõ incelemeye göre İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ aracõlõğõyla yapõlacak bir halka açõlmada 
elde edilecek gelir 1987 net gelirinin iki buçuk katõ civarõnda olacaktõ.  
 
11 Temmuzda toplantõya devam edildi. Fiyatõ pazarlõk yoluyla artõrma çabalarõmõzõn artõk netice vermeyeceğini görmeye 
başlamõştõk. Bu nedenle 11 Temmuz toplantõsõnda halka açõlma, altõn hisse ve Meda'nõn satõşa dahil edilip edilmeyeceği 
gibi konularda konuşmayõ tercih ettik. Yabancõlarõn Mergers/Acquisitions dediği olayõ dünya çapõnda, çok tecrübeli, çok 
uluslu bir şirketle karşõlõklõ yaşamaya başlamõştõk. Gerek Mr. Overend'in yaklaşõmlarõ, gerekse Coca Cola'nõn net gelirden 
hareketle yaptõğõ değerlendirmeler bizim için öğrenilmesi gereken yeniliklerdi. Bir müzakere taktiği daha gözlemiştik: 
önce fiyatõ açõklamak , bu fiyatõn satõcõ tarafõndan içine sindirilmesi için tali meseleleri hemen masaya getirmek, satõcõnõn 
düşünmeden hayõr demesine fõrsat bõrakmamak. 12 Temmuz günü ben ve Aygen Tat yeniden Ankara yolundaydõk. 
Bülent Gültekin'e Nora ve Coca Cola toplantõlarõnda olanlarõ en ince detayõna kadar anlattõk. Meda'nõn satõş problemi 
hemen halloldu. Coca Cola almakta õsrarlõ olduğu taktirde Meda'yõ satacaktõk. Ayrõ ayrõ satõlmalarõ daha önceden 
imzalanmõş olan bayilik anlaşmasõ nedeniyle zor, hatta imkansõzdõ. Esas problemimiz Coca Cola'yõ teklif ettiği fiyatõ 
artõrmaya zorlamak için bir yol bulmaktõ. Yeni bir strateji uygulamadõğõmõz taktirde Coca Cola'nõn fiyatõnõ artõrmayacağõ 
aşikârdõ. Her şeye rağmen fiyatõ yükseltebildiğimiz ve Ansan'õ bir gazoz fabrikasõ olarak satmaktan kurtulduğumuz için çok 
memnunduk.  
 
Bülent Gültekin'le yaptõğõmõz görüşmede, tesisi 14 milyon dolar civarõnda bir fiyata satmaya çalõşmayõ kararlaştõrdõk. 
Türkiye meşrubat sanayinin gelişmesi, Coca Cola'nõn ismi ve Ansan'õn hitap ettiği pazarõn büyüklüğünü göz önünde 
tutarak yaptõğõmõz birkaç görüşme neticesinde fiyatõ 10,3 milyon dolara kadar çõkarmõştõk. Coca Cola'nõn fiyatõnõ %20-
%30 civarõnda artõrabilirsek son derece başarõlõ bir satõş gerçekleştirecektik. Bülent Gültekin hisselerden bir bölümünün 
halka satõlmasõnda õsrarlõydõ ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğini belirtti.  
 
Tesis satõşlarõnda müşteri bulmak için başvurulan yollardan biri  gazetelere ilan vererek satõştan ilgilileri haberdar 
etmektir. Ülkemizde bu tip ilanlar genellikle iflas etmiş şirketlerin icra yoluyla satõlan tesisleri için icra dairelerince yapõlõr. 
TKKOİB bir kamu kuruluşu olduğu, bu nedenle satõş işlemlerine şeffaflõk kazandõrma gerekçesiyle, biraz da Coca Cola'yõ 
telaşlandõrmak için yurt içi ve yurt dõşõ bazõ gazetelere ilan vermeye karar verdik. İlgilenenlere gönderilmek üzere Ansan 
ve Meda hakkõnda bir broşür hazõrlayacaktõk.  
 
Ankara'dan döndüğümüz gün Coca Cola'cõlarla bitmek tükenmek bilmeyen toplantõlarõmõzdan birini daha yaptõk. 
Toplantõda konuşulanlarõ özetledik. Bülent beyin fiyatõ beğenmediğini anlattõk. Gazetelere ilan vermek ve bu sayede 
içerde ve Avrupa'da müşteri arama fikri onlarõ çok telaşlandõrdõ. Bülent beyin önerdiği taktik başarõlõ olmuş, kendisini 
rakipsiz gören ve işe bitmiş gözü ile bakan Coca Cola bir anda başka alternatiflerin çõkabileceğini anlamõştõ. 
 
Coca Cola ile olan görüşmelerden hemen sonra bizim hazõrladõğõmõz ve TKKOİB'nin onayladõğõ ilan metinleri üç yerli ve 
iki yabancõ gazetede neşredildi. Bu ilanlar üzerine bankaya 18 başvuru oldu. Başvurularõn 11 tanesi yerli, yedi tanesi ise 
yabancõ yatõrõmcõlardan geliyordu. Yabancõ şirketlerin çoğu önemli şirketler değillerdi. Türk firmalarõnõn arasõnda ise 
meşrubat şişeleyen ve meyve suyu üreten şirketler vardõ. Bizi en çok sevindiren husus Türkiye'de Coca Cola lisansiyesi 
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olan bir şirketin Ansan'a olan ilgisiydi. Coca Cola, ikinci ciddi rakip karşõsõnda iyicene şaşõrmõş ve paniklemişti. Ansan 
için hazõrladõklarõ ve tatbik etmeye çalõştõklarõ zamanlama artõk geçerli değildi. Satõşla ilgili yeni bir zamanlama gazete 
ilanlarõnda açõklanmõştõ. TEB'e başvuran her firmaya Ansan ve Meda'yõ tanõtõcõ bir broşür gönderildi. Broşürde Ansan ve 
Meda'nõn hukuki durumlarõ anlatõlõyor, bina, makine ve teçhizat hakkõnda bilgi veriliyor, Coca Cola ile olan anlaşmanõn 
önemli noktalarõ açõklanõyordu. Ayrõca 1986 tüm yõl, 1987 yõlõ içinse dokuz aylõk mali durumla ilgili mali denetim 
raporlarõ broşürün içinde yer alõyordu.  
 
Ağustos ayõ çeşitli toplantõlarla geçti. Aynõ mevzularõ konuşmaktan, aynõ bilgileri vermekten artõk usanmõştõk. 1 Eylül 
tarihinde Meda'nõn satõşõyla ilgili tüm engeller ortadan kalktõ. 4 Eylül günü tekliflerin nereye, ne şekilde verileceğini ve 
teklif vereceklerden istenecek teminatõ Avukat Ahmet Pekin'le kararlaştõrdõk. Bu arada ortaya önemli bir hukuki sorun 
çõktõ. Biz TEB olarak TKKOİB'ye verdiğimiz raporda Ansan'õn değerinin 15 milyon dolar olduğunu belirtmiştik. Tesisi bu 
fiyatõn altõnda satmanõn ilerde doğuracağõ çeşitli mahsurlar olduğu gibi satõşõ yapanlar aleyhine kanuni takibat yapõlmasõnõ 
gerektirecek olaylar meydana gelebilirdi. Satõş ancak müşterilerin bu fiyata çok yaklaşmasõyla gerçekleşebilirdi. Eğer bu 
fiyata yaklaşõlmadõğõ taktirde her müşteriyle bir kere daha görüşüp o ana kadar teklif edilen fiyatõn üzerine çõkmasõ için bir 
şans vermek mecburiyetindeydik. 
 
Ansan broşürlerinin dağõtõmõndan sonra 14 şirketle resmen görüştük ve bilgi verdik. Bu görüşmeler sonucunda yurt dõşõna 
satõş yapamayacağõmõzõ iyicene anladõk. Başvuranlar tam bir kelepir arõyorlardõ.  
 
Alõnan teklifler 1 Ekim 1988 Cumartesi günü Bülent Gültekin'in başkanlõğõnda değerlendirdik. Beş firma teminat 
yatõrmõş ve teklif vermişlerdi. En yüksek teklif Coca Cola'nõn teklifiydi. Ancak bunun arkasõndan hemen bir Türk Coca 
Cola şişeleyicisi geliyordu.  
 
Ankara'da bir toplantõ yaparak herkese Coca Cola'nõn fiyatõnõ açõklamayõ ve bu fiyatõ geçecek bir şekilde yeni bir teklif 
yapmalarõna olanak sağlamayõ düşündük ve bu toplantõyõ gerçekleştirdik. Bu toplantõ epeyi hararetli geçti. Bazõ firmalar 
takip edilen metodu benimsemediklerini, kendilerini aşağõlanmõş saydõklarõnõ söylediler. Coca Cola'cõlar da bu 
toplantõdan nasiplerini aldõlar ve Bülent Bey onlara tekrar fiyat artõrmayõ düşünmelerini sağlõk verdi. 24 saat sonra Ansan 
ve Meda hisselerinin %88'i 12 milyon 500 bin dolara Coca Cola'ya satõldõ. Tesisin % 100'ünün satõş fiyatõ 14 milyon 204 
bin dolara geldi. 
 
Şu anda Ansan'õ Coca Cola işletiyor. Herkesi memnun eden bu satõş, bence, blok satõşõn çok iyi bir örneği. İdare büyük 
yatõrõm gereksinmesi olan fabrikayõ çok iyi bir fiyatla sattõ. Yakõn bir gelecekte hisselerin %15'i halka intikal edecek. 
Muhakkak Coca Cola yeni yatõrõmlarõ ya yaptõ, ya da planladõ. Tesis tam anlamõyla özelleşti, çok dinamik bir şirketin 
eline geçti. Devlet gazozculuktan kurtuldu, özelleştirmenin ana gayesi tahakkuk etti. 
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 Çitosan Özelleştirmesi  
 
Son yõllarda gerçekleştirilen özelleştirmeler arasõnda Çitosan özelleştirmesinin ayrõ bir yeri vardõr. Bu özelleştirmeyle 
devlet çok önem verdiği, liderlik ettiği bir sektörde beş fabrikasõnõ blok satõş yöntemiyle yabancõ sermayeye satmõş, bu 
arada devlet sermayesinin sektörde olan etkinliğinden de vazgeçmiştir. Aradan geçen süre zarfõnda çimento 
fabrikalarõnõn özelleştirilmesine devam edilmiştir.  
 
Daha önceki bölümlerde uzun uzun bahsedildiği gibi Çitosan özelleştirmesi ilk akla gelen KİTlerden biriydi. Çeşitli 
danõşmanlõk kuruluşlarõ tarafõndan defalarca teknik, mali ve iktisadi açõlardan incelendi, modeller geliştirildi. Kõymetleri 
takdir edildi. Çitosan'õn ve tesislerin tüm sorunlarõ dikkatlice 
teşhis edildi. Bütün bu çalõşmalarõn neticesinde de yetkililer her türlü bilgiye sahip olarak karar vermek imkanõnõ elde 
ettiler. Diğer özelleştirmelerin hiçbirinde bu çapta inceleme yapõlmadõğõndan daha eksik bilgilerle kararlar alõndõ.  
 
TEB'de çalõşmaya başladõktan sonra yaptõğõm ilk iş Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Başkanlõğõna sunulan cilt cilt raporu 
okumak olmuştu. Bu raporun Çitosan tesislerinin değerlendirilmesi ile ilgili bölümü beni çok ilgilendiriyordu. Yabancõ bir 
bankanõn, hele Rotschild gibi bir bankanõn kullandõğõ değerlendirme metotlarõnõ incelemek için sabõrsõzlanõyordum. Bu 
metotlarõn TSKB'de geliştirdiğimiz metotlara göre üstün olacaklarõna emindim. Değerlendirmede kullanõldõğõnõ tahmin 
ettiğim bilgisayar modellerini düşünüyor ve bu modellerin programlarõnõ elde etmenin planlarõnõ yapõyordum. Raporlarõ 
okudukça beklentilerim gerçekleşmeyeceğini anlamaya başladõm. Rotschild, değerlendirmeye önce kendinden önceki 
danõşmanlarõn yaptõklarõ çalõşmalarõ incelemek ve bu çalõşmalarõ eleştirmekle başlamõştõ. Yani kendi değerlendirmeleri 
bitmeden diğer danõşmanlarõn hazõrladõklarõ raporlarõ incelemek fõrsatõnõ bulmuşlardõ. Tenkitleri okurken TSKB 
çalõşmasõnõ tenkit edecek hiçbir nokta bulamadõklarõnõ, önemsiz bir iki noktaya değindiklerini kõvançla gördüm. Daha 
sonra defter değeri, geleceğe ait temettülerin bugünkü değeri, Avrupa borsalarõnda işlem gören tesislerin fiyat/kazanç 
oranlarõndan hareketle benzer değerlerin hesaplanmasõ gibi basit yöntemlerden istifade ederek bazõ değerler 
hesaplamõşlardõ. Getirdikleri tek yenilik çeşitli yöntemlerle bulduklarõ tüm değerleri ağõrlõklõ ortalama metodu kullanarak 
esas değerin hesaplamasõnda kullanmalarõydõ. Kullanõlan metodun geçerliliğine, Türkiye şartlarõna uygunluklarõna göre 
bir ağõrlõk kullanõyorlar ve bu şekilde bir neticeye varõyorlardõ.  
 
Raporlarõn hazõrlanõp TKKOİB'ye sunulmasõndan sonra uzun bir süre başkanlõktan Çitosan ile ilgili bir haber veya eleştiri 
alõnamadõ. 1988 yõlõnõn Mart ayõ ortalarõnda ise birden Çitosan konusuna ciddi bir biçimde eğileceğine dair işaretler 
almaya başladõk. 15 Mart tarihinde raporu yeniden gözden geçirmemiz istendi. Rotschild raporunun hazõrlanmasõndan 
sonra meydana gelen fiyat artõşlarõ değerlendirmenin tekrar edilme gereğini ortaya koymuştu. Biraz da çimento 
fabrikalarõnõ iyi tanõmama güvenerek, raporu güncelleştirmek yerine yeniden hazõrlamaya karar verdim. Bülent 
Gültekin'in, indirgenmiş nakit akõmõ metodunun kullanõlmasõyla yapõlacak değerlendirmelere güvendiğini bildiğimden 
Ansan için kullandõğõmõz bilgisayar programõnõ Çitosan fabrikalarõ için uygulanabilecek hale getirdik.  
 
Teknik raporun hazõrlanmasõ bir yandan yürürken bir yandan da satõş stratejisini ve esaslarõnõ tespit etmek üzere önce 
aramõzda daha sonra TKKOİB yetkilileriyle bir dizi toplantõ yaptõk. Bu toplantõlarda ortaya çõkan en önemli sonuç, 
fabrikalarõn hitap ettikleri bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör şirketlerine satõlmayacak olmalarõydõ. Bölgelerde 
monopol yaratõlmasõnõ istemiyorduk. Bu arada bazõ özel sektör temsilcilerinin  belli bir bölgedeki fabrikayõ satõn aldõklarõ 
taktirde o fabrikayõ kapatacaklarõnõ ve bölge ihtiyaçlarõnõ modern ve yüksek kapasiteli tesisleriyle karşõlayacaklarõnõ iddia 
ettikleri kulağõmõza geliyordu. Bu nedenle satõş stratejisinin ilk kuralõ olarak bir bölgede tesis sahibi olan şirketlerin aynõ 
bölgedeki Çitosan fabrikasõna talip olamayacağõnõ kabul ettik. Satõlacak tesislerin, hepsi kârlõ olmasõna rağmen, bazõ 
sorunlarõ olduklarõ biliniyordu. Söke fabrikasõ kârlõ bir tesis olmasõna rağmen gelişme ve kapasite artõrõmõ yapma olanağõna 
sahip değildi. Afyon fabrikasõ şehrin içinde kalmõştõ. Balõkesir ve Ankara fabrikalarõ için de aynõ dezavantajlar vardõ. 
Põnarhisar nispeten iyi vaziyette görünmesine rağmen iki hattõnõn birisi teknoloji bakõmõndan çok geriydi. Ancak 
Põnarhisar Türkiye'de beyaz çimento üretme yeteneğine sahip tek tesisti. Ayrõca fabrikalarõn bazõlarõnda kapasite 
dengesizlikleri de vardõ. Ankara ve Põnarhisar'da Prekalsinasyon yatõrõmlarõna karar verilmesine rağmen henüz somut 
hiçbir işlem gerçekleşmemişti. Sonuç olarak tüm tesislerin, Söke hariç, acil, önemli yatõrõmlara ihtiyaçlarõ vardõ. Bu 
durumda tesislerin hisse senetlerinin halka satõlmasõ halinde, yatõrõmlarõn yapõlabilmesi için, hemen bir sermaye artõrõmõna 
gidilmesi icap edecek ve sonu hüsranla biten birçok halka açõk şirkette olduğu gibi sermaye artõrõmõnõn gerçekleşmesinde 
zorluklarla karşõlaşõlacak, önce özelleşme sonra tekrar devletleşme olasõlõğõ ortaya çõkacaktõ. Tesislerin yatõrõm ihtiyaçlarõ 
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göz önünde tutularak hisse senetlerinin halka arzõ ile yapõlacak bir özelleştirme yolu denenemedi.  
 
Tesislerin yönetimi Çitosan tarafõndan üstlenilmişti. Her nevi ihtiyaç, finansman dahil, Ankara tarafõnda temin 
ediliyordu. Kömür tek elden ithal ediliyor ve tesislere dağõtõlõyor, Doğu Anadolu fabrikalarõnõn fazla klinkerleri Batõ 
fabrikalarõna taşõnõyor ve buralarda çimentoya dönüştürülüyor, klinker nakliyatõ da Çitosan tarafõndan organize 
ediliyordu. Tesislerin yeni yatõrõmlarõ, yerli imalatlarõ, makine ithalatõ, montaj faaliyetleri de Çitosan'õn ve onun kurduğu 
Çimhol'un sorumluluğundaydõ. Tesisler yukarda sayõlan organizasyonlarõ ve faaliyetleri tek başlarõna devam ettirecek 
beceriye sahip değillerdi. Bu nedenle tesislerin yönetim sorununu çözmeden onlarõ tam anlamõyla halka açmak büyük 
problemler yaratabilirdi. Halka açõlma sonrasõnda yöneticisizlikten tesisler zor durumda kalabilir ve hisse senetleri hõzla 
değer kaybedebilirdi. Halka açõlma öncesinde yönetim sorunu çözülmeliydi. 
 
Halka açõk şirketlerde büyük hissedarlar yoktur. Şirketin kötü yönetilmesi veya batmasõ halinde kimse büyük ölçüde 
kişisel zarara uğramayacaktõr. Bu nedenle ortaklar, şirket mali krizle karşõlaştõğõnda kendi öz kaynaklarõnõ harekete 
geçirmemekte, sermaye artõrõmõna gitmemekte veya sermayenin artõrõlmasõnda artõrõma iştirak etmekte nazlõ 
davranmaktadõrlar. Bu gibi tesislerin yönetilmesi de problemli olmaktadõr. Öte yandan bir şirkete büyük yatõrõm yapmõş 
olanlar kişisel zarara uğramamak için tüm becerilerini kullanmakta ve iyi bir yönetim kurmayõ prensip edinmektedirler. 
Bu hakikattan hareket ederek Çitosan'õn özelleştirmesinde, ciddi bir yatõrõm yapõp, tesislerin mesuliyetini yüklenecek 
yatõrõmcõlar bulmanõn gereğine karar verildi.  
 
Geliştirilen satõş stratejisi beş fabrikanõn bir anonim şirketi çatõsõ altõnda birleştirilmesine dayanõyordu. Bu şirketin adõ 
BİRÇİM-Birleşik Çimento Sanayii A.Ş. olacaktõ. Kurulacak şirketin çoğunluk hisseleri Türkiye'nin en büyük beş özel 
sektör çimentocusuna satõlacaktõ. Geri kalan hisseler halka ve çalõşanlara arz edilecekti. Şirketin esas ortaklarõ çimento 
sanayiinde tecrübeli ve halk tarafõndan yakõndan tanõnan kimseler olacaklarõndan, halk, bu şirketin hisse senetlerini 
büyük bir güvenle satõn alacak, böylece ideal özelleştirme gerçekleşecekti. Kurulacak şirketin ana sözleşmesi ile kuruluş 
kararnamesi taslağõ bile hazõrlanmõştõ. Mart ayõ genellikle bu konu ile ilgili kendi aramõzda, hukukçularõn da  iştirak ettiği 
toplantõlar yaparak geçti. 
 
Ayõn 29'unda Söke fabrikasõnõ ziyaret ettim. Çalõşanlarla özelleştirme konusunda görüşmeler yaptõm. Bu görüşmeler 
sonunda memurlarõn özelleştirme istemedikleri, işçilerin ise özelleştirmeye karşõ olmadõklarõ izlenimini edindim. İşçiler 
özelleştirme ile birlikte ücretlerinin özel sektör ücretleri seviyesine çõkacağõnõ, ancak sosyal haklarõnda bir azalma 
olmayacağõnõ belirtiyorlar ve aşõrõ merkeziyetçilik yüzünden aksayan bazõ işlerin kolayca yapõlabilir hale geleceğini 
umuyorlardõ. Memurlar önemli sayõda işten çõkarmalar olacağõndan endişeliydiler. Aslõnda kimse bu fabrikalarõn 
özelleşeceğine inanmõyordu. 
 
