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SUNUŞ
GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR
Bu ülkede özelleştirmeler “Özel güzeldir “ sözüyle yola çıktı. Yolun sonunda, varılan yerde ise
çökmeyle karşı karşıyayız. Fabrikalar, yollar, sağlık, okullar ve hatta sular, dereler ve güneş...
Hepsi satıldı. Özel Güzeldir’den Çökme’ye doğru giden yolun taşlarını Özelleştirmeler ve Yağma
Ekonomisi döşedi.
Özelleştirmecilik, kamuculuğu savunmaktan vazgeçmiş bir düzen muhalefetiyle birleşince,
Dayanışma Meclisi’nin Emeğin Cumhuriyeti’nin yolunu açmak için seçtiği mücadele eksenine
bu sayımızda bu tartışmayı taşımayı önemli bulduk.
1980 darbesinin ardından 24 Ocak Kararları ile ülke neoliberal ekonomi ve politikalara açıldı.
Devlet kamu alanından hızla çekilirken, özelleştirmeler ve piyasacı anlayış ülke ekonomisine
hakim oldu.
Özellikle AKP iktidarıyla birlikte ülkede özelleştirme politikalarına hız verildi. Cumhuriyetin
mirası olan bir çok kamu kuruluşu, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve birikimi yok
pahasına yerli ve yabancı sermayeye satıldı. Cumhuriyetten kalan tüm kamu mirası ve ülkenin
birikimi özelleştirmeler yoluyla yağma edildi.
Kamusal alanlar baştan aşağı piyasaya açılırken, bu alanlardaki emek süreçleri
güvencesizleştirildi. Ülkenin geleceği, yurttaşların güvencesi, temel saldırı alanları yapıldı.
Ülkenin her bir yanı yap-işlet-sat mantığıyla satışa çıkarıldı.
Özelleştirme yaftası altında son kırk yıla damgasını vuran hazin dönüşümlerin ve yağmanın
bütüncül ve tarihsel analizi, sosyalist sola tam bir sorumluluk yüklemektedir: Kamucu ve
toplumcu bir anlayışla ülkenin ve emeğin geleceğine sahip çıkmak! Güvenceli ve aydınlık
bir gelecek için yeniden toplumcu bir anlayışla kamusal haklar ve değerler için mücadele
edilmelidir. Sorumluluk açık ve nettir: Cumhuriyetin Aydınlanmacı ilkelerini, emek eksenli planlı
kalkınmayı ve genelde tüm kamucu değerleri merkezine alan yeniden bir kuruluşu var etmek
ve doğasıyla, insanıyla yaşanabilir bir sosyalist cumhuriyeti inşa etmek.
Bu sayıda şu yazılar yer almakta:
• “Özelleştirmeler Üzerine”: Korkut Boratav ile söyleşi
• “Mülk Devri ve Birleşik Alan Teorisi: Kurtuluşu nerede arayacağız?”: Erhan Nalçacı
• “1923 Cumhuriyetinin Ekonomisi ve Geleceği”: Serdar Şahinkaya
• “Yasal ya da Yasadışı Aynı Kapıya Çıkıyor: Yağma ve Sömürü”: Ali Rıza Aydın
• “Sağlıkta özelleştirmeler COVID pandemisi ile mücadeleyi nasıl etkiledi?”: Necati Çıtak
• “Eğitimin Piyasalaşması”: Rıfat Okçabol
• “Özelleştirme: İlkel Sermaye Birikimi”: Oğuz Oyan
• “Özelleştirme = Devletin Çözülmesi”: Kadir Sev
• “İşçi Sınıfına ve Haklarına Saldırıda Özelleştirmelerin Etkisi”: Selahattin Kural-Burçak 		
Özoğlu
Dayanışma Forumu’nun izleyen sayılarında da Dayanışma Meclisi’nin içinde yer aldığı
mücadele ekseninden türeyen başlıklar üzerinde tartışmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu
hedefe ancak DM üyelerinin ortak emekleriyle ulaşabileceğimizi biliyoruz.
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SÖYLEŞİ

KORKUT BORATAV İLE
SERMAYENİN ÖZELLEŞTİRME
SALDIRISI ÜZERİNE
Dayanışma Forumu’nun ilk sayısı “Laiklik”
üzerineydi; ikinci sayısı ise “’Özel Güzeldir’den
Çökmeye: Sermaye ve Özelleştirmeler”
başlığı altında yapılan değerlendirmeleri
bir araya toplayacak. Bu başlık altında,
“kamusal mülkiyetin talanı” merkezde olmak
üzere “yağma ekonomisi” ve bunun son
dönemlerde çeşitlenen araçları ve yöntemleri
üzerinde durulmak isteniyor. Her ne kadar
kamusal mülkiyetin talanı ve rant aktarma
düzeneklerinin varlığı kapitalist sistemin
doğasına içkin ise de, 1980’ler sonrasının
neoliberal düzenleme rejiminin işleyiş
mekanizmasıyla uyumlu değil mi? Nasıl
gündeme geldi?
Evet, özelleştirme “neliberal düzenleme
rejiminin” içinde yer aldı. Kısaca bu rejimin
ve özelleştirmenin nasıl gündeme geldiğine
değinerek başlayayım. İster istemez bilinen
doğruları tekrar etmek pahasına…
Kapitalizmin kökeninde şiddet ve devlet
gücüyle gerçekleştirilen mülksüzleştirme
vardır. Emekçiler, üretim araçları üzerinde
mülkiyet ve intifa (yararlanma) haklarını
yitirmişlerdir; ama ekonomik anlamda
özgürleşmişlerdir. Yani, işgüçleri üzerinde
tasarruf etme (“satıp satmama”) özgürlüğüne
sahiptirler. Buna karşılık siyaset alanında
özgürlükleri yoktur. Siyaset, mülk (üretim
araçları) sahibi olan sınıfların tekelindedir. Bu
nitelikleri taşıyan, “saf biçimi” ile kapitalizm
için özelleştirme gündemde olamaz; zira
kamu (“devlet”) mülkiyeti söz konusu değildir.
Ne var ki kapitalizmin tarihi, aynı zamanda
bu sisteme özgü sınıf mücadelesinin de
tarihidir. Bu mücadeleyi, sistemin sömürülen