1 Nisan tarihinde Cengiz İsrafil ile bir toplantõ yaptõk. Bu toplantõda Birçim'in ana sözleşmesi üzerinde durduk ve Cengiz 
Beyin isteği üzerine yöneticileri güvence altõna alacak ve kâr dağõtõmõnõ garanti edecek bazõ maddeler kaleme aldõk. 
Cengiz Bey haklõ olarak şirketin kuruluşu sõrasõnda atanacak müdürlerin büyük ortaklar tarafõndan işten 
çõkarõlmalarõndan korkuyordu. Böyle bir tutum beş büyük ortak arasõndaki dengeyi bozabilirdi. Halka hisse senetlerinin 
satõmõndan sonra da şirketin kâr dağõtmaktan vaz geçmesi satõlan hisse senetleri fiyatlarõnõn düşmesine yol açarak, 
TKKOİB'ye güvenerek hisse alacak olanlarõn özelleşmeye karşõ cephe almalarõna sebep olacaktõ. Cengiz Bey ayrõca 
TKKOİB'ye bu konularda hak sağlayacak kuvvetli bir altõn hisse istiyordu. Bütün bunlar yerine getirildikten sonra 
TKKOİB için bir rapor hazõrladõk. Bu rapora ek olarak istenilen şekilde tadil edilmiş olan ana sözleşmeyi ekledik. 4 Nisan 
günü Ankara'ya giderek Bülent Gültekin'e  bir rapor takdim ettik. Bu raporda beş çimento fabrikasõnõn 
birleştirilmesinden sonra yönetim sorunlarõnõn ne şekilde çözümlenebileceği anlatõlõyordu. Yönetimin çimento konusunda 
deneyimli ve teknik bilgi düzeyi yüksek bir yerli veya yabancõ şirkete veya gruba beş, on yõllõk bir süre için mukavele ile 
devredilmesi, bunu takiben şirket hisselerinin önce % 51'inin daha sonra % 19'unun halka, çalõşanlara ve yöre halkõna 
satõlmasõ, TKKOİB'nin altõn hisse ile duruma her zaman müdahale edebilmesi, yönetici grubun kendini ispatladõktan 
sonra geri kalan hisselerin yöneticiye teklif edilerek satõlmasõ bir alternatifti. İkinci alternatif ise yönetici gruba hisselerin 
% 35'inin satõşõnõn önceden yapõlmasõ ve satõşõn tamamlanmasõndan sonra  % 40 hissenin halka arzõ, daha ileri bir tarihte 
de bakiye hisselerin borsa yoluyla satõlmasõydõ. Bir üçüncü alternatif ise yatõrõmcõya ilk etapta şirketin tümünü satmak, 
daha sonra hisse senetlerinin en az % 49'unun halka arzõnõ sağlamaktõ. 
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Bülent bey beş tane şirketin birleştirilmesi fikrini pek benimsemedi. Fabrikalarõn ayrõ ayrõ özelleştirilmesi konusunda da 
hazõrlõk yapmamõzõ istedi. Bu toplantõda özelleştirmenin ve özelleştirmede kullanõlacak modelin ilgililere tanõtõlmasõna 
karar verildi. Üretim ve pazarlamada deneyimli grup ve şirketlere ulaşabilmek amacõyla da Türkiye Odalar Birliğine 
TKKOİB'ce durumu bildiren bir mektup yazõlmasõ ve ilgi gösterenlerin TEB'le temasa geçirilmesi uygun bir yol olarak 
benimsendi. TEB de bu arada çimento fabrikalarõ hakkõnda standart bilgiler ihtiva eden broşürler hazõrlayacaktõ. Yazõlan 
mektupta beş çimento fabrikasõnõn bir anonim şirketi çatõsõ altõnda birleştirileceği ve bu şirketin hisselerinin en fazla % 
35'inin yatõrõmcõ/yöneticiye veya bir gruba satõlacağõ açõkça belirtiliyordu. Yönetici/yatõrõmcõ adaylarõnõn başvurularõnda 
başarõlõ olabileceklerini gösteren ve avantajlarõnõ açõklayan bir belgeyle TKKOİB'ye başvurmalarõ isteniyordu. 
 
Nisan ayõ sonlarõna doğru Çitosan'õ ziyaret ederek Genel Müdür Mehmet Gümüşburun'a çalõşmalar hakkõnda bilgi verdik. 
TKKOİB ile Çitosan arasõnda fabrikalarõn özelleşmesiyle ilgili bilgi alõşverişi çok sõnõrlõydõ. Çitosan durumun bir an önce 
netleşmesini istiyordu. Põnarhisar ve Ankara fabrikalarõnõn prekalsinasyon projeleri ihale safhasõna gelmiş ve ön 
anlaşmalarõ imzalanmõştõ. Diğer fabrikalarõnda da kömür ve çimento değirmenleri, filtre montajõ gibi irili ufaklõ bir yõğõn 
yatõrõm planlarõ vardõ. Bu yatõrõmlarõ fabrikalarõn yaratacaklarõ kârla finanse etmeyi düşünüyorlardõ. TKKOİB bu kârlara el 
koyduğu taktirde finansal durumlarõnda büyük bir sarsõntõ olacaktõ. Personel tayininden taş ocaklarõ ruhsatlarõna kadar 
birçok konuda karar almakta zorlanõyorlardõ.  
 
Özelleştirme haberinin Odalar Birliği tarafõndan duyurulmasõndan sonra TEB'e yoğun başvurular oldu. Türkiye'nin 
çimento sanayiinde söz sahibi olan veya çimentocu olmak isteyen pek çok kimseyle, bu arada iki Fransõz çimento deviyle 
görüştük. Bu görüşmelerde ortaya bir hakikat çõktõ. Çimentocular bu fabrikalara tek başlarõna sahip olmak istiyorlardõ. 
Birbirleriyle işbirliği yapmaya niyetleri yoktu. Olaya şüpheyle yaklaşõyorlar ve ilerde anlaşmazlõk çõkmamasõ imkansõz, diye 
düşünüyorlardõ. Birçim'in üretim programlarõnõn yapõlmasõnda, pazarlama ve satõş stratejilerinin tespitinde, şirkete kendi 
fabrikalarõ ile ilgili verecekleri bilgilerin rakipleri tarafõndan ele geçirileceğinden, yönetime hakim olacak grubun bütün 
Birçim  fabrikalarõnõ kendi çõkarlarõ doğrultusunda kullanacağõndan endişeleniyorlardõ. Bu görüşmelerde fiyatlardan hiç 
bahsedilmiyordu. Ancak ziyaretçilerin en merak ettikleri konu fiyatlardõ. Beklentileri, fabrikalarõ, özelleştirme nedeniyle 
düşük fiyattan satõn almaktõ. Bu nedenle Birçim'e ortak olmak yerine tek tek fabrikalarla ilgiliydiler. Fransõz şirketlerinin 
yöneticileri ise tesislerin % 100'ünü almak peşindeydiler. Her iki yabancõ şirket, bazõ fabrikalarla ilgilenebileceklerini 
ancak halka açõlma gibi olaylarõn işlerini zorlaştõracağõnõ ve teklif edecekleri fiyatõ düşüreceğini belirtti. Türkiye ile ilgili 
olabilecekleri ümit edilen bazõ önemli yabancõ çimento tröstlerinden hiç ses seda çõkmadõ. Yurt dõşõ kaynaklarõmõzla 
yaptõğõmõz araştõrma da iyi sonuç vermedi. 
 
Araya giren yaz tatilinin de etkisiyle Ağustos ayõnda pek fazla bir aktivite olmadõ. 8 Eylülde yaptõğõmõz bir toplantõyla kõş 
sezonu çalõşmalarõ başladõ. Toplantõda muhtemel alõcõlarõn Birçim olayõna yaklaşõmlarõnõ konuştuk. Yabancõ yatõrõmcõlarõn 
bu fabrikalarla ilgilenmeyeceklerine neredeyse oy birliyle karar verdik. Fabrikalarõ yerli çimentocularõn alacaklarõnõ 
düşünüyorduk. Yerli çimentocular fiyatõ mümkün olduğu kadar düşürmek için çeşitli taktikler uygulayacaklar ancak, 
eninde sonunda ciddi talipler olarak müzakere masasõna oturacaklardõ. Pazarlõk gücümüzü artõrmak için teklifleri tek 
fabrika bazõnda da  kabul etmeye karar verdik.  
 
Banka kadrosundaki elemanlarla yapamadõğõmõz işleri İktisat Fakültesi'nin bir asistanõna part time yaptõrmaya başladõk. 
Bu kõymetli elemanõn sayesinde de 19 Eylül tarihinde fabrikalarõn teker teker değerlerini tespit ettik ve Ankara'ya 
bildirdik. Ankara ile yapõlan görüşmeler sonucunda, aynen Ansan'da yaptõğõmõz gibi, gazetelere bir ilan vererek 
özelleştirmeden yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõ haberdar edecektik. Bu ilanlarõ yerli gazetelerin yanõnda İtalya, Fransa, 
Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde de yayõnlattõk.   
 
Gazete ilanõnda Afyon, Ankara, Balõkesir, Söke ve Põnarhisar fabrikalarõnõn her birinin en az %35 hissesinin yatõrõmcõ 
yöneticilere satõlacağõ, teklif edilen fiyatõn iyi olmasõ halinde bu oranõn % 100 'e kadar yükseltileceği, daha sonra hisselerin 
en az %49'unun henüz tespit edilmemiş bir tarihte halka arz edileceği, müstakbel yatõrõmcõlarõn halka güven verecek isme 
sahip olmalarõ, monopolleşme amacõ gütmemeleri, işletmenin tüm sorumluluğunu yüklenecek nitelikleri taşõmalarõ 
isteniyordu. Teklifler 25 Kasõm 1988 tarihinde TKKOİB'YE verilecekti. Birçim modeli hatõrlanarak birden fazla 
yatõrõmcõnõn birleşerek teklif verme yolu da açõk tutulmuştu. Yazõlõ olmamakla beraber isteyenlere endikatif fiyatlar 
bildirilecekti. Teklif verenlerin ayrõca 10 milyar liralõk teminat vermeleri  isteniyordu. 
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Gazete ilanõnõn yayõnlanmasõndan sonra 53 kişi ve kurum TEB'e başvurarak konu ile ilgili bilgi istedi. Bu kişi ve 
kurumlarõn 10 tanesi yabancõydõ. Yerli müracaatçõlar arasõnda tüm çimento üreticileri olduğu gibi fabrikalarõn kurulduğu 
bölgede yaşayan halk da vardõ. Müracaatlarõn fazlalõğõndan memnun olmuştuk. 12 Ekim tarihinde Çitosan'a giderek 
gelişmeler hakkõnda bilgi verdik.  
 
Bu tarihlerde meydana gelen enteresan gelişmelerden birisi de Cengiz İsrafil'in TKKOİB'deki başkan yardõmcõlõğõ 
görevinden istifa etmesiydi. Petkim için yapõlan kontrat müzakerelerinde Bülent Beyin yanõnda sessiz sedasõz oturmuş, 
tartõşmalara iştirak etmemiş, buna karşõlõk TKKOİB'ye yeni intisap eden Yõlmaz Argüden ön plana çõkmõştõ. Dr. Yõlmaz 
Argüden TKKOİB'ye direkt Dünya Bankasõndan geliyordu. Daha önce Rand Corporation'da doktora yapmõş ve aynõ 
zamanda çalõşmõştõ. Rand Corporation Amerika'da kurulu önemli araştõrma müesseselerinden biridir. Bu müessesede 
çalõşmak için hakikaten iyi olmak gerekir. Dünya Bankasõ'nõn standartlarõnõn da yüksek olduğu bilindiğinden Yõlmaz 
Argüden'le tanõşmadan önce dahi çok kapasiteli ve iyi yetişmiş bir kişi olduğuna inanõyorduk. Hakikaten Yõlmaz Bey çok 
çalõşkan, hõzlõ düşünen, güven veren ve sözünü tutan bir kişiliğe sahiptir. Onun TKKOİB'ye katõlmasõyla başkanlõk büyük 
bir güç kazanmõş, 1990 yõlõ ortalarõnda istifasõyla da yeri doldurulmayacak bir kayba uğramõştõr.  
 
Biz, özelleştirmeyle ilgilenenlere bir fikir verebilmek açõsõndan bazõ endikatif fiyatlar bildiriyorduk. Bu şekilde ciddi 
taliplerin kendi bütçelerini realist bir biçimde düzenlemelerine ve almak istedikleri hisse oranõ konusunda sağlõklõ bir 
yaklaşõmda bulunmalarõ için bir fõrsat tanõmõş oluyorduk.  Dõşarõya göndermiş olduğumuz tanõtõcõ broşürlere bir reaksiyon 
olmadõ. Avrupa'nõn çimento devlerinin hiç sesi çõkmõyordu. Satõşõn yerli müşteriler arasõnda olacağõna kesin bir şekilde 
inanõyorduk. Tahminlerimize göre mevcut çimento fabrikalarõ kendilerine en yakõn fabrikalara talip olacaklardõ. İlk 
verdikleri fiyatlarla satõş yapõlmayacak, rekabet kõzõştõkça fiyatlar yükselecek, sonunda iyi ve tatmin edici bedellerle satõş 
yapõlacaktõ. Bazõ tereddütlerimiz vardõ. Görüştüğümüz çimentocularõn çoğu kendi yatõrõm programlarõnõ yeni 
tamamlamõşlar ve bu yatõrõmlarõ gerçekleştirmek için aldõklarõ kredileri daha geri ödememişlerdi. Fabrikalarõ satõn almak  
için gerekli parayõ bulmalarõ kolay olmayacaktõ. Para bulsalar bile, özelleştirilecek fabrikalarõnda gerekli yatõrõmlarõ 
yapmada gecikeceklerdi. Beş fabrikayõ bir grup olarak yerli yatõrõmcõlara satamayacağõmõzdan ve yatõrõmcõlarõn birleşip 
teklif vermeyeceklerinden de emindik. Birçim modeli doğmadan fiilen ölmüştü. Çalõştõklarõ bölge dahilindeki fabrikalara 
talip olmalarõ nedeniyle monopol yaratmama prensibimizi korumamõz  zorlaşacaktõ. Ama en az yirmi teklif bekliyorduk. 
Teklifler yapõldõktan sonra bu kadar teklif arasõndan stratejimize en uygun olanõnõ bulur çõkarõrdõk. 
 
Son teklif verme günü olan 25 Kasõm 1988 tarihinde hepimiz heyecanlõydõk. 26 Kasõm günü şok geçirdik. Sayõn 
Süleyman Yaşar bize Çitosan'a sadece beş şirketin teklif verdiğini bildirdi. İşin daha da tuhafõ teklif veren şirketler 
arasõnda devlerin olmayõşõydõ. Telefonda öğrendiğimize göre teklif edilen fiyatlar son derece yetersizdi. Sanki bir felakete 
uğramõştõk. Yaptõğõmõz görüşmeler, verdiğimiz ilanlar hiçbir işe yaramamõştõ. Ertesi gün Süleyman Yaşar bize teklifleri 
getirdi. Teklifler tesislerin % 51'i için verilmiş olmasõna rağmen değerlendirmeler tüm hisse satõşlarõnõ kapsayacak biçimde 
yapõldõğõndan karşõlaştõrmada kolaylõk sağlamak amacõyla teklif edilen fiyatlarõ % 100 için düzelterek aşağõda veriyorum. 
Ankara Çimento fabrikasõna iki yerli bir yabancõ firma talip olmuştu. Bir yerli firma tüm tesis için 63 milyar TL, diğer 
firma 16 milyar TL ve yabancõ firma ise 13 milyon 725 bin dolar teklif ediyorlardõ. % 10 indirgeme oranõnõn kullanõmõ ile 
bulunan değer ise 89 milyar TL'ydi. Afyon fabrikasõnõn iki talibi vardõ; iki yerli firma. Yerli firmalardan biri, 39 milyar TL 
değer biçtiğimiz tesise 9 milyar TL, diğeri ise 30 milyar TL teklif ediyorlardõ. 55 milyar TL veya 30 milyon 500 dolar değer 
biçilen Balõkesir'e yabancõ firma 12 milyon 745 bin dolar, bir yerli firma 15 milyar 500 milyon TL, bir diğer yerli firma ise 
19 milyar 600 milyon TL vermeye hazõrlardõ. 57 milyar TL değerindeki Põnarhisar'a bir şahõs 800 milyona, bir yerli firma, 
10 milyar 500 milyona, bir diğer yerli firma ise 19 milyar 600 milyona taliplerdi. Emektar Söke ise çok şanslõydõ. Yabancõ 
firma 7 milyon 843 bin dolar, yerli sanayici grubu 13 milyar 500 milyon, bir yerli firma  ise 10 milyar 500 milyon teklif 
etmişlerdi. Söke'nin değeri ise 15 milyar 695 milyon veya 8 milyon 680 bin dolara eşitti. Bu durumda Söke'ye % 14 
indirgeme oranõyla bulunan değerden daha fazlasõ teklif edilmiş oluyordu. Beş fabrikanõn değerlerinin toplamõ 256 milyar 
lira veya o günkü kurla 141 milyon dolarken her fabrika için yapõlan en yüksek tekliflerin toplamõ 150 milyar veya 
yaklaşõk 83 milyon dolardõ. Türkiye için normal indirgeme oranõnõn % 10 olmayacağõnõ ve %10 ile hesaplanan değerin 
çok yüksek olduğunu biliyorduk. %16 indirgeme oranõnda tesislerin değeri 190 milyar veya 105 milyon dolar, teklifler ise 
bu değerin %78'iydi. Kõsaca durum fena değildi. Yabancõ firma ünlü Fransõz çimentocu Societe Ciment Francais'ydi. SCF 
gibi bir yabancõ devin tesislerle ilgilenmesi bizim moralimizi kuvvetlendirdi.  
 
Teklif veren firmalarla ilk toplantõmõzõ 20 Aralõk tarihinde Ankara'da yaptõk. Bu toplantõ SCF grubu temsilcisi Marc des 
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Granges ve Türk danõşmanlarõ Citibank Genel Müdür Yardõmcõsõ Alev Göçmez ve Demet Tarhan'la yapõldõ. SCF çok 
yerinde bir kararla kendine bir bankayõ danõşman olarak atamõştõ. TKKOİB'yi Dr.Bülent Gültekin, Dr. Yõlmaz Argüden, 
Süleyman Yaşar, Müfit Bodur temsil ediyordu. TEB olarak toplantõya ben, Aygen Tat ve Gülen Eke iştirak ediyorduk. 
 
SCF, banka olarak bizim yabancõmõz değildi. Eski yönetim kurulu başkanlarõ Bernard Laplace daha önce bankamõzõ 
ziyaret ederek bizden Çitosan hakkõnda bilgi almõş ve bize grubunu tanõtmõştõ. SCF 1881 yõlõnda faaliyete geçmiş bir 
çimento üreticisiydi. 1976 yõlõna kadar sadece Fransa'da çimento üretmiş, 1976 yõlõnda ise Kuzey Amerika'da bir fabrika 
satõn alarak uluslararasõ bir şirket olmak yolunda ilk adõmõnõ atmõştõ. 1978 yõlõndan sonra agrera, hazõr beton ve beton 
ürünleri üretimine de başlayarak faaliyet sahasõnõ genişletmişti. Çitosan'õn beş tesisi ile ilgili müzakereler devam 
etmekteyken, Yunanistan'da da bir tesis satõn almaya çalõştõklarõnõ Marc des Granges'dan duymuştuk. 
 
SCF temsilcisi Marc des Granges şirketinin sadece çimento ve çimento mamulleri ürettiğini, Türkiye'deki yatõrõmlara 
uzun vadeli baktõklarõnõ, Söke hariç diğer fabrikalarõn ciddi yatõrõmlara ihtiyaç gösterdiğini, bu nedenle tüm ortaklarõn 
hemen sermaye artõrõmõna karar vermeleri gerekeceğini, incelemelerine göre Ankara fabrikasõnõn klinker kapasitesini 
artõracaklarõnõ, Balõkesir'in kapasitesini iki misline çõkaracaklarõnõ ve acil çevre koruma önlemleri alacaklarõnõ anlattõ. 
Söke, Ankara ve Balõkesir'in ya üçünü birden alacaklarõnõ veya özelleşmeyle ilgilenmeyeceklerini ekledi. Bülent Gültekin 
ise TKKOİB'nõn katiyetle bir sermaye artõrõmõna iştirak etmeyeceğini söyledi. SCF'nin teklifinde belirttiği fiyatlar kabul 
edilemeyecek kadar düşüktü. Bu fiyatla satõş yapõldõğõ taktirde devlet mallarõ hakikaten kõymetlerinin altõnda satõlmõş 
olurdu. Bunun üzerine Marc des Granges kendi el yazõsõ ile hazõrlamõş olduğu bir listeyi Bülent Beye takdim etti. Bu 
listede SCF'nin fabrikalarõn tüm hisseleri için vermeyi kabul ettiği fiyatlar vardõ. TKKOİB satmak istediği hisse nispetine 
göre SCF ödemesini bulabilirdi. SCF Ankara, Söke ve Balõkesir fabrikalarõna 50 milyon dolar; Ankara, Balõkesir, Söke ve 
Trakya fabrikalarõna 70 milyon dolar; Balõkesir, Söke ve Trakya fabrikalarõna da 46 milyon dolar kõymet biçiyorlardõ. Bu 
fabrikalarda en az 50 en fazla 70 milyon dolar ilave yatõrõma ihtiyaç duyulduğunu ve yakõn bir gelecekte yeni hissedarlarõn 
bu yatõrõmlarõ yapmak mecburiyetinde kalacaklarõnõn da altõnõ çiziyorlardõ. Fiyatlar, yapõlacak yatõrõmlarõ düşününce pek 
fena değildi. Tabii Marc fabrikalarõ kötülemiş, biz fabrikalarõn eksikliklerinin minimal olduğunu iddia etmiş ve Türk 
çimento pazarõnõ övmüştük. Toplantõ sonrasõ aramõzda yaptõğõmõz değerlendirmede, durumun, bizi çok endişelendiren 
bölgesel monopol olma olasõlõğõnõ tamamen ortadan kaldõrdõğõ için kabul edilebilir olduğunu itiraf ediyorduk. Ayrõca SCF 
satõşõ olduğu taktirde teklif vermekten kaçõnan Türk çimento sektörünün devlerine iyi bir cevap verilecekti.  
 
Aynõ gün öğleden sonra İzmirli sanayici grubu ile bir toplantõ yaptõk. Grup, Söke'nin kendilerine yönetim hakkõnõ 
sağlayacak çoğunluk payõna hatta tümüne sahip olmak istiyordu. Çimento bildikleri bir konu olmadõğõndan daha 
derinlemesine inceleme  yapmadan fiyatlarõnõ artõramayacaklardõ. 
 
Bir başka Türk grubu, tüm fabrikalara çok düşük fiyatlarla talip olmuştu. Bülent bey toplantõnõn başõnda teklif etmiş 
olduklarõ düşük fiyatlar nedeniyle bu grup ile sadece Söke fabrikasõnõn özelleştirilmesini konuşabileceklerini söyledi. Grup 
temsilcileri ise kendilerinin hissedar olduğu bir çimento fabrikasõnõn hisse senetlerinin borsa rayiç fiyatlarõndan hareketle 
tekliflerinde belirttikleri fiyatlarõ hesapladõklarõnõ söylediler. Bunun üzerine Bülent bey sakin bir üslupla çoğunluk 
hisselerinin satõşõnda bu yöntemin kullanõlamayacağõnõ hatõrlattõ. Temsilciler kendilerini özel durumlarõ nedeniyle 
özelleştirme işlemleri için uygun bir kuruluş olarak gördüklerini, çimento sanayini bildiklerini ve gruba yapõlacak bir 
satõşõn düşük fiyat yüzünden tenkit edilmeyeceğine emin olduklarõnõ, hatta gerekirse SCF ile birlikte bu fabrikalarõ satõn 
alacaklarõnõ beyan ettiler.  Bülent Bey, grubun kendisi için diğer alõcõlardan farklõ olmadõğõnõ, Devlet malõnõ ucuza 
satmaktansa satõşõ iptal etmeyi yeğleyeceğini söyleyerek grubun Söke için teklif ettiği fiyatõ artõrmasõnõ istedi. Hatta daha 
ileri giderek Söke için 8 milyon dolardan daha düşük bir fiyat kabul etmeyeceğini de açõkça ifade etti. Devletten kelepir 
mal alma imajõnõ kõrmaya kararlõ olduğunu sözlerine ekledi. Toplantõnõn sonunda grup yetkilileri özellikle Söke fabrikasõ 
için fiyat tekliflerini gözden geçireceklerini söylediler. Bu toplantõda Bülent beyin müzakerecilik yeteneğine bir kere daha 
hayran oldum. Son derece kararlõ bir şekilde, müzakere edilecek konuyu çok iyi bilerek ve hiç heyecanlanõp, kõzmadan 
mesajõnõ çok net bir şekilde karşõ tarafa aktarabiliyordu. Bu yeteneğini katõldõğõ toplantõlarda ve açõk oturumlarda da 
gözledim. Çok yumuşak ve insan seven bir görünüşün altõnda işi oldurmak için belli ölçülerde taviz verebilecek, bir 
noktadan sonra hiç gerilemeyecek ve baskõya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti. 
 
Ertesi gün, ayõn 21'inde, bir diğer grup ile de toplantõ yaptõk.  Yönetim kurulu başkanõ bize Ankara fabrikasõ ile ilgili bilgi 
verdi. Dediklerinde hakikat payõ vardõ. Fabrikanõn mülkiyeti özel sektöre geçtiği taktirde fabrika, çevre problemleri 
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nedeniyle Valilikçe kapatõlabilirdi. Öte yandan bu grup iyi bir fiyat teklifi yapmõştõ. Başkan ödemeyi altõ ay içinde 
yapabileceklerini belirterek TKKOİB'nõn kendilerine teminat karşõlõğõnda altõ aylõk bir kredi açmasõnõ istedi. Bu altõ aylõk 
süre içersinde hem Almanya'da yaşayan ortaklarõnõ mobilize etmeyi düşündüklerini, hem de Heidelberg Cement, 
Dykerhof gibi bir Alman firmasõnõn ortaklõğõnõ sağlayacaklarõnõ söyledi. Teklif edilen fiyatõn iyi olmasõna karşõn grubun bu 
parayõ hemen ödeyemeyeceği ortadaydõ. Bu nedenle  Bülent Gültekin, grubun ödeme planõnõ iyice belirgin bir hale 
getirmesini istedi ve ciddi bir teklif verildiği taktirde yeniden bir toplantõ yapõlacağõnõ söyleyerek toplantõyõ kapattõ. 
 
O tarihe kadar yapõlan toplantõlarda Çitosan fabrikalarõna talip olanlarõn tesislerinin yatõrõm ihtiyaçlarõnõn üzerinde 
durduklarõnõ ve problemleri biraz da ağõrlaştõrarak anlattõklarõnõ göz önünde tutarak müzakerelere iştirak eden TKKOİB 
temsilcilerine Çitosan tarafõndan bir brifing tertip edilmesini ve bu brifingde özelleştirilecek tesislerle ilgili her türlü 
bilgilerin gruba aktarõlmasõnõ teklif ettim. Teklifin uygun bulunmasõ üzerine 28 Aralõk günü TKKOİB'nda Çitosan 
yetkilileri tarafõndan bir brifing tertiplendi. Bu brifing'de Ahmet Uzun, son derece organize bir şekilde, tesislerle ilgili 
yatõrõm programlarõnõ açõkladõ. 1976 yõlõnda Çitosan'a 18 yeni fabrika kurma görevi verilmişti. Aradan geçen süre zarfõnda 
ancak yedi fabrika tamamlanabilmiş ve yoğun yatõrõm programlarõ nedeniyle idame yatõrõmlarõna ve teknolojik yatõrõmlara 
ara vermek mecburiyetinde kalõnmõştõ. Çitosan 1989 yõlõnda 18,5 milyarlõk yatõrõm programlamõştõ. Põnarhisar, Ankara ve 
Balõkesir'de prekalsinasyon yatõrõmlarõ; Söke ve Afyon'da ise toz filtreleri yatõrõmlarõ yapõlacaktõ. Põnarhisar'õn 
prekalsinasyon projesi için Mitsubishi firmasõyla ön anlaşma yapõlmõş ve % 15 peşinat ödenmişti. Ankara için Alman 
Klockner Humbolt Deutz firmasõyla anlaşma yapõlmõş, ancak kredi bulunamadõğõndan peşinat ödenmemişti. Fiilen proje 
durmuştu. 1989 yõlõnõn ocak ayõ içersinde bu projeye devam edip etmeme kararõ verilecekti. Balõkesir prekalsinasyon 
projesi için henüz DPT'den izin alõnmamõştõ. 
 
Ankara Fabrikasõnõn en büyük sorunu linyit kullanõmõnõn Valilikçe yasaklanmõş olmasõndan kaynaklanõyordu. Valiliğe ve 
Bakanlõğa başvurular yapõlmõş, henüz cevap alõnmamõştõ. Hammadde kaynaklarõ iyi durumda ve fabrika sahasõna yakõndõ. 
Kömür değirmeni yatõrõmõ tamamlanmõştõ, ancak klinker öğütmede ilave kapasiteye ihtiyaçlarõ vardõ. O günün şartlarõna 
göre prekalsinasyon için gerekli yatõrõm 13 milyon Alman markõ ve 11 milyar TL olarak hesaplanmaktaydõ. Tesis 1988 
yõlõnda 1 milyar lira zarardaydõ. Dõş kredi taksitleri, diğer fabrikalardan kendi maliyetinin üstünde klinker almasõ, zararõn 
ana sebeplerini teşkil ediyordu. Tesiste 432 bin ton olan klinker üretimi prekalsinasyon yatõrõmõndan sonra 732 bin tona 
yükselecek ve bu klinkerden 900 bin ton çimento üretilecekti. Yatõrõm sonunda gerek ulaştõğõ kapasite büyüklüğü gerekse 
pazar bakõmõndan, çok kârlõ bir fabrika olmaya namzetti. 1989 yõlõnda 3,4 milyar lira kâr etmesi beklenen tesis Çitosan'a 
borçlu bulunuyordu. 
 
Põnarhisar'a 1988 yõlõnda 2 milyar yatõrõm yapõlmõştõ. 1989 yõlõnda 9,3 milyar yatõrõm yapõlmasõ gerekiyordu. Prekalsinasyon 
yatõrõmõnõn tamamlanmasõndan sonra bir fõrõn iptal edilecekti. Toplam prekalsinasyon yatõrõmõnõn tutarõ 24,4 milyar TL'ye 
eşitti. 314 bin ton klinker üreten tesis yatõrõm sonrasõnda 522 bin ton klinker üretecek ve bu miktar klinkerden de 621 
bin ton çimento yapõlacaktõ. 1988 yõlõnda Põnarhisar'õn işletme kârõ 5,7 milyar TL olmuştu ve 1989'da 12 milyar kâr 
bekleniyordu. 
 
Balõkesir fabrikasõ etrafõ dev fabrikalarla çevrili bir bölgede, pazar payõnõ muhafaza etmeye çalõşõyordu. Balõkesir'in İstanbul 
piyasasõnõ da beslediği göz önünde tutularak prekalsinasyon yatõrõm yapmasõ akõllõca bir hareket olacaktõ. Prekalsinasyon 
yatõrõmõnõn 27,4 milyar lira olacağõ düşünülüyordu. Prekalsinasyon yatõrõmõ sonrasõnda 390 bin ton klinker üretimi 613 
bin tona, 436 bin ton olan çimento üretimi ise 766 bin tona yükselecekti. Toz filtresi yatõrõmõ 1985 yõlõnda başlamõş ve 
halen devam etmekteydi. Ayrõca çimento değirmenlerinde de kapasite artõrõmõnõ sağlayacak bazõ yatõrõmlarõ vardõ. Bu tesis 
kömür havzalarõna çok yakõn olmanõn avantajõnõ son derece iyi kullanõyor ve tüm sektörde en düşük maliyetle üretim 
yapan fabrika olma özelliğini halen koruyordu. 1989 yõlõnda 9,8 milyar lira kâr bekleniyordu. 
 
Afyon fabrikasõnda devam eden yatõrõm toz filtreleriyle ilgiliydi. Yatõrõmõn tümü 5,8 milyar liraya baliğ olacaktõ. 1989 yõlõ 
içinde 5,3 milyar kâr bekleniyordu. 
 
Söke'de fiziki olarak prekalsinasyon yatõrõmõ yapõlmasõna imkan yoktu. Yeni çimento fabrikalarõnõn kurulmasõnõn 
yasaklandõğõ, yakõn çevresinde yoğun turizm yatõrõmlarõnõn yapõldõğõ bir bölgede bulunmanõn avantajlarõndan istifade 
ediyordu. Amortismanlarõ da çok düşük olduğundan daha uzun yõllar çok kârlõ bir biçimde çalõşabilirdi. 
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Çitosan dört fabrikaya 18,4 milyar borçlu, Ankara'dan ise 5,3 milyar alacaklõydõ. Fabrikalara, genellikle kamu sektörü 2,9 
milyar borçluydu. Tüm fabrikalarõn üretim maliyetlerini verdikten sonra Sayõn Ahmet Uzun önümüzdeki yõllarda 
çimento tüketimin 25 milyon tondan 34 milyon tona çõkacağõnõ, Türkiye'de mevcut tesislerin en fazla 35 milyon ton 
üretebileceğini söyleyerek brifingini bitirdi. Bu brifing hepimiz için çok yararlõ olmuştu.  Brifing sonrasõnda ise 
müzakerelere iştirak edenler, fabrikalarla ilgili olarak müzakerelerde kullanabileceği birçok kõymetli bilgiye sahip oldu. 
Fabrikalarõn tümünün problemlerini, acil yatõrõm ihtiyaçlarõnõ ve ilerki yõllara ait kâr tahminlerini öğrendiler. 
 
Bu brifingden çõkar çõkmaz bir çimento fabrikasõnõn temsilcileriyle toplantõya girdik. Özelleştirmeye yaklaşõmlarõ son 
derece realistti. Afyon fabrikasõna biçilen değerin % 77'sini teklif etmişlerdi. Bir problem vardõ, bu meblağõn % 25'ini 
peşin geri kalanõnõ beş yõlda ödemek istiyorlardõ. Teklif ettikleri faiz oranõ ise % 45'ti. Afyon fabrikasõna yapacaklarõ 
yatõrõmõ bile planlamõşlardõ. Özelleştirmeden iki yõl sonra bir fõrõna prekalsinasyon ilave edeceklerdi. Yapõlan 
görüşmelerden sonra durumun tekrar gözden geçirilmesine karar verildi ve toplantõ son buldu. 
 
Aynõ gün içinde başka bir çimento fabrikasõnõn genel müdürü  ve yatõrõmlar sorumlusu ile bir toplantõ daha yaptõk. Bu 
fabrika Balõkesir ve Põnarhisar çimento fabrikalarõ için çok düşük fiyat teklifleri yapmõştõ. Ayrõca fabrikanõn büyük bir 
yatõrõmõ bitirmek için mali kaynaklarõnõ sonuna kadar kullandõğõnõ da  biliyorduk. Genel Müdür yatõrõm programlarõ 
hakkõndaki düşüncelerini anlatarak söze başladõ. Japon teknolojisinin Põnarhisar'a adapte edilmesinde bazõ problemlerle 
karşõlaşõlacağõndan korkuyordu. Põnarhisar'õn prekalsinasyon öncesi dahi sekiz, on milyarlõk yatõrõma ihtiyacõ olduğunu 
iddia etti. 10-15 yõl sonrasõnda çimento sanayinin büyük bir sõkõntõya düşeceğini belirterek  mümkün olduğu kadar çabuk 
yatõrõm yaparak iki fabrikanõn kapasitelerinin artõrõlmasõnõn bu durumda ne kadar önemli olduğuna dikkatimizi çekti. 
Fabrikalara yüksek bir değer ödeyen şirketlerin yatõrõmlarõ yapmak için taze paralarõ kalmayacağõndan gerekli yatõrõmlarõn 
çok geç gerçekleşebileceğini, kendi fabrikasõnõn ise düşük bir fiyatla tesislere talip olmasõna rağmen hemen yatõrõmlara 
başlayabileceğini söyledi. Özelleştirme için ilginç bir teklifte bulundu. Her üç tesisin birleştirilebileceğini ve bir hisse alõş 
verişiyle bölgede güçlü bir çimento şirketi doğabileceğini iddia etti. Genel Müdür, Bülent Beye bir fax çekerek birleşme 
tekliflerine resmiyet kazandõracaklarõnõ da bildirdi. 
 
Bu toplantõyla tüm fabrikalarõn talipleriyle görüşmelerimizi bitirmiş oluyorduk. Araya giren yõlbaşõ bir müddet işleri 
geciktirdiyse de Bülent Beyin baskõlarõyla özelleştirme süreci hõzla devam ediyordu. Telefonla her talibi arayarak Ocak 
ayõnõn ikinci haftasõ için randevular verdik, sorularõnõ mümkün olduğunca cevaplandõrdõk, veya cevaplandõramadõğõmõz 
sorularõ Çitosan'a tevcih ettik. Ayõn dokuzuna kadar son derece yoğun görüşmeler yaptõk. Marc des Granges ve Alev 
Göçmez, 3 Ocak'tan başlayarak her gün, TKKOİB'yle görüşme günü tespit etmemizi istiyorlardõ. Ankara müsait 
olmadõğõndan ayõn 10'una kadar randevu alamadõk. Bu arada ayõn 9'unda bir grup bizi telefonla arayarak Söke için fiyatõnõ 
14 milyar 750 milyon liraya yükseltti. Devredilecek hisse miktarõnõn % 60 dolaylarõnda olmasõnõ istediklerini, halka 
açõlmanõn iki, üç yõl sonra olmasõnõ tercih edeceklerini, geri kalan hisselerin blok olarak başkasõna satõlmasõnõ kabul 
etmeyeceklerini, hemen genel kurul toplantõsõ yapõlmasõ gerekeceğini belirterek gerekirse Bülent Bey'le bir toplantõ 
tertiplenmesini rica etti. Bu arada Alev Göçmez'le sõk sõk telefonda konuşuyor ve SCF'nin Söke fabrikasõ ile olan ilgisinin 
ciddiyetini araştõrõyorduk. SCF'nin Söke'den vazgeçmek istemediğini öğrendik.  
 
Ayõn 9'unda SCF'cilerle bir görüşme daha yaptõk. Bizimle toplantõya gelmeden önce Devlet yetkililerinin özelleştirme 
hakkõndaki görüşlerini almak amacõyla Sayõn Güneş Taner ile görüşme yapmõşlar ve özelleştirmenin hükümet politikasõ 
olduğunu teyit ettirmişlerdi. Afyon ve Söke'nin durumlarõ hakkõnda bilgi verdik, halka açõlma durumlarõnõ görüştük. 
SCF, halka açõlma işlemlerinin başarõsõzlõkla neticelenmesi halinde ne olacağõnõ bilmek istiyordu. Borsanõn 
toparlanamamasõ, halkõn satõşa çõkan senetlere rağbet etmemesi gibi nedenlerle halka arz gerçekleşmeyebilirdi. SCF, 
böyle bir durumda kendini emniyete almak, gerekirse halkla açõlma için tanõnan süreyi uzatmak istiyordu. Toplantõda da 
SCF'nin özelleştirme işine ciddi yaklaştõğõnõ iyicene hissettik ve ertesi gün Ankara'da yapõlacak görüşmede fabrikalardan 
hiç değilse bir kõsmõnõ istediğimiz şartlarla SCF'ye satabileceğimize inanmaya başladõk.  Son verdikleri fiyat iyi bir fiyattõ. 
Ankara ve Afyon fabrikalarõna talip olanlar ödeme şartlarõnõ iyileştirdikleri taktirde bölgesel monopol yaratma pahasõna 
bu fabrikalarõ satabilecektik. Diğer iki grubun peşin para ödemesi yapacak güçte olmadõklarõnõ biliyorduk. Gruplarõn sahip 
olduğu iki fabrika becerikli işadamlarõnõn elindeydi. Özelleştirilecek fabrikalarõ en iyi biçimde yöneteceklerinden bir 
şüphemiz yoktu. Ama yüksek enflasyonlu bir ortamda uzun vadeli satõşlar yapmanõn riskleri açõktõ. SCF peşin para önerir, 
orta vadede bir takõm yatõrõmlar yapma sözünü tutar ve halka açõlmayõ TKKOİB'yi tatmin edecek bir biçimde kabul 
ederse son derece başarõlõ bir özelleştirme gerçekleşebilecek ve Devlet bir anda 80 milyarõn üstünde bir yatõrõm yükünden 
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kurtulacaktõ.   
 
10 Ocak toplantõsõnda ilk sözü Alev Göçmez aldõ. Söke'nin kendileri için iyi bir tesis olarak kabul edildiğini, bu fabrikanõn 
kolayca halka açõlabileceğini, çoğunluk hisselerinin SCF'ye verilmesi halinde hemen halka açõlma işleminin 
gerçekleşebileceğini söyledi. Eğer gerekiyorsa bir Türk firmasõyla da ortaklaşa çoğunluk hisselerini alabileceklerini ilave 
etti. SCF'ye göre Söke'nin vakit geçirmeden özelleştirilmesi halkta diğer fabrikalara karşõ bir talep uyanmasõna neden 
olacaktõ. 
 
Bülent Bey yabancõ şirketlere hiçbir ayrõcalõk tanõmayacaklarõnõ söyleyerek konuşmasõna başladõ. Söke için çok enteresan 
bir teklif aldõklarõnõ, bu teklifi yapan şirketin SCF'yi ortak olarak kabul edip, etmeyeceğinin bilinmediğini söyledi. Teklif 
verme süresini kõsa tutarak bir yanlõş yapõldõğõnõn farkõnda olduğunu, dünyanõn önemli çimentocularõnõn hepsiyle temasa 
geçilmediğini, SCF'nin işi uzatmasõ, istenilen fiyatõ vermekte cimri davranmasõ durumunda satõşõ iptal edeceğini, bunun 
da SCF aleyhine olacağõnõ, şu anda bakanla bile direkt görüşmeler yapabilecek kadar avantajlõ durumda olduklarõnõ, 
yerlerinde olsa geri kalan dört fabrikayõ da satõn almak isteyeceğini ilave etti. 
 
Marc Des Granges hemen Afyon'un dezavantajlarõnõ sõralamakla işe başladõ. Yalnõz, bu sefer görüşmelere iştirak edenler 
Çitosan brifingine katõlmõş olduklarõndan Marc'õn sözlerine pek kulak asmadõlar ve bunu da belli ettiler. Marc'a göre 
tesisin yerinin birkaç sene içinde değiştirilmesi icap ediyordu. Böyle bir mesuliyeti SCF yüklenemezdi. Ancak, çok õsrar 
edilirse küçük bir pay satõn alõnabilirdi. Ama hisselerin geri kalanõ kime satõlacaktõ?  
 
Bu sualin cevabõnõ Bülent Bey verdi ve Çitosan'õn SCF'nin satõn almadõğõ hisseleri muhafaza edeceğini söyledi. 
 
Afyon meselesi böylece bir karara bağlandõ. Marc des Granges'dan Bülent Bey çok kolaylõkla bir taviz koparmõştõ. Marc 
taviz vermişti ama lafõ hemen Söke'ye getirdi. Verdiği tavize karşõlõk Söke için bir karşõ taviz istiyordu. Marc'a göre ilerde 
muhakkak şirket sermayelerinin arttõrõlmasõ gerekecekti. Fabrikalar tek tek satõldõğõ taktirde bu şirketlerin rahatlõkla 
sermaye arttõrmalarõ beklenemezdi. Oysa SCF her türlü sermaye arttõrõmõnõ rahatlõkla karşõlayacak güce sahipti. İdeal 
özelleştirme müşterisiydi. Halka açõlma şartõnõ da kabul ediyorlardõ. Bu konuda bazõ sualleri vardõ. Halka açõlma ne zaman 
yapõlacaktõ ve SCF'nin bu işlemden zarar etmemesi nasõl sağlanacaktõ? Şirketlere gerekli sermaye artõrõmlarõnõn 
yapõlmasõnda nasõl bir yol izlenecekti? Marc sermaye artõrõmlarõna TKKOİB'nõn da iştirak etmesini istediklerini söyledi. 
 
Bülent Bey halka açõlmanõn, şirketlerin kâr durumlarõnõ daha da iyileştirip, yatõrõmlarõnõ tamamlayõp, kapasitelerini 
artõrdõklarõ, yani SCF'nin şirketleri devralmasõnõn neticelerinin iyice belirginleşmesinden sonra olabileceğini, zaten 
Ankara fabrikasõnõn bir takõm sorunlarõ haricinde, geri kalan fabrikalarõn kârlõ ve iyi fabrikalar olduğunu, halka açõlmadan 
önce SCF tarafõndan tüm yatõrõmlarõn tamamlanmasõ gerektiğini belirterek işlemlerden zarar edilmeyecek bir ortam 
bulunduğu anda halka arzõn gerçekleşebileceğini anlattõ. SCF'nin halka açõlmada bir kâr beklememesi gerektiğinin altõnõ 
çizdi. Söke için çok iyi bir teklif olduğunu da yineleyerek, halka açõlmadan önce makul bir süreninde kendilerine 
verileceğini de bildiren Bülent Bey sabahki toplantõyõ kapattõ. 
 
Toplantõya ara verilmesinin esas nedeni, Marc des Granges'õn müzakereler sõrasõnda artõk kendine tanõnmõş olan yetki 
sõnõrõna geldiğini hissetmesiydi. Acele Paris'le temasa geçerek müzakereler hakkõnda bilgi vermek, Paris'ten yeni 
direktifler almak istiyordu.  
 
Öğleden sonra masaya oturduğumuzda herkes de gergin bir bekleyiş vardõ. İki taraf anlaşmak için bazõ ödünler vermeye 
hazõrdõ. Yine bir takõm manevralar yapõlacak, her iki taraf da kendine yeni avantajlar kazanmaya çalõşacak ve büyük bir 
aksilik çõkmadõğõ taktirde bir anlaşmaya varõlacaktõ.  
 
Bizim esas arzumuz, SCF'nin fiyatõ yükseltmesi ve Söke'den vazgeçmesiydi. Marc'õn yaptõğõ uzun telefon görüşmelerinin 
sonunda fiyat konusunda Paris'ten yeni yetkiler aldõğõnõ tahmin ediyorduk. SCF müzakere ekibinde belli bir rahatlama 
vardõ ve bunu hissedebiliyorduk. 
 
Marc vakit geçirmeden Paris ile görüştüğünü ve Paris'in Söke'den vazgeçmek istemediğini bildirdi. Ancak fiyatlarda bir 
revizyona gidebileceğini, Söke'nin %25'ine razõ olabileceklerini, Afyon'a ortak olmayõ Fransa'nõn kabul ettiğini, ancak 
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Afyon'un yönetiminde söz sahibi olmak istediklerini, bu nedenle yönetim kurulunda çoğunluk sağlayacak hisse oranõ 
istediklerini, Söke'ye 10 milyon dolar, Afyon'a ise 15 milyon dolar kõymet biçtiklerini anlatarak Ankara, Balõkesir, 
Põnarhisar'õn tamamõna, Afyon'un %51'ine 85 milyon dolar teklif etti. Söke'nin belirli bir hissesinin SCF'ye satõlmasõ 
halinde yönetimi devralmakta õsrarlõ olmayacaklarõnõ, Afyon'da Çitosan'la ortak olmalarõndan dolayõ Çitosan'a teknik 
bilgi vereceklerini ve uyumlu, Çitosan'a yararlõ bir ortak olacaklarõnõ ,tesislerin yatõrõm ihtiyaçlarõnõn  SCF tarafõndan 
makul bir sürede tamamlanacağõnõ ve bu yatõrõmlarõn yaklaşõk 70-80 milyon dolar arasõnda bir yekun tutacağõnõ, alõş 
fiyatlarõnõn değerlendirilmesinde yapõlacak yatõrõmlar için gerekli harcamalarõn da dikkate alõnmasõ gerektiğini, bu hesap 
yapõldõğõnda SCF'nin nispeten kõsa bir süre içinde  150 milyon dolar getirmesi gerekeceğini ilave etti. Böylece ilk 
görüşmelerden beri konuşulan yatõrõm ihtiyaçlarõ ve bu ihtiyaçlarõn karşõlanma şekli resmen tekliflerinin bir parçasõ 
oluyordu. 
 
Fiyatlar fena değildi. Ancak beş fabrika için yine de yeterli görülmüyordu. Karşõ teklif olarak Bülent Bey Ankara, 
Balõkesir ve Põnarhisar'õn tamamõ, Afyon ve Söke'nin %51'i için 110 milyon dolar istedi. Bir şartõ vardõ; Söke'nin geri 
kalan hisseleri hemen halka arz edilecekti. 
 
Marc, bu yeni fiyat teklifine cevap vermeden önce Türk vergi kanunlarõ ile ilgili bir konuyu ortaya getirdi. Bütün 
tesislerin amortismanlarõ hemen hemen bitmiş durumdaydõ ve defter değerleri çok düşüktü. SCF satõşõn gerçekleşmesi 
halinde defter değerinin çok üstünde para ödeyecek, ancak bu bedelin amortismanõndan istifade edemeyecekti. Bu 
durumu düzeltmenin bir yolu var mõydõ? Bu suali Süleyman Yaşar cevaplandõrdõ ve Maliyenin konu ile ilgili ayrõcalõk 
tanõyan bir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi. Konu uzun uzun tartõşõldõktan sonra Marc nihayet fiyat problemine geri 
döndü ve Türkiye için SCF'nin kabul ettiği limitin 85 milyon dolar olduğunu, Yönetim Kurulu başkanõ ile uzun 
konuşmalardan sonra bunun üstüne çõkmamaya karar verdiklerini söyledi. Aynõ mevzuda tekrar Başkana gidemeyeceğini 
ilave etti. 
 
Müzakereler bir anda tõkanmõştõ. Hisseleri ne olursa olsun Bülent Bey'in beş fabrikayõ 85 milyon dolara satmaya niyeti 
yoktu. Gayet hõzlõ bir biçimde hesaplarõnõ yaptõ ve Söke için 10 milyon dolarõn makul bir fiyat olduğunu; Ankara, 
Balõkesir ve Põnarhisar'õ 85 milyon dolara satabileceğini, Söke için de ilave bir 10 milyon dolar ödemeleri halinde 95 
milyon dolara bu işin biteceğini kararlõ bir şekilde anlattõ. 
 
Hepimiz merakla Marc'a ve ekibine bakõyorduk. Bu konuşmadan sonra Marc ve ekibi nazik bir şekilde onlara zaman 
ayõrdõğõmõz için bize teşekkür edip masadan kalkõp gidebilirlerdi. O zaman masa başõnda geçen yüksek gerilimli saatler 
boşa gidecekti. Bülent Bey Marc'a tekrar Paris'i aramasõ için bizim toplantõ salonunu boşaltmamõzõ istedi ve TKKOİB 
ekibini kendi odasõna aldõ. Toplantõ salonundaki telefonlarõn hemen çalõşmaya başladõğõnõ Bülent Beyin odasõndaki 
telefonun õşõklarõndan anlõyorduk. Işõk ne kadar uzun yanarsa, Paris teklifimizi tek kalemde reddetmiyor ve yeni bir teklif 
oluşturmaya çalõşõyor demekti. Kõsa bir telefon konuşmasõ müzakerelere devam edilmeme ihtimalini veya Marc'õn henüz 
Paris'ten aldõğõ yetkiyi tam olarak kullanmadõğõnõn bir işareti olabilirdi. Marc kõsa bir telefon konuşmasõndan sonra 
müzakerelere devam ederse tüm fiyat yetkisini kullanmadõ demekti ve bu taktirde fabrikalar ucuza gidiyor diye cidden 
endişelenmeye, fiyatlarõ daha yükseltmek için çareler aramaya başlayabilirdik. Aramõzda en telaşsõzlar Bülent Bey ve 
Yõlmaz Argüden'di. Bülent Bey sakin sakin masasõndaki birikmiş işleri tamamlõyordu. Telefonun õşõğõ yanmaya devam 
ediyordu. Telefon konuşmasõ uzun süre devam etti. Bir müddet kendi aralarõnda da konuştuktan sonra tekrar masanõn 
etrafõnda toplandõk. Marc fiyatõ 90 milyon dolara çõkardõ. Fiyata Söke'nin %51'i dahildi. 85 milyona ilave olarak teklif 
ettiği 5 milyon için bir yõllõk vade tanõnmasõnõ istiyordu. Teklifi çoğumuz olumlu bulduk. Teklifi, 5 milyonun da hemen 
ödenmesini isteyerek kabul edebilirdik ve bu şartõ Marc'da onaylardõ. Bu taktirde Afyon özelleşemeyecekti. Müzakereler 
sinirlerimizi yõprattõğõndan pek kimsenin Afyon'u düşünecek hali kalmamõştõ. Hepimiz el sõkõşmaya hazõrlanmaya 
başlarken Bülent Bey 110 milyon olarak mukabil teklifini yaptõ. Bu fiyata Söke'nin % 100'ü ve Afyon'un %51'i dahildi. 
Marc uzun bir çabadan sonra Söke'nin tamamõnõ alabilmekten vazgeçmişti. Bülent Bey bir kalemde bu imkanõ tekrar 
yaratmõş ancak fiyatõ artõrmõştõ. 
 
Toplantõnõn bundan sonrasõ tam bir pantomimdi. Taşkõnlõk belirtileri, kõzgõnlõk ve bezginlik emareleri, iş burada bitti 
diyerek evraklarõnõ toplayanlar, her kafadan çõkan sesler.   Yõlmaz Argüden bir teklif yaptõ. Söke'nin tümünü almak için 5 
milyon dolar ilave ödeme gerekiyordu. SCF'nin Afyon'un yarõsõna biçtiği fiyat 7,5 milyon dolardõ. Bunlar göz önüne 
alõnõnca SCF'nin ödemesi gereken tutar 102,5 milyon dolar tutuyordu. 102,5 milyon dolarla 110 milyon dolarõn arasõ 105 
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milyon dolar olarak hesaplanõr, TKKOİB de SCF'yi fazla zorlamamak için bu yõl 90 milyon dolar, bir yõl sonra da 15 
milyon dolar almayõ kabul edebilirdi. Bu miktara önümüzdeki yõllarda SCF tarafõndan tesislere yapõlacak yatõrõm 
harcamalarõ ilave edilecekti.  
 
Bu ara teklif üzerine Marc tekrar telefon etmek için izin istedi. Yapõlan telefon konuşmasõndan sonra yüzü gülerek 
masaya oturdu ve teklifimizi kabul ettiğini söyledi. Bu şekilde önemli bir özelleştirme projesi son bulmuş oluyordu. Bülent 
ve Yõlmaz Beyler fiyatõ iyi bir seviyeye yükselterek satõşõ başarõlõ bir biçimde gerçekleştiriyorlardõ. 
 
Toplantõnõn sonunda, Bülent Bey, beni ve Aygen Tat'õ odasõna davet ederek bizi çok üzen bir açõklama yaptõ. Kõsa bir 
süre sonra Amerika'ya, esas görevi olan üniversitesine geri dönecekti. Başkanlõğõ Ökkeş Özuygur devralacak, Yõlmaz 
Argüden özelleştirmeden sorumlu başkan yardõmcõsõ olarak özelleştirme işlemleriyle ilgilenecekti. Bülent Bey, bu şekilde, 
oluşmasõna çok emeği geçtiği bir özelleştirmeyi tamamlamadan kürsüsüne dönüyordu.  Çok kõsa bir sürede TKKOİB iki 
yõldõzõnõ, Cengiz Beyi ve Bülent Beyi, birbiri arkasõndan kaybediyordu. 
 
Toplantõyõ takip eden günlerde satõşla ilgilenen herkesi arayarak durumdan haberdar ettik. Fiyatlarõn üstüne çõkma 
imkanõnõ sağladõk. Ancak hiçbir şirket bu fiyatlarõn üstüne çõkabilecek yeni bir teklifte bulunmadõ. Çitosan'õn SCF'ye 
satõlmasõ kabul edildikten sonra aylar ayõ yorucu ve çeşitli toplantõlar yapõldõ. Nihai satõş anlaşmasõ 8 Eylül 1989 tarihinde 
Ankara'da Sayõn Güneş Taner ve SCF Yönetim Kurulu Başkanõ Pierre Conso tarafõndan imzalandõ. SCF dört fabrikanõn 
tamamõnõ, bir fabrikanõn %51'ini 105 milyon dolara satõn alõyor, önümüzdeki beş yõl içersinde tesislere 65 milyon dolar 
yatõrõm yapmayõ ve elindeki hisselerin %49'unu beş yõl içinde halka açmayõ kabul ediyordu. Bu şekilde bir özelleştirme 
projesi daha son bulmuş oluyordu.  
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 Petkim Özelleştirme Çalõşmalarõ  
 
Özelleştirme Master Planõnda öncelikli KİTler arasõnda olmamasõna rağmen Petkim'in  başarõlõ bir şekilde toparlanmasõ, 
hõzla borçlarõnõ ödemesi bir anda Petkim özelleştirmesini gündeme getirmişti. Petkim, ilerki yõllarda yapacağõ yatõrõmlarõ 
ve gerekli modernizasyonunu tespit etmek amacõyla İngiliz Chemical Systems firmasõna bir etüt yaptõrmõş, bu etüdün 
neticelerine göre de bir yatõrõm ve modernizasyon programõ hazõrlayarak onay için yetkili mercilere sunmuştu. Petkim 
yöneticileri pazarlama ve yönetim konularõnda da bazõ yenilikler yapmak istiyorlardõ. 1987 yõlõnõn sonuna doğru çok 
başarõlõ bir KİT yöneticisi olan Dr. Faruk Yağõz, Çitosan'dan Petkim'in başõna getirilmişti. Bu arada Petkim'in hisse 
senetleri TKKOİB'ye devredilmiş ve kanuni olarak özelleştirilmesine bir mani kalmamõştõ. O tarihlerde Petkim 
bünyesinde üç anonim şirket barõndõran bir holdingdi. Alpet, Yarpet ve Petlas. Halka açõlmadan önce reorganize edilen 
Petkim gerek bilanço büyüklüğü, gerek tesislerinin kõymeti ve ürettiği mamuller bakõmõndan Türkiye için çok önemli bir 
kuruluştur. 
 
Yarpet, Yarõmca'da kuruludur. 1967 yõlõnda inşasõna başlanmõş ve 1973 yõlõndan itibaren kõsõm kõsõm devreye alõnmõş, 
nispeten eski ve kapasite olarak küçük bir tesistir. Bazõ ünitelerinde kullanõlan teknoloji oldukça demodedir. 
 
Alpet'in kuruluşuna başlama tarihi 1976'dõr. İzmir, Aliağa'da son derece geniş bir arazi üzerine kuruludur. Yarpet'in 
aksine genişleyecek araziye sahiptir. 1983 yõlõndan itibaren üniteleri peyderpey devreye alõnmõştõr. Konusunda dünyanõn 
hatõrõ sayõlõr tesislerinden biridir. Her iki petrokimya  kompleksi, petrol rafinerilerinin yanõna kurulduğundan ana ham 
maddelerinin temininde bir sorunla karşõlaşõlmamaktadõr. Petlas, Kõrşehir'de kurulu, yõlda 1 milyon 200 bin lastik 
üretebilecek bir tesistir. Kuruluşu epey sancõlõ olmuştur. 
 
Petkim özelleştirme işlemlerine başlamadan önce önemli bir değişiklik geçirdi. Yönetim kurulu başkanõ olarak Dr. Ali 
Nail Kubalõ atandõ ve yönetim kurulu piyasa ekonomisini anlayan ve gereklerini uygulayabilecek kişilerden meydana 
gelecek şekilde yenilendi. Dr. Kubalõ uzun yõllar çok önemli bir özel sektör kuruluşunda ciddi görevler üstlenmiş, Türkiye 
içinde ve dõşõnda sevilen, sayõlan ve takdir edilen bir iş adamõ ve ekonomisttir. Dr. Faruk Yağõz'la birlikte çok iyi bir ekip 
oluşturacaklarõndan ve Petkim'i çok iyi yerlere getireceklerinden, o tarihlerde kimsenin şüphesi yoktu. Nitekim Dr. 
Kubalõ yönetiminde Petkim çok iyi yerlere geldi.  
 
1988 yõlõnõn başlarõnda henüz Petkim için bir danõşman banka atanmamõştõ. Yõl içersinde danõşmanlõk ihalesi açõlacağõ 
bilindiğinden bu işle alakalõ yabancõ bankalar kendilerine ortak olarak güvenilir ve tecrübeli bir banka arõyorlardõ. Benim 
TEB'de çalõşmaya başlamamdan evvel İngiliz Samuel Montagu bankasõ temsilcileriyle bazõ temaslar yapõlmõştõ. TEB, Türk 
özelleşmesinde önemli görevler üstlenmiş bir bankaydõ. Artõk çalõşacağõmõz yabancõ bankayla birlikte eşit şartlarda hakiki 
bir ortaklõk kurabilirdik. Samuel Montagu, Midland Bankasõnõn sahibi olduğu bir yatõrõm bankasõdõr. İngiliz özelleştirme 
programõnda çok başarõlõ işler yapmõş, konusunda tecrübeli ve Avrupa'da tanõnmõş bir bankadõr. İlk görüşmeler yapõlõrken 
Samuel Montagu İngiliz Demir Çelik Endüstrisi Kurumununun (British Steel) özelleştirme görevinden sorumluydu. 
Ayrõca Yeni Zelanda dahil olmak üzere pek çok ülkede özelleştirme konularõnda danõşmanlõk yapmõştõ. Uzun bir süredir 
Türk özelleştirme programõnda bir iş almayõ istiyordu. Özelleştirme Master planõnõn ihalesi sõrasõnda TSKB'yi ziyaret 
ederek tanõşmõşlar ve daha sonraki işlerde birlikte çalõşma niyetlerini ifade etmişlerdi. Ancak Samuel Montagu'nun bir 
dezavantajõ Türkiye'de tanõnmamasõydõ. Midland bankasõ ise Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da ofisleri olan ve son 
yõllarda otoyol finansmanõndan THY finansmanõna kadar çok mühim işler yapmõş olan bir bankaydõ. Bu nedenle Petkim 
çalõşmalarõ Samuel Montagu'nun gerek TEB gerek Midland temsilcileri tarafõndan TKKOİB'ye tanõtõlmasõyla başladõ. 24 
Şubatta Samuel Montagu hakkõnda Ankara'ya bilgi verdik ve daha sonra bu bilgileri taze tutmaya çalõştõk. 20 Nisanda 
Londra'ya giderek bu projenin sorumlusu olan Mr. Arnold Shipp'le görüştük. İşi almamõz halinde beraber çalõşacağõmõz 
John Sleeman ve Dennis O'Connor'la tanõştõk. Daha TKKOİB işin tarifini bankalara dağõtmamõş olduğundan ancak 
projeyi kaba hatlarõyla konuşabildik. O sõralarda Petkim'in en önemli sorunlarõndan biri olarak dõş borçlar görülüyordu. 
Dõş borçlarõn konsolidasyonu, yeniden takvime bağlanmasõ ve işletmeyi zorlamayacak bir geri ödeme düzenine 
kavuşturulmasõ üzerinde duruluyordu. Petkim bilhassa Alpet'in kuruluşunda büyük dõş borçlar almõş ve borç ödemeleri 
mali bünyeyi 1987 yõlõnda sarsmõştõ. Ancak 1988 ve onu takip eden yõllarda ihracatõnõ, dünya konjonktüründen de 
faydalanarak artõrmõş ve borçlarõnõn büyük bir kõsmõnõ bir çõrpõda ödemişti. Projede çalõşmaya başladõğõmõzda dõş borçlarõn 
önemli bir etken olmadõğõnõ anladõk.  
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6 Haziran günü TKKOİB bir mektupla bazõ bankalara müracaat ederek Petkim'in özelleştirilmesi için teklif istedi. Petlas 
bu çalõşmalara dahil edilmeyecekti. Bu mektuplar yabancõ bankalara yazõlmõş, ancak yabancõ bankalarõn Türk bankalarla 
müşterek çalõşmalarõ gerektiği belirtilmişti. Bu mektuba ek olarak Petkim, Alpet, Yarpet ve Petlas hakkõnda bilgi içeren 
bir tanõtõm dokümanõda gönderilmişti. 
 
Davet mektubunda yapõlacak iş teknik, pazarlama ve mali konularda derinlemesine inceleme yapmak, teknik ve 
pazarlama konularõyla ilgili master plan hazõrlamak, finansal konularda yenilikler getirmek ve sermaye yeterliliğini 
tartõşmak, yönetimi yeniden organize etmek, kapasitenin artõrõlmasõ ve dar boğazlarõn ortadan kaldõrõlmasõ için bir yatõrõm 
programõ hazõrlamak ve özelleştirme için gerekli hazõrlõklarõ yapmak ve özelleştirmeyi gerçekleştirmek olarak tarif 
ediliyordu. Bu çok kapsamlõ bir işti. Yönetimin ve pazarlamanõn yeni baştan reorganize edilmesi artõ Petkim gibi 
konusunu iyi bilen bir şirkete teknik danõşmanlõk yapabilmek için bu konuda uzman, kendini kanõtlamõş yabancõ 
danõşmanlarõn uzun süreli çalõşmasõna ihtiyaç vardõ. Yabancõ yönetim danõşmanlarõnõn da çok yüksek ücretlerle 
çalõştõklarõ bilindiğinden tüm danõşmanlõk için vereceğimiz teklifin mali portesinin çok yüksek olmasõndan korkuyorduk. 
İşin sonunda, tüm hesaplar görüldükten sonra bankalara büyük bir para kalmayacağõnõ bilmemize rağmen bu işi almayõ 
çok istiyorduk. 
 
Samuel Montagu yaptõğõ çalõşmalar sonucunda İngiltere'nin en ünlü teknik firmalarõndan biriyle, John Brown'la ve yine 
önemli bir isim olan Price Waterhouse Management Consulting ile ön anlaşmalar yaptõ. John Brown 1837 yõlõnda 
kurulmuş bir mühendislik firmasõdõr. Dünya üzerinde pek çok yerde, bilhassa petrokimya tesislerinde, anahtar teslim tesis 
kurmaktan sadece tasarõm projelerinin hazõrlanmasõna kadar görev yapmõştõr. Price Waterhouse ise tanõnmõş denetim 
firmalarõndan biridir. Denetim şirketleri genellikle yan kuruluşlarõ aracõlõğõyla yönetim danõşmanlõğõ da yapmaktadõrlar. 
Price Waterhouse Türkiye'de aktif bir organizasyona sahip olduğundan ilave bir avantaja da sahipti. Özelleştirmeye çok 
önem verdiğinden diğer yönetim danõşmanlarõnõn aksine önemli İngiliz özelleştirme projelerinde de görev almõştõ. Ayrõca 
bu proje için Ankon firmasõyla iş birliği yapacaklardõ. Ankon, daha önce Türban'õn özelleştirmesinde çalõştõğõndan Türk 
özelleştirmesi hakkõnda bilgiliydi. Ayrõca yöneticisi, Ahmet Müderrisoğlu, Master Plan çalõşmalarõna aktif olarak 
katõldõğõndan özelleştirme ile ilgili olarak çok geniş bir tecrübe sahibi olmuştu. 
 
Ücretimizi makul seviyelerde tutabilmek amacõyla teklifimizi üç etaplõ olarak vermeye karar verdik. Birinci etapta 
yapõlacak işi özelleştirme alternatiflerinin tespit edilmesi olarak açõkladõk. Özelleştirme stratejisi, özelleştirme tarihinde 
yurt içi ve yurt dõşõ finansal piyasalarõn ve Petkim'in mali durumuna; Petkim'in teknik özelliklerine; iç ve dõş talebi 
karşõlamak amacõyla yapmasõ gereken yeni ve dar boğaz giderici yatõrõmlara; kõsa ve orta vadede iç pazar, dõş pazar ve ithal 
ikamesi hedeflerini optimize edecek pazarlama tedbirlerinin alõnmasõna; Petkim'in rakiplerinin durumuna, ve 
özelleştirmeden sonra Petkim'in ürün satõş fiyatlarõna bağlõ olarak tespit edilecekti. İlave olarak iş başõndaki yönetimin 
özelleştirme işlemlerini başarõyla tamamlayabilecek şekilde organize edilmesi lazõmdõ. Bütün bunlarõ yapabilmek için de 
Petkim'in teknik, mali, pazarlama ve yönetim    özelliklerinin tespiti gerekiyordu. İkinci etap hükümet özelleştirme  
stratejisini seçtikten sonra başlayacaktõ. Bu etapta kararlaştõrõlan özelleştirme stratejisinin tatbiki için gerekli düzenlemeler 
yapõlacak, son etapta ise özelleştirme gerçekleştirilecekti.                            
 
Hazõrlanan dokümanlarõn TKKOİB'ye verilmesinden sonra 27 Haziranda Londra'ya giderek müstakbel ortaklarõmõzla bir 
toplantõ yaptõk. Bilhassa John Brown mensuplarõ bizi çok etkiledi. Ortaklarõmõzla birlikte bu karmaşõk projenin altõndan 
kalkabileceğimize güvenmeye başladõk. 
 
Teklifimizi verdikten bir süre sonra, 21 Temmuz 1988 tarihinde Cengiz İsrafil imzalõ bir mektupla teklifimizin revizyonu 
istendi. Bu mektuba 8 Ağustos 1988 tarihinde Arnold Shipp cevap verdi. Bu tarihe kadar TKKOİB ve Petkim 
yetkilileriyle yaptõğõmõz görüşmelerde teknik iş planõndan memnun olmadõklarõnõ anlamõştõk. Petkim'in elinde bir yatõrõm 
programõ vardõ. Bu programõn hemen gözden geçirilmesini, uygun görüldüğü taktirde vakit kaybetmeden uygulamaya 
geçilmesini istiyorlardõ. Bazõ yerli ve yabancõ şirketler de çeşitli iş birliği ve ortaklõk teklifleriyle Petkim'e başvurmuşlardõ. 
Petkim bu tekliflere müspet veya menfi bir cevap vermek istiyordu. Yeni iş teklifimizi bu istekler doğrultusunda 
hazõrladõk. John Brown, tesislerde vakit geçirmeden bir inceleme yaparak fazla finansal harcamaya ihtiyaç göstermeyen 
bazõ yatõrõmlarõ tespit edecek ve bunu Petkim'e bildirecekti. Bu çalõşmalarõn devamõ sõrasõnda Chem Systems'in raporu 
gözden geçirilerek, tatbikinde özelleştirmeyi engellemeyecek yatõrõmlarõn başlamasõ için Petkim'e onay verilecekti. Teknik 
çalõşmalar mümkün olduğunca çabuk bitirilecek ve Petkim'in değerini arttõrõcõ yönde olacaklardõ.  Petkim'e yapõlan iş 
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birliği teklifleri en kõsa sürede değerlendirilecekti. Alpet ve Yarpet'in fabrikalarõndan bazõlarõnõn  gruplandõrõlmasõ ve 
gruplarõn ayrõ ayrõ özelleştirilmesi fikri incelenecekti. Birinci etap çalõşmalarõnõn sonunda TKKOİB'ye özelleştirme 
stratejisi, iç ve dõş borçlar, teknoloji, pazarlama, yönetim ile finansal planlama ve kontrol konularõnda somut öneriler 
getirilecekti. Özelleştirme stratejisi beşinci ayõn sonunda takdim edilecekti. 
 
Son teklifin verilmesinden sonra aradan uzunca bir süre geçti. Eylülün başõnda, 29 Eylülde Ankara'da teklifimizi 
açõklamamõz istendi. Apar topar Londra'ya uçarak 14 Eylülde ortaklarõmõzla bir toplantõ daha yaptõk. Bu toplantõda teklifi 
nasõl sunacağõmõz konusunda anlaştõk. Teklifin sunuşunu Arnold Shipp yapacaktõ. Hatõrõmda kaldõğõna göre bankacõlõğa 
başlamadan önce Arnold, Dõş İşleri Bakanlõğõnda çalõşmõştõ. Bir diplomatõn tüm özelliklerine sahipti. Teknik konularda 
sözü John Brown'dan Peter Robinson alacak, diğer mevzularõ ise Price Waterhouse'dan Graham Turton anlatacaktõ. 
Toplantõdan bir gece önce Ankara'da bir prova yapmaya karar verdik. 28 Eylül akşamõ yapmayõ düşündüğümüz prova 
uçak saatlerini iyi ayarlayamadõğõmõzdan gerçekleşemedi. Ertesi gün erkenden kahvaltõda bir ön toplantõ yaptõktan sonra 
TKKOİB'nin yolunu tuttuk. Bu kere TKKOİB'de kendi yöneticilerine ilave olarak Petkim yöneticilerinkinde hazõr 
bulunduğunu gördük. Demek ki bu özelleştirmede Petkim yöneticileri önemli roller oynayacaklar ve çalõşmalarõn 
gidişatõndan devamlõ olarak haberdar olacaklar ve hatta çalõşmalarõ yönlendireceklerdi. 
 
Sunuş konuşmalarõndan sonra TKKOİB ve Petkim'ciler bizi soru yağmuruna tuttular. Çalõşmanõn her etabõnõ bize ince 
ince açõklattõlar, John Brown'õn yapacağõ çalõşmalarõ detaylandõrdõlar, Price Waterhouse'un çalõşmalarõndan neler 
beklediklerini anlattõlar. Dr. Ali Nail Kubalõ'nõn ekibe katõlmasõyla pazarlama ve yönetim sorunlarõ öne çõkmõştõ. 
Ödenecek ücrete karşõlõk olarak iyi bir iş bekleniyor, önerilerin tatbik edilecek nitelikte olmasõ isteniyordu. Bu çalõşma 
teorik bir çalõşma olmayacak, öneriler uygun bulunduğu taktirde hemen tatbik edilecek ve Petkim'in büyümesini 
sağlamakta kullanõlacaktõ. Danõşmanlar büyük sorumluluklarla karşõ karşõyaydõlar. Ancak her danõşman elindeki 
imkanlarõ kullanarak istenilen hizmetin eksiksiz verilebileceğine de inanõyordu. TKKOİB ve Petkim yetkililerini işi 
yapabileceğimiz konusunda ikna ettiğimizi zannediyor ve işi alabileceğimizi düşünüyorduk. TKKOİB nihai kararõnõ 
verirken zorlanacaktõ. Rakiplerimiz tecrübeli ve tanõnmõş bankalardõ. 
 
Nihayet karar açõklandõ. İşi almõştõk. Bundan sonra hõzla hareket etmek, bir taraftan kontrat müzakerelerini yürütürken 
bir taraftan işe başlama hazõrlõklarõnõ yapmamõz lazõmdõ. Bu arada biz, danõşmanlarõn birbirleriyle yapacaklarõ anlaşmalarõ 
hazõrlayacak, iş prensiplerini, iş takip metotlarõnõ geliştirecek, danõşmanlarõn Petkim ziyaretlerini organize edecek bir alt 
yapõ oluşturacaktõk. 24 Ekim tarihinde bankada Petkim'in iki kõymetli elemanõ Özcan Beşergil ve Selim Gümen'le bir 
araya gelerek müşterek çalõşma esaslarõnõ tespit ettik. Ertesi gün Ankara'da tüm danõşmanlar, TKKOİB ve Petkim 
yetkilileriyle bir toplantõ daha yaptõk. Bu toplantõda TKKOİB fiyatõmõzõ biraz daha aşağõ çekti, kontrat üzerinde ve çalõşma 
sõrasõnda karşõlaşacağõmõz pratik problemler üzerinde konuşuldu. En önemli problem Petkim'in fabrikalarõnõn çeşitli 
yerlerden alõnan lisanslarla kurulmuş olmasõndan kaynaklanõyordu. Haklõ olarak lisansörler kendi kurduklarõ tesislerde 
derinlemesine incelemeye müsaade etmeden önce inceleme yapacak teknik danõşmanla bir gizlilik anlaşmasõ imzalamak 
istiyorlardõ. Bu nedenle Petkim'in birçok firma ile temasa geçip onlardan izin almasõ ve alõnan izin şartlarõna uygun olarak 
John Brown'õn onlara gizlilik şartlarõna uyacağõnõ belirten mektuplar göndermesi gerekiyordu. John Brown'õn üstünde 
durduğu diğer bir husus ise yapacaklarõ tasarõm hizmetlerinin sigortalanmasõyla ilgiliydi. Dar boğaz gidermek için tavsiye 
edecekleri değişikliklerin sonucunda meydana gelebilecek aksiliklere karşõ sigorta edilmek istiyordu. Daha doğrusu John 
Brown, Petkim'in istediği limitler dahilinde garanti vermek istemiyordu. Bu meselelerin ve diğer kontrat şartlarõnõn 
konuşulmasõndan ve bazõ hususlarda anlaşmaya varõlmasõndan sonra biz danõşmanlar ve Petkim yöneticileri TEB'in 
Ankara şubesinde iş tarifiyle ilgili olarak tekrar bir araya geldik. Petkim yöneticileri iş tarifine yatõrõm programlarõnõn 
hemen gözden geçirilmesi ve müşterek yatõrõm teklifi yapan firmalarla ilgili tekliflerin sonuçlandõrõlmasõnõ iş programõna 
dahil ettirdiler. Ellerinde çok kõymetli bir kadro olduğunu da ifade ederek bu kadronun da değerlendirilmesini istediler.  
 
Bir gün sonra tekrar TKKOİB'de bir araya gelerek her iki dokümana da son şekillerini verdik. Geçmiş tecrübelerimize 
dayanarak kontratõn hazõrlandõktan epey sonra imzalanacağõnõ biliyorduk. Ancak iş programõmõzõ tatbik edebilmek için 
hemen işe başlamamõz lazõmdõ. Gizlilik anlaşmalarõ ile ön çalõşmalar vakit alacağõndan işe bankalar ve Price Waterhouse 
başlayacaktõ. 
 
21 Kasõm tarihinde Price Waterhouse'dan üç uzman ile Ankon elemanlarõnõn Ankara'da başlattõklarõ çalõşma, her üç 
kuruluştan uzmanlarõn Petkim tesislerinde yaptõklarõ incelemelerle, müşteri ziyaretleriyle, TKKOİB ve Petkim'de tam 
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kadroyla yapõlan sayõsõz toplantõlarla Temmuz ayõna kadar devam etti. Bu arada danõşmanlar çok çeşitli problemlerle karşõ 
karşõya kaldõlar. Petkim'in denetimi haliyle zaman alõyordu. Denetim raporu hazõr olana kadar bankalar çalõşmalarõna 
başlayamadõlar. Petkim bir an önce her türlü formalitesi tamamlanmõş olan 10 yatõrõm projesi hakkõnda danõşmanlarõn 
onayõnõ bekliyor, o tarihe kadar kendisine yapõlan iş birliği ve ortak yatõrõm tekliflerinin de geciktirilmeden incelenerek 
değerlendirilmesini istiyordu. Danõşmanlar, ilerde özelleştirmeyi zorlaştõracak yatõrõm ve işbirliği çalõşmalarõnõn çok iyi 
incelenerek tatbik edilmesi gereğine inanõyorlardõ. Öte yandan bu değerlendirmeyi yapacak olan John Brown, 
çalõşmalarda kendi elemanlarõnõn sebep vereceği muhtemel hasarlara karşõ sigortalanmadõğõndan ve lisansörlerin izinleri 
alõnmasõnda gecikmeler nedeniyle Şubat ortasõna kadar Petkim'de inceleme yapacak elemanlarõnõ gönderemedi. Bu 
nedenle Mart ayõna kadar yapõlan her toplantõda ağõr şekilde tenkide uğradõk. Biz bankalar olarak uzun süre TKKOİB'den 
para alamayacağõmõzõ biliyorduk, ancak birlikte çalõştõğõmõz şirketler ücretlerinin hemen ödenmesini istiyorlardõ. Samuel 
Montagu büyük bir fedakarlõkla her iki yabancõ danõşmanõn ücretlerini kendi kaynaklarõndan ödemeye başladõ, bu şekilde 
çalõşmanõn aksamamasõnõ sağladõ. 
 
Projenin başlarõnda bankalar denetim neticelerini, John Brown ise problemlerinin hallini bekliyordu. Aralõk ayõnda 
aramõzdan sadece Price Waterhouse dört ekiple çalõşmalarõna hõzla devam ediyordu. Petkim'in yapõsõnõ öğrenmişler ve 
makul bir süre içinde Petkim'de pazarlama, yönetim, finansal planlama ve kontrol sistemlerinde alõnacak kõsa vadeli 
tedbirleri tespit edebileceklerdi. Mr. Shipp ise bu çalõşmalarõn Petkim'in özelleştirme stratejisinin belirlenmesinden sonra 
yapõlmasõnda fayda görüyordu. Tesislerin gruplandõrõlmasõ, Alpet veya Yarpet'in ayrõ ayrõ satõlmalarõ tüm organizasyon, 
pazarlama ve finansal kontrol sistemlerinin yeniden yaratõlmasõnõ gerektirebilecekti. Petkim temsilcileri ise mevcut 
sistemlerinin daha randõmanlõ bir hale getirilmesine çok önem veriyorlardõ. Onlarõn istedikleri mevcut durumun daha da 
iyileştirilmesiydi. 
 
Çalõşmanõn bir kõsmõ şirketlerin merkezlerinde, bir kõsmõ Petkim tesislerinde, bir kõsmõ ise Petkim müşterilerinde, 
Ankara'da, Londra'da yapõlõyordu. Genelde Samuel Montagu ve TEB projeye belli bir süre koymamõşlardõ. Proje bitene 
kadar gerekli iş gücünü bu işe tahsis edeceklerdi. Ancak John Brown ve Price Waterhouse için durum böyle değildi. Her 
iki şirket belli bir adam/saat üzerinden anlaşma yapmõşlardõ. Tahsis edilen adam/saat içinde işler tamamlanmadõğõ taktirde 
projenin yarõm kalma ihtimali vardõ. Petkim çalõşmanõn büyük bir kõsmõnõn  kendi tesislerinde yapõlmasõnõ istiyor ve 
danõşman adam/saatlerinin gayeye uygun bir biçimde harcanmasõ için çaba sarf ediyordu. Bu nedenle uzmanlarõn hangi 
aktivite için, nerede, ne süreyle çalõştõklarõnõn her hafta kendilerine bildirilmesini arzu ediyorlardõ. Biz de bu amaçla bir 
bilgisayar programõ geliştirmiştik. Bu program sayesinde herkesin iş durumunu takip edebiliyor ve iş programõna 
uygunluğunu kontrol ediyorduk. Ancak program uzmanlarõn bildirimde bulunmalarõ halinde işe yarõyordu. Uzmanlarõn 
zamanõnda bu bildirimleri yapmalarõnõ sağlamak için Londra toplantõsõnda yoğun bir mücadele vermek icap etti. 
 
Ocak ayõnõn ortalarõnda çalõşmanõn kati iş programõmõzõ TKKOİB'ye ve Petkim'e sunduk. Bu programda John Brown, 
Price Waterhouse, Samuel Montagu ve TEB detaylõ bir şekilde, tesislerde yaptõklarõ ön incelemelerin õşõğõnda neler 
yapacaklarõnõ, ne gibi bir sistem geliştireceklerini ve tespit edilen problemleri nasõl ve ne zaman çözeceklerini 
anlatõyorlardõ. John Brown ön bulgularõn õşõğõnda, iş programõnda, tesislerde yapõlabilecek bazõ değişikliklerle ilgili 
tavsiyelerde bulunuyordu. John Brown ve Price Waterhouse'un iş programlarõna göre her iki şirketin danõşmanlõk 
hizmetleri Nisan ayõnõn sonunda nihayete erecekti. 
 
Bu arada Petkim'in de yapõlan hizmetlerin takibi için mükemmel sistemler geliştirdi. Uzmanlarõn kendi tesislerinde neler 
yaptõklarõnõ, kimlerle konuştuklarõnõ ve hangi dokümanlarõ isteyip aldõklarõnõ günü gününe takip ediyorlardõ. İstenilen 
dokümanlar, gizlilik anlaşmasõna ters düşmediği taktirde teslim ediliyor, aksi taktirde lisansörlere danõşõlõyordu. 
Danõşmanlara teslim edilen her yazõlõ belgenin bir kopyasõ özelleştirme koordinatörlüğünde toplanõyordu. Danõşmanlarõn 
bir soru formu dağõtmak istemeleri halinde bu form koordinatörlükçe gözden geçiriliyor, gerekirse tercüme ediliyor ve 
formun ne amaçla hazõrlandõğõnõ anlatan bir kapak yazõsõyla ilgililere dağõtõlõyordu. Koordinatörlük, danõşmanlarla yapõlan 
her toplantõnõn zabõtlarõnõ muhakkak tutuyor ve bu zabõtlarõ ilgililere dağõtõyordu. Hiç bir müessesede bir danõşmanlõk 
projesinin bu kadar detaylõ bir şekilde takip edildiğine hiç şahit olmamõştõm. Zaman ve para kaybõna mani olmak amacõyla 
kurulan bu sistem, örnek alõnacak bir sistemdir. Genellikle Petkim yapõlan çalõşmalardan memnundu. Petkim'de, bir 
projenin başarõlõ olmasõ için gerekli şartlarõn en önemlisi, çalõşma yapõlan firmanõn iş birliği fazlasõyla sağlanmõş 
durumdaydõ. 
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Yönetim Kurulu Başkanõ Dr. Ali Nail Kubalõ  danõşmanlardan büyük hizmet istediklerini, bu hizmetin sadece anlaşmada 
yazõlanlarla sõnõrlõ olmadõğõnõ, bir anlamda Petkim'in başarõsõ için gerekli her şeyin danõşmanlarca yerine getirileceğine 
emin olduklarõndan işin bize verildiğini daima hatõrlatõyor, raporlarõn tamamen tarafsõz ve hiç kimsenin etkisi altõnda 
kalmadan, tatbik edilebilir öneriler ihtiva edecek bir biçimde hazõrlanmasõnõ istiyordu. Çok iyi bir kadroya sahip 
olduklarõnõ belirterek bu kadronun iyi kullanõlõp kullanõlmadõğõnõn tespitini arzu ediyor, Petkim'in uluslararasõ pazarda 
yerini aldõğõnõ ve yönetiminin de bu pazarõn gereklerine uygun hareket kabiliyetine sahip, karar alabilmek için bütün 
bilgilere zamanõnda ulaşabilecek şekilde organize edilmesi gerektiğini, en acil sorunlarõnõn ise programa alõnmõş yatõrõmlar 
ve Petkim'le işbirliği yapmak isteyen ciddi firmalarõn tekliflerinin değerlendirilmesi olduğunu söyleyerek danõşmanlarõn bu 
sorularõ en kõsa zamanda cevaplandõrmalarõ gerekliliğini vurguluyordu. 
 
Bu arada Petkim'le ilgilenen şirketlerin yetkilileri TEB'i ziyarete başlamõşlardõ. Şirket yetkilileri zamanlamayla ilgili bilgi 
almak istiyor ve Petkim'in hangi bölümüyle ilgilendiklerini açõklõyorlardõ. Dikkatimizi çeken husus, bu şirketlerin Petkim 
tesislerinin tümüyle değil ancak belli bölümleriyle ilgilenmeleriydi. Her şirket kendi iş sahasõ ile uygun bir Petkim 
fabrikasõna talip olabileceğini belirtiyordu. 
 
Şubat ayõnda yapõlan bir toplantõda Yõlmaz Argüden danõşmanlarõn Petkim için bir takõm stratejiler geliştirmek 
mecburiyetinde olduğunu söyledi. Petkim'in şu anda bir monopol şeklinde çalõştõğõnõ, ancak bugün için, devletin fiyatlara 
müdahale etme imkanõna sahip olduğunu, özelleştirme sonrasõnda ise tesisleri satõn alan yatõrõmcõlarõn  monopol 
durumunu kötü kullanmamalarõ için bazõ kontrollere ihtiyaç duyulacağõnõ bu nedenle danõşmanlarõn bu konuda da bir 
model geliştirmeleri gerektiğini vurguladõ. Bu model AET ülkelerinde kullanõlan modellere uygun bir şekilde 
geliştirilmeliydi. İş planõnda belirtilen aktivitelerin kontratta bahsedildiği şekilde detaylandõrõlmasõnõ, zamanlamanõn 
tereddüde mahal vermeyecek bir biçimde açõklanmasõnõ ve Petkim'e iş birliği teklif edenlerle devamlõ temasta kalõnmasõnõ 
istedi. John Brown'õn çalõşmalarõnõn derinleştirilmesini, üretim üniteleri arasõndaki ham ve yarõ mamul madde alõşverişini 
gösteren diyagramlar hazõrlanmasõnõ, yardõmcõ tesislerin de çalõşma kapsamõna alõnmasõnõ, kullanõlan teknolojilerin 
modern petrokimya tesislerinde kullanõlan teknolojilerle karşõlaştõrõlmasõnõ görmek istediğini belirtti.  
 
Ortaya yavaş yavaş bir tablo çõkmaya başlamõştõ. Bu tabloya göre TKKOİB ve Petkim projeyle son derece yakõndan 
ilgileniyor ve samimi olarak Petkim'in kõymetini arttõracak bir biçimde özelleşmeye gitmek gereğine inanõyorlardõ. Yazõlan 
raporlar dikkatle okunuyor, uzmanlarõn çalõşma şekilleri, istedikleri bilgiler takip ediliyordu. Denetim sorunu hariç, 
Petkim, çalõşmalarõn gecikmemesi için elinden geleni yapõyordu.  Çalõşmalarõn ürünlerinin işe yarayan ve güncel 
sorunlarõn yanõnda uzun vadeli olmasõ arzu ediliyordu. Petkim'in özelleştirilmesinin yanõnda uzun vadeli çalõşma 
stratejisinin seçimi danõşmanlardan isteniyordu.  
 
Mart ayõ başõnda denetimciler, 1987 yõlõ denetim raporu Petkim'e takdim etmiş ancak henüz mutabakat sağlanamamõştõ. 
Denetimi yapan firma kur farklarõnõn ve kõdem tazminatlarõnõn kâr/zarar tablosunda görülmesini istiyor, Petkim'de buna 
itiraz ediyordu. 1988 denetimine ise henüz başlanmamõştõ. Petkim'e denetimci firmanõn kabulleri doğrultusunda finansal 
tablolar hazõrlamasõnõ tavsiye etmeye karar verdik. 1989 yõlõ projeksiyonlarõ için yatõrõm rakamlarõna ihtiyaç vardõ. Petlas 
halen Petkim'in kaynaklarõnõ kullanõyordu. Petkim'in itfa tarihinde sermayeye dönüştürülebilen tahvilleri konusunda 
ciddi bir çalõşma yapõlmasõ gerekiyordu. İlerde özelleştirme sõrasõnda çoğunluğu fonlarõn elinde olan tahviller problem 
yaratabilirdi. Ancak Nisan ayõnda nakit akõmlarõ hazõrlanabilirdi. Sağlõklõ bir nakit akõm analizi için Price Waterhouse'tan 
Petkim ürünlerinin geleceğe dönük satõş fiyatlarõnõ öğrenmeliydik. TEB'de kendi imkanlarõyla İstanbul Menkul Kõymetler 
borsasõ hakkõnda bir çalõşma yapacak ve Petkim'in bir kõsõm hisse senetlerinin halka arz edilip edilmeyeceğini 
araştõracaktõ. Bizden istenen bilgiler hisse fiyatlarõnõn yükselip yükselmeyeceği, zamanlama, kurumsal yatõrõmcõlarõn hisse 
senedi portföyleri, genelde uygulanan temettü politikalarõ, SPK'ya nasõl müracaat edileceği konusunda bilgi, fiyat/kazanç 
oranlarõ analizi, ve borsa'da hisse senedi değerlendirilmesinde kullanõlan metodular ile ilgiliydi.  
 
Danõşmanlarõ en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi monopol kontroluydu. Fiyatlara müdahale etmeden Petkim'in 
uluslararasõ piyasalara uyumlu fiyatlarla çalõşmasõ, özelleştirmeden sonra, nasõl sağlanabilirdi? Gelişmiş ülkelerden 
bazõlarõnda bu problemler çözülmüş olmasõna rağmen gerek damping gerekse tekelci fiyatlar konusunda Türkiye'de 
alõnmõş tedbirler yoktu. Bu nedenle yapõlacak çalõşmalar Türkiye için bir başlangõç olacaktõ. 
 
Danõşmanlar Petkim'in nasõl özelleştirilebileceği konusunda çeşitli modeller üretmeye başlamõşlardõ. Petkim'in tümü 
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satõlabilir, Alpet ve Yarpet ayrõ ayrõ satõlabilir, gruplandõrõlarak satõlabilir, satõşlarda blok satõş metodu veya halka açõlma 
metodu benimsenebilirdi. Bize enteresan gelen özelleştirme yolu her iki tesiste mevcut üniteleri gruplaştõrmak ve gruplarõ 
özelleştirmekti. Bu taktirde alt yapõ ve yardõmcõ tesislerin ne şekilde özelleşebileceğini düşünmek gerekecekti. Gerek 
Alpet'te gerekse Yarpet'te her üretim ünitesinin istifade ettiği elektrik, buhar üretim üniteleri, yangõn söndürme teşkilatõ 
ve atõk sistemleri gibi sistemler vardõ. Ünitelerin özelleştirilmesi halinde belki de bu hizmetlerin uzun vadeli kontratlarla 
sağlama alõnmasõ gerekecekti. Halka borsa yoluyla açõlma pek mümkün görünmüyordu. 
 
Petkim'i parçalara bölüp satma metodunda karşõlaşõlan en büyük zorluk ünitelerin gerçek finansal durumunu ortaya 
çõkarmaktõ. Gerçekçi bir biçimde ünite maliyetlerini hesaplamak birkaç ay alacak yorucu bir işti. Eğer Petkim 
parçalanarak özelleştirilirse her ünitenin randõmanõ çok ehemmiyet kazanacaktõ.    
 
Nisan ayõ başlarõnda bu sorunlarõn bir bölümünün çözümünü bulmuş, bir kõsmõna ise hiç dokunamamõştõk. Bu arada 
monopolleşme hakkõnda bir raporu TKKOİB'ye sunduk. Price Waterhouse Petkim'in kullandõğõ muhasebe sistemini 
uluslararasõ standartlara uygun bulmuş, ancak ünite maliyetleriyle ilgili bir gelişme sağlayamamõştõ. Tüm çalõşmalar Mayõs 
ayõnda bitecekti. John Brown yatõrõm projelerini uygun buluyordu. Yapõlacak yatõrõmlar pek fazla bir harcama 
gerektirmiyor ve makul ölçüler içinde Petkim'in kârlõlõğõnõ artõrõyordu. Bu toplantõda Yõlmaz Argüden monopolleşme 
konusunda hazõrlanan rapordan memnun olmadõğõnõ anlattõ. Petkim'in özelleştirmesinden sonra küçük tüketicileri 
koruyacak tedbirlerin üzerinde çalõşõlmasõnõ ve anti trust (kartelleşmeye karşõ tedbirler) hakkõnda görüş belirtilmesini 
istedi. Petkim'in hepsine veya bir bölümüne yabancõlarõn talip olmasõ halinde böyle bir satõşõn Türkiye'nin en büyük 
yabancõ sermaye transferi olacağõnõ, bu durumda özel bazõ düzenlemeler gerekebileceğini, konu ile ilgili başka ülkelerdeki 
düzenlemeler hakkõnda bilgi verilmesini isteyerek Petkim'in özelleştirilmesinden sonra koruyucu tüm tedbirlerin 
kaldõrõlacağõnõ bu nedenle problemin çok detaylõ bir şekilde incelenmesi gerektiğini ilave etti. Halka açõlma olduğu 
taktirde küçük hisse sahiplerinin haklarõ korunmalõ, çevre kirliliği konularõnda bazõ garantiler alõnmalõydõ. Petkim'in 
üretim ünitelerinin gruplaştõrõlmasõ da TKKOİB'yi tatmin etmemişti. Üniteler arasõnda ham ve yardõmcõ malzeme 
transferlerinin detaylandõrõlmasõ, ünitelerin yerleşimlerinin incelenmesini, ünitelerin üretim maliyetleri, teknolojilerinin 
değerlendirilmesi ve gruplaştõrma nedenleri hakkõnda daha geniş bilgi istiyorlardõ. Ayrõca Petkim'in her iki tesisinin, 
rakiplerine göre sahip olduklarõ göreceli üstünlük etüdünün yapõlmasõ isteniyordu. Petkim'in Akdeniz havzasõndaki 
rakipleri karşõsõndaki durumu ve bunlarla rekabet olanağõ ve sahip olduğu veya olabileceği göreceli üstünlükler neydi?  
Price Waterhouse bu üreticilerin nerede, ne zaman kurulduklarõnõ, ne ürettiklerini ve ne gibi teknoloji kullandõklarõnõ 
belirten bir etüt yapmalõydõ. Bu çalõşmalar yapõlõrken gelişmeler TKKOİB'ye ve Petkim'e bildirilecekti.  
 
Çalõşmalar ilerledikçe Alpet'in teknik açõdan özelleştirme için uygun bir aday olduğunu, ancak Yarpet'in teknolojisinin 
eski oluşu nedeniyle özelleştirilmesinde bazõ sorunlarla karşõlaşõlacağõnõ anladõk. Grup halinde özelleştirme için her grubun 
ham, yardõmcõ madde, elektrik, buhar gibi girdilerini hassasiyetle ölçecek donatõmlara ihtiyaç vardõ. John Brown bir 
bilgisayar programõ kullanarak gruplarõn teşkiliyle ilgili araştõrmalar yapõyor, gruplaşmada olacak değişikliklerin tüm tesisin 
mamul, yarõ mamul, enerji dengesini ne şekilde etkileyeceğini inceliyordu. Price Waterhouse projelerini tamamlamak 
üzereydi. Tesislerin ne şekilde özelleştirileceğine karar verilmeden önce daha detaylõ çalõşmalar yapmanõn bir manasõ 
yoktu. Ama halen sõhhatli bir ünite maliyet sistemi kurulamamõştõ. Monopol ve anti trust tedbirleri hakkõnda Londra'da 
bir hukuk bürosuna yaptõrõlan çalõşma TKKOİB'ye sunulmuştu. Ayrõca Samuel Montagu Petkim'in karakteristiklerini 
belirten şirket profilinin hazõrlama çalõşmalarõnõ bitirdi. TEB tarafõndan Türkçe'ye çevrilen ve Ağustos ayõnda geniş bir 
müstakbel yatõrõmcõ kitlesine dağõtõlan bu profilde komik tercüme hatalarõ olduğunun farkõna varõp yanlõşlarõ düzeltip 
tekrar tercüme ettik ve yeniden aynõ şahõslara dağõttõk. Herhalde nezaketlerinden veya bu dokümanõ okumadõklarõndan 
kimse bu yanlõşlõklar konusunda bizi tenkit etmedi. 
 
Temmuz ayõnda yapõlan son toplantõyla bankalar hariç diğer danõşmanlarõn işleri bitti. Eylül başlarõnda İstanbul'da 
uluslararasõ bir toplantõ tertiplendi. Bu toplantõda Petkim'in özelleştirileceği resmen açõklandõ.  
 
Petkim'in özelleştirilmesinde, Petkim'in gruplara bölünmesi ve bu gruplarõn blok satõşlarõ resmen açõklanmasa da en 
uygun özelleştirme yöntemi olarak kabul edilmişti. John Brown ve Price Waterhouse bu doğrultuda çalõşmalar yapmõşlar, 
gruplaşmanõn teknik ve organizasyonel esaslarõnõ tespit etmişlerdi. Bütün bu çalõşmalara rağmen Petkim Holding 
bünyesine daha önce birer anonim şirket olan Alpet ve Yarpet dahil edildi. Daha sonrada, 1990 Haziranõnda yine 
beklentilerin aksine bir kõsõm hisse senedi halka satõldõ. Gruplaşmanõn Petkim için en doğru özelleştirme başlangõcõ 
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olduğunu iddia etmemekle beraber başõndan beri Petkim gibi bir devin özelleştirilmesinde halka açõlma metodunun 
realist olmadõğõnõ bile bile bu yola neden girildiğini bilmiyorum. Petkim'in küçük bir bölümünün halka satõlmasõ gerçekte 
hiçbir şeyi değiştirmedi, özelleştirme hedeflerinden hiçbirine erişilemedi. 
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 İştiraklerin Özelleştirilmesi      
 
Petkim'le ilgili çalõşmalar devam ederken Mayõs ayõ ortalarõnda TKKOİB ani bir kararla Arçelik, Bolu Çimento, Çelik 
Halat, Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik ve Hektaş'taki mevcut hisselerinin en kõsa zamanda satõlmasõnõn sağlanmasõ 
için TEB'e başvurdu. TEB ve Rotschild TKKOİB'ye danõşmanlõk yapmaya başladõklarõnda bu şirketleri o günün şartlarõna 
göre değerlendirmişler ve raporlarõnõ Başkanlõğa takdim etmişlerdi. Bu çalõşmada Rotschild'in de yer almasõnõ 
istediklerinden ilk iş olarak Rotschild'i çalõşmaya katõlmaya ikna etmemiz gerekiyordu. Rotschild yetkilileri defalarca 
işlerinin tamamlanmõş olduğunu bize bildirmişlerdi. Onlara göre değerlendirme bir defa yapõlõrdõ. İdare zamanõnda 
hareket etmeyip aradan geçen süre zarfõnda şartlar değişirse sorumlu danõşman olamazdõ. Esasõnda Rotschild'in bu 
düşüncesi doğruydu. Her ilave çalõşma, tekrar ekip kurulmasõnõ, bir yõğõn seyahat masrafõ yapõlmasõnõ, yoğun iş gücü 
sarfõnõ gerektiriyor ve diğer işlerin programõnõ bozuyordu. TKKOİB her isteğinin anõnda cevaplandõrõlmasõnõ da istiyordu. 
Halbuki Rotschild uluslararasõ bir bankaydõ. Elemanlarõ dünyanõn dört bir yanõnda iş takip ediyorlardõ. Bu nedenle onlarõ 
işe başlamaya ikna edebilmek çok zor oldu. Birlikte çalõşma kararõ alõndõktan hemen sonra çalõşmalara tüm güçleriyle 
katõldõlar. TKKOİB bizden Haziran sonuna kadar temel istatistiklerden (fiyat/kazanç oranõ, piyasa değeri/defter değeri 
gibi) hareketle her şirketin değerini tespit etmemizi istiyordu. Temel göstergeler için dünya borsalarõnõn ortalamalarõndan 
da hareket ederek bir fiyat teşekkül ettirecektik. Her iki metotla hesapladõğõmõz hisse fiyatlarõ borsa da geçerli fiyatlarla  
karşõlaştõrõlacak ve buna göre satõş stratejisi tespit edilecekti. Ayrõca bu hisse senetlerinin bir sepet halinde satõşa 
sunulabilme olanağõnõ araştõracaktõk. Önerilerimizin alõşõlagelmiş metotlarõn dõşõnda olmasõ isteniyordu. Halka açõlma 
borsanõn o tarihteki durumu göz önüne alõnarak hiç denenmeyecekti. Borsa fiyatlarõ ile satõş düşünülmüyordu. 8 
Haziranda bütün hazõrlõklarõn bitirilerek satõş metodunu görüşmeye hazõr olmamõz isteniyordu. Tarihi tespit edenin sayõn 
Başbakan olduğu da bize fõsõldanmõştõ. Blok satõşlar yapõlabilecekti. Belli oranlarda hisse satõn alanlara  bir yönetim kurulu 
üyeliği verilebilecekti. Bu taktirde satõş fiyatõ borsa fiyatõnõn hayli üstünde olacaktõ. Talep olursa mevcut ortaklara da hisse 
senetleri satõlabilecekti. 
 
TKKOİB o tarihlerde doğrudan borsaya girmemekle haklõydõ. Ellerindeki hisse senetleri Türkiye'nin en kõymetli hisse 
senetleriydi. Uzun yõllardan beri, hatta borsanõn kurulmasõndan önce de bu hisseler aranõyor, alõnõyor ve satõlõyordu. Bu 
hisseler iyi değerlendirildikleri taktirde devlete iyi bir gelir sağlayabilirdi. 
 
Çalõşmaya katõlmak üzere Rothschild bankasõndan Mr. Pasnik 7 Haziran 1989'da İstanbula geldi. Yaptõğõmõz toplantõda 
hisse senetlerinin % 10'unu ya bir sepet olarak ya da teker teker yeni kurulmakta olan Turkish Fund'a satmayõ planladõk. 
Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, Türk Fonu'na, yani yabancõlara, hisse senedi satmanõn yaratacağõ güven hissini 
kullanarak geri kalan hisse senetlerinin bir kõsmõnõ halka arz edecek ve halka arz edilecek kõsmõn Underwritingini 
şirketlerin şimdiki ortaklarõna yaptõracaktõk. Yine hisselerin bir bölümünü kurulacak bir yerli yatõrõm fonunda 
değerlendirmeyi düşündük. Az da olsa bir bölüm hissenin çalõşanlara satõlmasõnõn psikolojik yönden çok faydalõ olacağõna 
inanõyorduk. Bu işlemin gerçekleşmesi şirketlerin veya TKKOİB'nin çalõşanlara finansman sağlamasõyla mümkün 
olabilirdi. Yabancõ fonlarõn az miktarda hisse senedi alabileceğini, bir kõsõm hissenin de yurt dõşõnda çalõşan Türk işçilere 
satõlabileceğini tahmin ediyorduk. 
 
Yeni bir değerlendirme yapmamõza zamanlama yönünden imkan yoktu. Takriben bir yõl önce hazõrlanmõş olan 
değerlendirme raporlarõnõ imkan ölçüsünde güncelleştirebilirdik. SPK'ya müracaat etmek için belli hazõrlõklara ihtiyaç 
vardõ. Satõşlar sõrasõnda Borsa'da işlemlerin devam etmesi sağlanmalõydõ. Bu işlemleri TKKOİB yürütecekti. Hisse 
senetlerinin satõlmasõndan önce iç ve dõş tanõtõm kampanyasõna ihtiyaç vardõ. TKKOİB bankalarla  ve şirketlerle 
Underwriting işlemini görüşecek, Türk bankalarõnõ bir fon kurmaya ikna edecek ve Türk Fonu ile ilk temaslarõ yapacaktõ. 
Bu arada TEB'in menkul kõymetler bölümü mensuplarõyla fikir alõş verişi yaptõk. Onlar, başarõlõ bir satõş için ilerki yõllara 
ait gelir projeksiyonlarõnõn muhakkak dokümante edilmesini istiyorlardõ.   
 
18 Haziranda Yõlmaz Argüden ve Mehmet Çoşan'la bir toplantõmõz daha oldu. Yõlmaz Argüden süratli bir şeklide hareket 
etmemiz gerektiğinin altõnõ bir kere daha çizdi. O günkü fiyatlarla Borsa'da satõş yapmayacaklarõnõ, bazõ gruplarõn 
TKKOİB'ye müracaat ederek yönetim kurulu üyeliği verildiği taktirde önemli miktarlarda hisse alabileceklerini 
bildirdiklerini, bir yatõrõmcõnõn belli bir şirketin çoğunluğunu elde etmek için hisse almak istediği taktirde bu işleme özel 
bir fiyat tatbik edeceklerini, açõk artõrma metoduyla da satõş yapõlabileceğini, işçilere yapõlacak satõşlarda finansmanõn 
şirketlerden sağlanmasõ gerektiğini, bu şirketlerin profesyonelce tanõtõlmasõnõ istediklerini, satõş işlemlerinin şeffaf olmasõnõ 
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ve herkesin gözü önünde gerçekleşmesini dilediklerini, fiyatlarõ beğenmedikleri taktirde satõş yapmayacaklarõnõ anlattõ. 
 
Bu esaslara uygun olarak dõş fon temsilcileriyle ve şirket yetkilileriyle görüşecek ve bu görüşmelerin neticesini bir hafta 
içinde TKKOİB'ye bildirecektik. Değerlendirme metodolojisini ayrõntõlõ bir şekilde Mehmet Coşan'a anlatacak ve 
değerlendirmemize bir de hassasiyet analizi bölümü ilave edecektik. Strateji ile ilgili raporu 25 Mayõsta Ankara'ya 
fakslamamõzõ istiyorlardõ. Bu konuşmalardan sonra Mr. Pasnik, yapõlacak işlerin kapsamõ ve zamanõn darlõğõ nedeniyle 
biraz şaşkõn ve biraz da kõzgõn bir şekilde Paris'e geri döndü. 
 
Beş gün gibi kõsa bir sürede altõ şirketin beşiyle görüşme yapmayõ başardõk. Çukurova Elektrik yetkililerinden telefonla 
bilgiler aldõk. Bu görüşmelerde tüm şirketlerin kendi çalõşanlarõna hisse senetleri satmak için belli ölçüler dahilinde 
finansman sağlayabileceklerini ve çalõşanlara hisse senedi satmayõ istediklerini anladõk. Çoğunluğu elinde bulunduran 
gruplar ise genellikle daha fazla hisse satõn almak istemiyorlardõ. Ancak satõşõn başka bir gruba yapõlmasõ halinde 
çoğunluğunu kaybedebilecek olan gruplar hisselerle ilgileniyorlardõ. Şirketlerin geleceğe dönük planlarõ değişikti. 
Çukurova ve Kepez büyük yatõrõm projelerini tamamlamaya çalõşõyorlardõ. Diğer şirketlerin bazõlarõ yatõrõm yapmayõ 
düşünmüyor, bazõlarõ ise önemli kapasite artõşlarõ planlõyorlardõ. Bu bilgilerin yanõ sõra şirketlerin önümüzdeki yõllara ait 
ödeyecekleri kurumlar vergisinin tahmini oranlarõnõ, tahmini kapasite kullanma durumlarõnõ, ilerki yõllarda işletme 
sermayesine yapõlmasõ gereken ilaveleri, amortismanlarõ ve yeni yatõrõmlarõn yõllara dağõlõşõnõ, uzun vadeli kredi taksitlerini 
tespit ettik. Bütün bunlarõ dikkate alarak indirgenmiş nakit akõmõ metoduyla şirketlerin değerini yeniden hesapladõk, bu 
hesaplara son yõllarõn fiyat/kazanç oranlarõndan ve uluslararasõ oranlardan hareketle hesapladõğõmõz değerleri ilave ettik, 
borsa durumu hakkõndaki bilgiyle birlikte Paris'e, Rothscild'e neticeleri faksladõk. Şirketlerin Türkiye'nin en başarõlõ 
şirketleri arasõnda olmalarõ ve geleceğe dönük plan ve programlarõnõn mevcudiyeti, bu çalõşmalarõn kõsa sürede 
bitirilmesinde en büyük amildi. 
 
Hakikaten söz verilen günde Mr. Pasnik, Dr. Argüden'e bir cevap faksõ gönderdi. Böylece sözümüzü tutmuş olduk. Bu 
faksõnda Mr. Pasnik, şirketlerin hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesi nedeniyle teşekkül etmiş bir fiyat olduğuna 
dikkat çekerek, Borsa fiyatlarõnõn TKKOİB'ce olumsuz bulunduğunu, Borsa fiyatõndan daha yüksek fiyatlarõn 
uygulanmasõnõ istediklerini ancak Rothscild'in görüşünün, İMKB'de teşekkül eden fiyat düzeyinin gerçekleri yansõttõğõnõ, 
TKKOİB'nin elinde mevcut, bu şirketlere ait, tüm hisselerini küçük yatõrõmcõlara, kõsa bir sürede satmasõ halinde 
Borsanõn bu yükü kaldõramayacağõnõ, bu nedenle yatõrõmcõlara  bloklar halinde satõş yapõlmasõ gerekliliği doğduğunu 
ancak Borsanõn ve küçük yatõrõmcõlarõn blok satõşlardan zarar görmemesi için kamu oyunun olaydan hemen haberdar 
edilmesi gerektiğini ve işlemlerin açõk artõrma yöntemiyle, herkesin gözünün önünde cereyan etmesinin sağlanmasõnõ 
tavsiye ediyordu. 
 
Açõk artõrma sisteminde küçük yatõrõmcõlara yer yoktur. Ancak önemli sayõlacak miktarda hisse senedi sahiplerine hisse 
oranlarõnõ artõrmak için bu artõrmaya iştirak etmelerine, blok halinde hisse seneti alacaklarõn artõrmaya katõlmasõna izin 
verilebilir. Satõlacak hisse senedi miktarõnõn büyük olmasõ durumunda bir yerine birkaç açõk artõrma işlemi yapõlarak 
hisseler, bir dönem içinde, piyasayõ etkilemeyecek bir şekilde satõlabilir. 
 
Bu şekilde hisseleri satõlacak bir şirketin bilgi Kitapçõğõ daha önceden hazõrlanacak; ticaret odalarõ, büyük sanayiciler, 
muhtemel yatõrõmcõlar, dõş bankalar yakõn bir gelecekte yapõlacak satõştan haberdar edileceklerdir. Yurt içi ve yurt dõşõ 
gazetelere ilan verilerek geniş bir yatõrõmcõ kitlesine ulaşõlmaya çalõşõlacaktõr. Hisseleri satõlacak olan şirketlerin 
yetkililerine bilgi verilerek tesisleri hakkõnda bilgi almak ve gezmek isteyenlerle ilgilenmeleri temin edilecek, çalõşanlardan 
hisse senedi almak isteyecekler için gerekli hazõrlõklar yapõlacak ve önemli ortaklarõ satõştan haberdar etmeleri 
sağlanacaktõr. Bilgilendirme döneminde satõşõn nasõl gerçekleşeceği ve artõrmaya ne şekilde, nerede iştirak edilebileceği 
izah edilecektir. Satõş fiyatlarõna baz olacak fiyatlar satõşõn yapõlacağõ hafta başõndan önceki cuma günü Borsa'da kapanõş 
fiyatlarõ olduğundan satõş tarihi, daha önce spekülatif borsa hareketlerine mani olabilmek için son derece gizli 
tutulacaktõr. Satõş kararõ bir Cuma günü borsa seansõnõn sona ermesinden sonra açõklanacak ve tekliflerin hafta sonunda 
hazõrlanarak, Pazartesi günü TKKOİB'ye ulaştõrõlmasõ sağlanacaktõ. Teklif verenler durumu değerlendirip almak 
istedikleri hisse senedi sayõsõ ve ödeyecekleri fiyatlarõ bildiren bir belgeyi TKKOİB'ye istenilen teminat ve diğer bilgilerle 
birlikte sunacaklar ve satõş en yüksek fiyatõ ödeyecek olanlara yapõlacaktõr. Çalõşanlara satõlacak hisse senedi fiyatlarõ baz 
fiyatlarõn bir miktar altõnda olabilir. Uluslararasõ fonlarõn tekliflerinde alabilecekleri azami ve asgari hisse senedi miktarõnõ 
belirtmeleri istenir. Ayrõca tekliflerinde satõn aldõklarõ hisse senetlerinin en az % 90'õnõ bir yõl, % 70'ini ise iki yõl 
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portföylerinde tutacaklarõnõ belirtmek zorundadõrlar. Bu şekilde Borsaya kõsa bir süre sonunda büyük miktarda hisse 
senedi arz edilerek fiyatlarda oynamalar olmasõna mani olunabilir. Büyük bloklar halinde hisse senedi satõn almak ve bu 
hisselere karşõlõk yönetimde görev almak isteyenlere satõşlar belli bir marjla yapõlacaktõr. Bu tip satõşlarda, satõn alõnan 
hisselerin en az üç yõl süreyle Borsaya sürülmeyeceğini garanti edeceklerdir.  Yerli fonlara fiyatlama baz fiyattan yapõlacak 
ancak hisselerini istedikleri zaman satabilmelerine imkan tanõnacaktõr. 
 
Bu tip bir satõşõn başarõlõ olabilmesi için satõşa çõkacak hisselerin Underwrite edilmesi şarttõr. Underwriting tutarõ daha 
önceden gerekli anlaşmalarla işçilere ve Türk Fonu gibi yatõrõmcõlara ayrõlan miktarõn esas hisse tutarõndan çõkarõlmasõyla 
bulunabilir. Underwritinge esas olacak fiyat ise satõşõn yapõlacağõ haftadan bir önceki cuma günkü kapanõş fiyatlarõdõr. 
 
Yukarda kõsaca teknik özellikleri belirtilen sistem bir yandan istenilen alõcõ gruplara değişik fiyat uygulanmasõna olanak 
verirken, bir yandan da ani, büyük mikyaslõ satõşlar nedeniyle Borsanõn etkilenmesine mani olacak özellikler taşõmaktadõr. 
Ayrõca Underwriting sayesinde TKKOİB hisselerin satõşõnõ da garanti altõna almõş olacaktõr. Fransa'da, özelleştirmede, 
yoğun bir biçimde uygulanan bu satõş biçimi çok başarõlõ olmuştur. 
 
Bu sistemin Türkiye'de uygulanõp uygulanamayacağõnõ araştõrmak amacõyla TKKOİB'ye çeşitli yatõrõmcõlara, bankalara ve 
fon yöneticilerine gönderilmek üzere bir anket formu örneği göndererek bu anket formunun doldurulmasõnõn 
sağlanmasõnõ istedik. Anket formunun kapak yazõsõnda ise uygulanmasõ düşünülen satõş metodu izah edilmekteydi. 
Ankette sorulan sualler her şirket için anketi dolduranõn satõn almak isteyeceği hisse miktarõ, bankalar ve fonlar için 
satõlacak hisseleri Underwrite etmek isteyip istemedikleri, şimdiki sahiplerin hisse miktarlarõnõ artõrarak yönetimi 
devralmak niyetinde olup olmadõklarõ hakkõndaydõ. 
 
TKKOİB vakit geçirmeden 30 bankaya, yabancõ yatõrõm kuruluşlarõna, şirketlerin ana hissedarlarõna bu anket formlarõnõ 
gönderdi. 6 Temmuz günü anket cevaplarõnõn değerlendirilmesinden sorumlu olan TKKOİB uzmanõ ile bir toplantõ 
yaptõk. Bu toplantõda yazõ yazõlan 30 bankadan 27'sinden cevap alõndõğõnõ, yabancõ bankalarõn, şirketlerin büyük 
sermayedarlarõ ile blok halinde hisse alabilecek büyüklükteki yatõrõmcõlarõn da satõşla ilgilenmediklerini öğrendik. 
Bankalar, yeni fon kurmaya ve bu fonlara hisse senetlerini dahil etmeye istekli değillerdi. Fon portföyleri büyük ölçüde 
tahvillerden meydana gelmişti. Fonlarõn teşkilinde hisse senetleri çok küçük bir pay alõyordu. Cevap veren bankalarõn 
hepsi aracõlõk ve underwriting işlemine taliptiler. Toplantõda öngördüğümüz metotla bu hisseleri özelleştiremeyeceğimizi 
anladõk. 
 
Ertesi gün, TKKOİB, Ziraat Bankasõnda, banka ve aracõ kurum yetkilileriyle bir toplantõ düzenledi. Dr. Argüden yaptõğõ 
konuşmada en az 50 şirketin daha özelleştirileceğini, bu toplantõnõn ana amacõnõn bankacõlarla bir diyalog içine girerek 
öneri ve tecrübelerinden istifade etmek olduğunu söyledi. Ellerindeki portföyün büyük olduğundan bahisle çalõşanlara 
satmak üzere bir kõsõm hisse senedi dõşõnda tüm hisseleri satacaklarõnõ, bunu halka arz yoluyla yapmak istediklerini, ancak 
yeni teknolojiye gereksinim olan şirketlerde blok satõş yolunu seçebileceklerini anlattõ. Bir soru üzerine Dr. Argüden 
yabancõ yatõrõmcõlara çok sõcak baktõklarõnõ, ancak yönetici yatõrõmcõ olmayanlara büyük miktarda hisse satmayacaklarõnõ, 
dõş satõşlarõn tahmini boyutunu bilmediklerini söyledi. Bir bankacõ yumuşatõcõ tedbirler yani ucuz fiyat ve temettü 
garantisi olmadan, istenilen miktarda satõş yapõlamayacağõnõ belirtti. Başka bir bankacõ, Borsa'da aile şirketlerinin az 
miktarda hisse senetlerinin intikal ettiğini, sağlõklõ bir halka açõlma için ailelerin en az % 30 oranõnda hisse senedini halka 
arz etmeleri gerektiğini, TKKOİB'nin elinde çok kõymetli hisse senetleri olduğunu, bunlarõn yabancõlara satõlmayõp iç 
piyasada eritilmesi lüzumuna dikkati çekip, fonlarõ desteklemek için içerde neler yapõlabilir diye sordu. Yõlmaz Argüden 
fonlara satõş yapmanõn bazõ sorunlarõ çözeceğini, küçük yatõrõmcõnõn genel kurul toplantõlarõna katõlamadõğõnõ, temettü 
tahsilinde ve sermaye artõmlarõna iştirakte bazõ zorluklar olduğunu, fonlarõn bu zorluklarõ ortadan kaldõrdõğõnõ ancak bu 
fonlarõ organize edecek bankalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Başka bir bankacõ azõnlõk hisselerinin vakit kaybetmeden 
Borsa aracõlõğõyla satõlmasõnõ önerdi. Genellikle bankacõlar piyasa düzenleyici (market making) fonksiyonunun 
olmamasõndan, kriz zamanlarõnda fonlarõn karşõlaşacaklarõ zorluklardan, İstanbul dõşõnda borsalarõn kurulmamasõnõn 
yarattõğõ problemlerden bahsettiler. Ama altõ en çok çizilen konu yõllõk getiri garantisiydi. Piyasadaki fonlarõn vadesiz 
mevduat hesabõ gibi çalõştõklarõnõ, tahvile dayalõ olduklarõndan belli bir getirileri olduğunu, riskin minimize edildiğini, 
sadece hisse senetlerinden meydana gelen fonlarda ise belli oranlarda risk olacağõnõ, bu nedenle hisse senetlerine dayalõ 
fonlara katõlõmõn sõnõrlõ kalacağõnõ, bu fonlarõn spekülatif hareketlerden etkileneceğini ilave ettiler. Kõsaca hisse 
senetlerinden meydana gelecek fonlara bankacõlar pozitif yaklaşmõyorlardõ. TKKOİB'de kendi başõna bir fonu kurmak ve 
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onu pazarlamak gibi bir olanağa sahip değildi. 
 
Bizim danõşman olarak görevimiz bu toplantõyla bitmiş oldu. Aradan bir süre geçtikten sonra bazõ bankalarõn aracõlõğõyla 
hisselerden bir kõsmõ halka satõldõ. Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik haricindeki şirketlerin hisse senetlerinin çoğunun 
kolayca satõlabildiği bu satõşlarda Rothschild'in önerdiği açõk artõrma yöntemi ve değişik tip müşteriye değişik fiyat 
uygulamasõna yer verilmedi. Ancak bu satõşlar neticesinde de TKKOİB'nin portföyü sõfõrlanamadõ.                                  
 
Bu tarihten sonra özelleştirme işlemlerine devam edildi. Devlet çoğunluk hisselerine sahip olduğu bazõ tesisleri 
özelleştirebilmek için 1990 yõlõndan beri çalõşõyor. PTT'nin T'sinin yani Telefon İdaresinin özelleştirilmesi çalõşmalarõ 
büyük problemler yarattõ ve gerçekleşemedi.  1991 ve 1992 yõllarõnda KOİ tarafõndan özelleştirilme çalõşmalarõ yapõlan 
Layne Bowler fabrikasõ ile Aşkale ve Trabzon Çimento fabrikalarõnõn değerlendirme çalõşmalarõna katõldõm. Bu çalõşmalar 
basit çalõşmalardõ. Bu nedenle burada detaylarõna girmeye gerek görmüyorum. Ama Devlet Çitosan'õn fabrikalarõndan 
çoğunu özelleştirmeyi başardõ. 1992 yõlõndan sonra özelleştirmeyle hiçbir ilgim olmadõ.  
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 Ne Umduk? Ne Bulduk? 
  
Aradan uzun yõllar geçti. Bir yõğõn akõllõ adam, DPT, önce TKKOİB daha sonra KOİ, KİTlerde çalõşanlar, yerli ve 
yabancõ bankacõlar, siyasiler, üniversite profesörleri, gazeteciler, Dünya Bankasõ uzmanlarõ KİTleri özelleştirmek 
amacõyla yoğun çalõşmalar yaptõlar. Çeşitli hükümetlerin, çeşitli üyeleri zamanlarõnõn büyük bir kõsmõnõ özelleştirmeye 
ayõrdõlar. Bu yetmiyormuş gibi iki özelleştirme Devletin adli makamlarõnõ uzun süre meşgul etti. Anayasa 
Mahkemesi'ni de özelleştirme tartõşmalarõnõn içine çekmeyi başardõk. KİTlere sarf edilmesi halinde belki KİTlerin az 
da olsa modernleşmesini sağlayacak yõğõnla para harcandõ. Milyonlarca dolar danõşmanlõk parasõ ödendi. Sõrf bu iş 
için, memnun mesut yaşayan çeşitli kişileri Türkiye'ye getirdik. Hayatlarõnõ altüst ettik. Sonuçta bir de baktõk ki bir 
arpa boyu yol almõşõz. Doğru dürüst, tam anlamõyla özelleştirme diye gösterebileceğimiz, master Planda belirtilen 
hedeflerin hepsine uyan Ansan, Usaş ve Çitosan özelleştirmeleri var. Usaş'õn ve Çitosan'õn ilk özelleştirme kararõ 
Danõştay tarafõndan iptal edildi. Öte yandan elektrik dağõtõm hizmetlerini, bence özelleştirme programõ dõşõnda, 
İstanbul ve Kayseri'de özelleştirdik. Bu özelleştirmeden kimse, bilhassa elektrik tüketicileri memnun kalmadõ. Hoş, 
özelleştirme kararõ da hukuken iptal edildi. 
 
Özelleştirme adõ altõnda azõnlõk hisse senetleri halka satõlan, bazõlarõ blok satõşa konu olan tesisler zaten özel tesisler. 
Bu nedenle durumlarõnda bir gelişme olmasõnõ beklemek yersiz.  
 
Petkim, THY, Tüpraş gibi KİT'lerin pek az bir bölümü halka satõlabildi. Bu şirketler halen KİT statülerini muhafaza 
ediyor. Yönetimlerinde bir değişiklik olmadõ. Pekiyi bu kadar çalõşma, bu kadar beyanat, bu kadar kararlõlõk 
gösterisine ne oldu? 1983'ten beri her hükümetin programõna giren KİTlerin özelleştirilmesi niye yapõlmadõ? Nerede 
yanlõş yaptõk? 
 
Bence birinci yanlõş, özelleştirme öncesi çalõşmalarõ yapan, özelleştirme Master Planõnõ hazõrlayan DPT ekibinin daha 
sonraki çalõşmalarda görev almamasõ ve bu şekilde birikmiş bilgi ve tecrübelerin bir anda kaybolmasõ. Büyük bir 
özveriyle ve TKKOİB'ye göre çok kõsõtlõ imkanlarla görev yapan bu ekip, özelleştirme sorumluluğu TKKOİB'ye 
verilince tamamen dağõtõlmõştõr. Daha önce  detaylõ olarak anlattõğõm gibi ekip mensuplarõ 1984 yõlõndan itibaren 
Dünya Bankasõnõn destek ve yardõmlarõyla üç büyük sektörde özelleştirme ve yeniden yapõlanma imkanlarõnõ 
araştõrmõş, büyük bir eser olan master planõ zamanõnda tamamlayarak Hükümete sunmuştu. Master Planõn 
hazõrlanõşõnda yapõlan temaslarda ortaya çõkan fikirler, toplanan bilgiler, analizlerin sonuçlarõ, değerlendirme metotlarõ 
bu şekilde tarihin derinliklerine gömüldü. Özelleştirme sorumluluğunun yeni bir kuruluş olan TKKOİB'ye verilmesi 
yerinde bir davranõş, ama bu ekip olduğu gibi TKKOİB'ye transfer edilebilir ve çalõşmalarda bir devamlõlõk 
sağlanabilirdi. Gerçi Master Planõn danõşma kurulu üyeleri Süleyman Yaşar, Mehmet Çoşan ve Mehmet Bilgiç 
TKKOİB'ye transfer edildiler. Başkan yardõmcõsõ Cengiz İsrafil'de Master Planõ hazõrlayan ekip arasõndaydõ. Ancak 
bütün sorumluluğu taşõyan, her türlü bilgi akõşõnõ kontrol eden, hükümetle, KİTlerle, basõnla gerekli diyaloglarõ kuran 
ve bu arada özelleştirme kadar KİT problemlerini de etüt eden, dünya bankasõnõn desteğini sağlayan, danõşmanlõk 
projelerinin ne şekilde tanõmlanacağõnõ, danõşmanlarõn nasõl seçileceğini, nasõl anlaşma yapõlacağõnõ ve çalõşmalarõnõn 
nasõl denetleneceğini çok iyi öğrenen, dünyanõn tüm belli başlõ danõşman bankalarõnõ ve şirketlerini tanõmak fõrsatõnõ 
bulan, dünyada yapõlan özelleştirme çalõşmalarõnõ yakõndan takip eden ve bütün bu projeleri büyük bir başarõyla 
tamamlayan kişilerin özelleştirmeyle ilgileri bir anda kesildi. Bunlara ilave olarak, iktidar değişmeden, özelleştirmeden 
sorumlu bakanlarda değişti. Master Planõn hazõrlandõğõ sõralarda sorumlu bakan olan Vehbi Dinçerler'in yerine 
özelleştirmelerin başlayacağõ sõrada Güneş Taner atandõ. Hükümetler değiştikçe sorumlu bakanlar da değişti. Daha 
önce bahsettiğim gibi danõşman bankalar da değişti. Böylece hiçbir müessese baştan sona işin içinde bulunamadõ, 
kendini geliştiremedi, devamlõlõk sağlanmadõ, bilgiler ve tecrübeler dağõldõ, kayboldu.  
 
DPT'nin önemli bir eksiği yapõlan çalõşmalardan kamu oyunu haberdar edecek bir mekanizmanõn kurulmamasõydõ. 
Sektör çalõşmalarõ halka çok az yansõdõ. Master Plan ise ancak tamamlandõktan sonra halka yansõtõldõ. Halbuki Master 
Planõn niye yaptõrõldõğõ, özelleştirme nedenleri, karşõlaşõlan sorunlar, KİT raporlarõ, özelleştirmeyi zorlaştõran faktörler, 
özelleştirme nedenleri tartõşmaya açõk bir biçimde kamu oyuna zamanõnda sunulabilirdi. KİTlerin bizim için sembolik 
değerleri var. Büyük bir çoğunluk için KİTler Türk sanayisinin yaratõcõsõ. Anadolu'ya fabrika kuran, çalõştõranlar 
onlar. Bugün bile özel sektörün gitmeyeceği yerlerde fabrikalar kurmaya devam ediyorlar. Bu nedenle halkõmõz 
özelleştirme konusunda doğru bilgilerle teçhiz edilmeden özelleştirmeyi kabul etmez ve özelleştirme yapõlamaz. KİTler 
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kötü demek, onlarõn problemlerinden bahsetmek, Devletin KİTlerden kurtulmasõ lazõm geldiğini söylemek 
özelleştirmeyi kolaylaştõrmaz. KİTlerin problemlerinden bahsederken onlarõn iyi taraflarõnõ da halka aktarmak lazõm. 
Yoksa birkaç talihsiz denemede olduğu gibi kimse özelleştirilecek kötü imajlõ KİTlere talip olmaz. Sektör etütleri ve 
Master Planõn hazõrlanõş çalõşmalarõnda her ara toplantõya basõn davet edilmeli, verilen raporlar çoğaltõlõp dağõtõlmalõ, 
konu ile ilgili makale ve Kitap yayõmlanmasõ teşvik edilmeli, açõk oturumlar, konferanslar tertip edilmeli, raporlarõn 
ve diğer dokümanlarõn bastõrõlõp dağõtõlmasõ sağlanmalõydõ. Bu şekilde özelleştirmenin amaçlarõ halka anlatõlabilirdi. 
1984 yõlõndan başlayarak özelleştirme hazõrlõklarõ ve özelleştirme tartõşmaya açõk ve şeffaf bir ortamda yapõlabilseydi, 
üzerinde mutabakat sağlayan metotlar geliştirilebilir ve Türk özelleştirmesi hedefine daha yaklaşmõş olurdu. 
 
Danõşmanlarõn dediklerini yapmadõk. Bir yõğõn yerli ve yabancõ uzmanõ yüklü ücretlerle çalõştõrdõk. Aynõ işleri başka 
uzman kuruluşlara tekrar ettirdik. Alpet ve Yarpet'in gruplara nasõl bölünebileceği, bölündükten sonra nasõl 
yönetileceği aylar boyu tartõşõldõ. Sonunda Alpet ve Yarpet'i Petkim bünyesine kattõk ve tümünün küçük bir 
bölümünü halka arz edebildik. Petkim hisselerini uluslararasõ borsalarda satõlacağõna dair bazõ haberler ortalarda 
dolaştõ. Rothscild'in Fransõz Özelleştirmesinden esinlenerek iştiraklar için teklif ettiği fon kurma veya açõk artõrmayla 
blok halinde satõş metotlarõnõ da benimsemedik. Master Plan'dan hiç bahsetmiyorum. Antipatik bir dokümanmõş gibi 
unutuldu, bilen, hatõrlayan kalmadõ. Bazõ danõşmanlarõ boşuna çalõştõrdõk, zaman kaybettik.  
 
Özelleştirmenin bir numaralõ amacõ "KİTlerin serbest piyasa koşullarõnda ekonomimizin gelişmesine katkõda 
bulunmasõ"dõr. Bu amaç, ne iktidar ne de muhalefet tarafõndan reddedilmemektedir. Amaç birliğinden istifade 
edilerek, zamanõnda, özelleştirmenin hukuki alt yapõsõ gerektiği gibi oluşturulabilirdi. Hukuki alt yapõnõn zayõflõğõ 
nedeniyle iki özelleştirme iptal edildi. Kararlarõn nasõl uygulanacağõ herkesi kara kara düşündürüyor. Bundan böyle 
özelleştirmede, istense dahi, yabancõlara blok satõş yönteminin uygulanmasõnda zorluk çekileceği muhakkak. 
Özelleştirmeye tekrar devam etmeden önce ilk olarak gerekli hukuki alt yapõ gözden geçirildi ve tamamlandõ. Ama bu 
hukuki düzenleme tek bir özelleştirme kanunu çõkarmakla çözümlenecek gibi değil. Daha bir dizi kanunun 
hazõrlanmasõ, tartõşõlmasõ ve meclisten geçirilmesi lazõm.  
 
Özelleştirmenin ne olduğu hakkõnda da bir fikir birliğine varmamõz gerekli. Özelleştirme, bir takõm iştiraklerdeki 
azõnlõk hisselerinin satõlmasõ demek değil. Bunlar zaten özel şirketler. Bu yol denendiğinde, Master Plana göre, 
özelleştirme nedenlerinin 14'üncü ve en düşük öncelikli amacõna ulaşmõş oluyor, sadece ve sadece Devlete gelir 
sağlõyoruz. Kendimizi aldatmaktan vazgeçmemiz ve bu tip operasyonlara özelleştirme demememiz lazõm. Özelleştirme 
çoğunluk hisseleri Devlete ait olan bir işletmede, hisse satõşõ veya blok satõş yoluyla Devletin azõnlõk hisselerine sahip 
duruma gelmesi ve fiilen yönetimin başkalarõna geçmesi. Petkim, THY, Tüpraş özelleştikten sonra ne değişti? Çalõşma 
prensiplerinde bir değişiklik oldu mu? Bir tarihte zamanõn Tüpraş genel müdürü zam kararõ aldõ diye görevden 
zamanõn hükümeti tarafõndan uzaklaştõrõldõ. Alõnan zam kararõ neticesinde yõllõk temettü gelirleri artabilecek olan 
Tüpraş'õn hisselerine sahip tasarrufçular buna itiraz edemedi. Yani Tüpraş piyasa şartlarõna uygun hareket etti diye 
cezalandõrõldõ. Demek ki bir KİTin % 51'i Devlet mülkiyetinden çõkmadõkça özelleştirme olmuyor. Bu tip satõşlarõn bir 
faydasõ oldu, borsaya sunulan hisse senedi miktarõ arttõ. Buna karşõlõk çeşitli satõşlar nedeniyle KOİ tenkit edildi. 
Devlet borsaya müdahalecilikle suçlandõ. 
 
Özelleştirme gelirlerini gereği gibi kullanamadõk. Çitosan için yapõlan tüm çalõşmalarda elde edilecek gelirlerin geri 
kalan çimento fabrikalarõn modernizasyonunda, Çitosan'õn mali durumunun güçlendirilmesinde kullanõlmasõ tavsiye 
ediliyordu. Çitosan, fabrika satõşlarõndan hiç para alamadõ. Özelleştirme öncesi iyi bir mali yapõya sahip olan Çitosan 
şimdi en borçlu KİTler arasõnda gözüküyor. Çitosan gibi parçalanõp özelleştirilen KİTlerin satõş gelirinin önemli bir 
bölümünü almalarõ, bu parayla satõlmasõnda zorluk çekilen tesislerini modernizasyonda veya borçlarõnõn tasviyesinde 
kullanõlmasõ halinde KİT mali yönden nefes alabilecek, çok pahalõ krediler kullanmak mecburiyetinde kalmayacak. 
Tamamen satõlan KİTlerden elde edilen para başka KİTlerin modernizasyonu ve satõşa hazõr hale getirilmesinde 
kullanõlabilir. Bunlar yapõlmadõğõ taktirde, bilhassa parçalanarak özelleştirilen KİTleri büyük güçlükler bekliyor. 
 
Aradan geçen süre zarfõnda KİTlerin özelleştirilme sürecinde nasõl yönetileceği konusunda bir model geliştiremedik. 
Blok satõşlara takõlõp kaldõk. KİTlerin hepsi merkeziyetçi, hepsi Ankara'dan idare ediliyor, her kararõ Ankara alõyor. 
Bir fabrikayõ ana KİT'ten ayõrõrsanõz ne yapacağõnõ bilemez duruma geliyor. Geçen yõllar zarfõnda bu merkeziyetçi idare 
mekanizmasõnõ kõrmak için bir şey yapamadõk. Bir tesis veya bir grup tesisi özelleştireceğimiz zaman etrafta bunlarõ 
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blok olarak alacak şirketler veya şahõslar arõyoruz. Ancak çoğunluk hisselerine sahip kişilerin yönetim sorununu 
çözebileceğine inanõyor, küçük tasarruf sahiplerine hisseleri dağõtõrsak tesisin yönetimi ortada kalacak diye 
korkuyoruz. İlk önce TKKOİB daha sonra KOI, özelleştirilmesi düşünülen şirketlerin önce yönetim kurullarõna 
hakiki sanayicileri ve iş adamlarõ getirerek daha sonra organizasyonlarõnda gerekli değişiklikleri yaparak, uygun 
yöneticiler atayarak bu şirketleri kendi başlarõna ayakta kalabilecek, piyasa ekonomisi kurallarõna uygun biçimde 
işletilen kurumlar haline getirmeliydi. Bu şekilde, kõsa bir süre sonra şirketin kadrosuna güvenerek, tüm hisse 
senetleri halka arz edilebilir. Altõn hisse kavramõ yararlõ olur ve profesyonel kadronun küçük tasarrufçunun 
menfaatleri doğrultusunda karar almasõ sağlanabilirdi. Bu şekilde Devlet, profesyonel yöneticiliği halka tanõtarak, 
model başarõlõ olduğu taktirde yine çok ortaklõ şirketlerin kurulup doğru dürüst çalõşmasõna, bu sayede 
sanayileşmemizin hõzlanmasõna öncülük edebilirdi. 
 
TKKOİB ve daha sonra KOİ özelleştirilmesi düşünülen bir yõğõn şirketin, bu arada Sümerbank, Petkim, Ereğli Demir 
Çelik gibi devlerin idaresini devralmak mecburiyetinde kaldõ. Bu şirketlerin günlük problemlerini çözmek, yatõrõm 
kararlarõnõ almak, yöneticileri atamak gibi önemli sorumluluklar yüklendi. Bu teşkilat şirket yönetmek için kurulmuş 
bir teşkilat olmadõğõndan yönetimde bazõ sorunlarla karşõlaşmõş olunmasõ lazõm. Bir şirketi tamamen kontrol altõna 
alabilmek için yönetim kurulunda birkaç üye ile temsil edilmek yetmiyor. Personel yokluğundan bazõ hallerde KOİ 
yönetiminden sorumlu olduğu şirketlerde hiç temsil edilemiyor. KİTlerin en önemli sorunu reformlar. Çoğu KİTin 
ciddi reformlar geçirmeden özelleştirilemeyeceği artõk bir gerçek. Bu nedenle KOİ özelleştirme öncesinde, 
şirketlerinde bazõ reform hareketlerine girişmek mecburiyetinde. Reform yapabilmek için o şirkete hakim olmak, 
sorunlarõnõ, teknolojik imkanlarõnõ, pazar payõnõ, finansal problemlerini bilmek, o şirketlerle birlikte yaşamak, 
şirketlerden devamlõ bilgi akõşõ sağlamak ve bu bilgi akõşõna uygun kõsa, orta ve uzun vadeli tedbirler lazõm. Bunu 
sağlamanõn en kolay yolu mevcut KİT yöneticileriyle işbirliğini geliştirmek, kendi reformlarõnõ kendileri yapar hale 
gelebilmek. Özelleştirme programõna dahil KİTlerin yetkilileriyle olumlu diyaloglar kurulamadõ. KİT yöneticilerinden 
bazõlarõ özelleştirileceklerini KOİ danõşmanlarõndan öğrendiler, kendilerine özelleştirmeyle ilgili bir zamanlama 
verilemedi. Sorunlarõnõ çözücü  önlemler alõnamadõ. Çalõşanlar özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde işlerini 
kaybedecekleri korkusuyla yaşadõlar. Özelleştirme ile başlarõna ne zaman, ne geleceğini bilemediler. KİT 
yöneticilerinin reformlar ve özelleştirme ile ilgili çok olumlu katkõlarõ olacağõna inanõyorum. Belki kullanõlan sistem 
yanlõş. Belki her KİTin kendi özelleştirme işlemini kendisi yapmasõ, İngiliz özelleştirmesinde olduğu gibi hem 
hükümet, hem özelleşecek KİT birer danõşman atayarak, hem değer hem de özelleştirme metodu üzerinde bir fikir 
birliğine varmaya çalõşarak, o KİTin bünyesine en uygun özelleştirmeyi gerçekleştirebilir. Bu taktirde KOİ gibi pahalõ 
kuruluşlara gerek kalmaz, bilgili kişilerden kurulacak küçük bir teşkilat özelleştirme işlemlerini kontrol ederek 
Devletin çõkarlarõnõ korur. Yapõlan çalõşmalara KİT aktif olarak iştirak ettiğinden seçilen satõş yöntemine ve satõş 
fiyatõna göre o satõşõ gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri kendi bünyesinde alõr. Satõş, yöneticiler ve çalõşanlar için 
bir sürpriz olmaz. 
 
Master Plan tatbik edilmedi. Her gelen yönetici bir metodu benimsedi ve özelleştirmeyi o metodu kullanarak yaptõ. 
Cengiz İsrafil Teletaş'ta çok başarõlõ bir halka açõlma örneği verdi. 
Bülent Gültekin blok satõşlarda muvaffak oldu. Ökkeş Özuygur zamanõnda hisse seneti satõşõyla halka açõlmanõn 
değişik örneklerini gördük. Master Planda tarifi yapõlan, daha denenmemiş bir yõğõn özelleştirme metodu var.  
Elimizde Master Plan gibi bir doküman varken bu dokümana uygun hareket ederek, esnek bir özelleştirme sistemi 
kurabilirdik. İhtiyaç halinde Master Plan revize edilebilir, ülkenin bugünkü şartlarõna uyum sağlamayan yerleri 
değişebilir, geliştirilen analiz metodlarõ kullanõlarak KİTlerin özelleştirilme öncelikleri, mali ve iktisadi 
değerlendirilmeleri sõk sõk yapõlarak genel durum görülebilir, özelleştirme programõna bir dinamizm getirilebilir ve bu 
çalõşmalara göre tedbirler alõnabilirdi.  
 
Şirketlerin çalõşanlara ve yöre halkõna satõşõ gerçekleşemedi. Ülkemizde olduğu gibi bu tip satõn almalarõ finanse 
edecek kuruluşlar yok. Tasarruf seviyesi düşük olduğundan çalõşanlarõn ve yöre halkõnõn birleşip bir tesis satõn 
almasõnõ düşünmek ve uygulamak kolay değil. Çalõşanlara piyasa fiyatõndan daha ucuz hisse seneti satmaya razõ 
olamadõk. Ucuz hisse senetlerinin hemen elden çõkarõlacağõndan korkuluyordu. Zaten çalõşana satõlan az miktarda 
hisse seneti çoğunluk hisseleri  olmadõğõ taktirde istenilen amaca erişilemeyecek ve çalõşanlar kendilerini o fabrikanõn 
sahibi gibi hissetmeyecekler. Tüm özelleştirme programõnda, bu şekilde, bir örnek var. Adana Kağõt Torba Sanayii 
çoğunluk hisseleri Çitosan mensuplarõnõn kurduğu yardõm sandõğõnca satõn alõndõ. Şimdi tesisin sahipleri Çitosan 
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çalõşanlarõ. Bu özelleştirmede ne yönetici/yatõrõmcõya ihtiyaç oldu, ne de KOİ borsayõ karõştõrmakla suçlandõ. 
Özelleştirme hedeflerinin hepsi gerçekleşti. Bu tip örnekleri çoğaltõlmasõyla hakiki özelleştirme hedeflerine kolayca 
ulaşõlabilir. Sümer Holding mağazalarõnõn özelleştirilmesinde de küçük tasarruf sahiplerini mutlu kõlacak bir model 
yaratabildik. Yüzlerce kişiyi yatõrõmcõ yaptõk. Bu örnekleri niye çoğaltmayalõm? 
 
Haksõz rekabet, kartelleşme ve tüketicinin korunmasõna yönelik kanuni düzenlemeler yapõlamadõ. Özelleştirme 
sonucu tekeller doğarsa bunun ceremesini halk çekecek. 1994 yõlõnda TSKB'de gerçekleşen bir toplantõya konuşmacõ 
olarak katõlan bir Dünya Bankasõ uzmanõ, Sayõn Yalçõn Baran, Filipinler'de özelleştirilen telefon hizmetlerinin sõrf bu 
yüzden kalitesinin bozulduğunu ve sektöre hiç yatõrõm yapõlmadõğõnõ, özelleştirmeden önce bu hususun muhakkak 
çözümlenmesi gerektiğini anlattõ. Bu kanuni düzenlemelerin niye yapõlmadõğõnõ anlamak zor. 
 
Bankalar ve finansal müesseseler özelleştirme konusunda yaratõcõ çözümler üretemediler. Özelleştirmeye hep kar 
amacõyla yaklaştõlar. Hem kendi adlarõnõ dünyaya tanõtacak büyük ve pahalõ projelerde yer almak istediler hem de 
risklerini sõfõra indirmeye çalõştõlar. Finansal yönden son derece kuvvetli Devlet ortaklõklarõnõn hisse senetlerinden 
meydana gelecek bir fon kurmaya veya bu fona iştirak etmeye yanaşmadõlar. Çözüm üretemediler. Devletten ücret 
almadõklarõ zamanlarda konuyla ilgili hiçbir çalõşma yapmadõlar. Tesislerin çalõşanlara veya yöre halkõna satõlmasõ gibi 
özelleştirme metotlarõnõn tatbikine imkan yaratacak olan finansman olanaklarõ yaratmayõ hiç düşünmediler. Sadece 
rapor yazmaya talip oldular. Ama, bu arada, KİTleri yüksek faiz oranlarõyla borçlandõrmak için kuyruğa girdiler.  
 
Üniversitelerimiz de farklõ bir tutum sergilemediler. Özelleştirmenin teorik yapõsõnõ oluşturmaya çalõşmadõlar. 
Konferanslara iştirak ettiler, ferdi çalõşmalar yaptõlar, ders diye okuttular. Orijinal fikir üretmediler. Dünya üzerinde 
olan biteni takip etmediler. Hukuki konularda karşõlaşõlacak zorluklarõ bõkmadan usanmadan hükümetlere 
anlatmadõlar.  Özelleştirmenin sosyal problemlerine  ve bu problemlerin çözümüne eğilmediler. 
 
İş adamlarõmõz özelleştirmeyi, ilk başlarda, ucuz tesis satõn alma fõrsatõ olarak kabul ettiler. Stratejilerini bu yönde 
geliştirdiler. Birbirleriyle işbirliğine yanaşmadõlar.  
 
Şimdi Türkiye, hõzla devreye sokacağõ, yeni bir özelleştirme modelini tatbike hazõrlanmakta. 1984-1994 arasõnda 
geçen zamanõ kaybolmuş saymamak lazõm. Bu yõllarda özelleştirme artõk toplumun haberdar olduğu bir kavram haline 
 geldi. Bu arada KİT sorunlarõ devamlõ büyüdü, finansman açõklarõ arttõ, hazine yerine bankalardan finanse edilen 
müesseseler oldular. Eninde sonunda KİTlerin ödeyemeyeceği bu parayõ hazine, yani bizler vergilerimizle ödeyeceğiz. 
Bu devrede faizlerin yüksekliği nedeniyle KİTler finansman giderlerini ödemekten  kaynak bulup gerekli yenileme 
yatõrõmlarõnõ yapamadõlar. Yine bu dönemde politik baskõnõn ağõrlõğõnõ hissetmeye devam ettiler. Serbest piyasa 
şartlarõnõn gereği koruma oranlarõ tedricen azaltõldõğõndan dõş kaynaklõ ürünlerle daha ciddi bir şekilde, bazen 
başarõsõzca, mücadele etmek zorunda kaldõlar. 
 
1993 ve 1994 yõllarõnda yeni bir olgu ortaya çõktõ. Sanki Türkiye'de hiç özel teşebbüste ahlaksõzlõk olmuyormuş gibi, 
Türkiye'nin ahlak problemlerinin pek çoğunun faturasõ yine kamu şirketlerine kesildi. Temiz toplum için 
özelleştirmenin gerekli olduğu defalarca tekrarlandõ. Bu tip olaylar sadece kamu şirketleri arasõnda olmuyor ki. 
Yolsuzluk olaylarõnõn bir tarafõnda kamu varsa, öbür tarafta ise özel sektör var. Hatta bazõ usulsüz işlemler yaptõğõ iddia 
edilen özel sektör kuruluşlarõnõn adõ, kamu şirketinin adõ değişse bile, aynõ kalõyor. Bu şirketler özelleşince yöneticilere 
çeşitli yardõmlarda bulunduklarõ iddia edilenler bu alõşkanlõklarõndan pişman olup, özelleştirme sonrasõ, son derece 
dürüst davranacaklar sanki. Bu arada KİT'lerde fedakarca çalõşan pek çok kişiyi de damgalamõş olduk. 
 
Özelleştirme durdurulmamalõ, devam etmeli. Yõkõcõ tenkitlere, politik baskõlara, çõkarcõlõk iddialarõna rağmen devam 
etmeli. Özelleştirilmedikleri her geçen gün KİTlerimizden bir şeyler götürüyor. Fazla vakit kaybetmeden dinamik bir 
biçimde, her türlü özelleştirme metodunu deneyerek, imkan oldukça tesisleri o tesiste çalõşanlara satarak, KİTleri 
özelleştirelim. O KİTlerde çalõşanlarõn inandõklarõ, doğru olarak kabul ettikleri yönetim, pazarlama ve mali politikalarõ 
uygulamalarõna olanak tanõyalõm. 
 
Özelleştirme gerçekleştiği taktirde özelleşen KİTlerimizle öğüneceğimize eminim. 
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