temel sınıfı, işçi sınıfı üstlenmiştir. Adım adım
karşılığını da almıştır: İşçiler, önce siyasete
bireyler olarak, partileri ile katılım hakkını
kazanmış; sonra da üretim ve mülkiyet ilişkileri
üzerinde kapitalist sınıfı ödünlere zorlamıştır.
Belirleyici bir etken, 20’nci yüzyılda insanlığın
üçte birinde gerçekleşen, uygulanan sosyalist
devrimler oldu.
Kapitalizmin Altın Çağı diye adlandırılan
ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasını 1980’li
yıllara kadar kapsayan dönem, emekçilerle
burjuvaziler arasında yukarıda değindiğim
sınıflararası bir uzlaşmayı yarattı. Bu
uzlaşmanın ideolojik uzantıları da oldu. Batı
(özellikle Avrupa) toplumlarında yaygınlaşan
refah devleti; çevre ekonomilerinde yerleşen
kalkınmacı ve sosyal devlet kavramları gibi…
İşçi sınıfları ise bu kazanımlar karşılığında
devrimci programlarını terk etmiş; kapitalizmin
temel ilişkilerinin süregelmesini kabul etmiştir.

“Özelleştirme” ideolojisinin arkasında kamu
iktisadi girişimlerini ve kamunun ekonomiye
doğrudan müdahalelerini kötüleme, özel
sermayenin/ piyasanın kaynakları çok daha
etkin kullandığına/kullanacağına ilişkin
bir yığın güzelleme aslında bir dizi ideolojik
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önkabul veya dayatmadan başka anlama
gelmekte miydi? Son 40 yılın uygulama
sonuçları bunun hiç de böyle olmadığına
ilişkin çok sayıda örnekler vermedi mi?
1980’lere gelindiğinde, özelleştirme
gündemini tetikleyen nesnel tabloyu
hatırlayalım: Batı kapitalizminde üretim
araçları mülkiyeti üzerinde kapitalist sınıfın
tekeli son bulmuş; devlet işletmeleri
yaygınlaşmıştır. Devlet, ayrıca, eğitim,
sağlık, emeklilik gibi kamu hizmetlerini
yurttaşlara parasız olarak sunmaya başlamış;
finansmanını büyük ölçüde kapitalistleri
vergileyerek karşılamıştır.
Sonunda egemen sınıflar saflarında, bu
dönüşümleri mümkün kılan sınıflar-arası
uzlaşmanın kapitalizmin bekasını tehdit etiği
(“bu iş böyle gidemez…”) teşhisi yaygınlaştı.
Sermayenin sınırsız tahakkümünü dünya
çapında yeniden yerleştirmeyi hedefleyen
karşı saldırı (neoliberalizm) bu teşhisin
sonucudur. Neoliberalizm, Britanya ve ABD’de
iktidara gelen Muhafazakâr ve Cumhuriyetçi
partiler tarafından başlatıldı; Batı’nın sağcı
iktidarları ve uluslararası kuruluşlar tarafından
diğer ülkelere, Güney coğrafyasına da taşındı.
Egemen sınıflar neoliberal tasarımı inşa
ederken, yönetme iddiasında oldukları
kapitalizmin doğasında var olan “vahşi”
özellikleri, “yağmacı” nitelikleri, genleri
yeniden keşfettiler; onları hayata taşıma
mücadelesini başlattılar. Sözünü ettiğiniz
özelleştirme, bu tasarımın bir parçasıdır.
Neoliberalizmin arka planında, merkez
kapitalizminin dinamizmini yitirmesi; yaratıcı,
yenilikçi, derinliğine sermaye birikimi
ivmesinin durgunlaşması yer alır. Kapitalizm,
bu tıkanmayı aşmak için tarihsel kökenlerinde
yer alan ilkel sermaye birikimini yeniden
keşfetti; modern biçimi, özelleştirme olarak
adlandırıldı.
Özelleştirme, ilkel birikim gibi, yutarak,
mülksüzleştirerek, geçmiş birikimlerin sonucu
olan servetlere, varlıklara el koymak anlamına
gelir. Kapitalizmin dinamik, yaratıcı aşamalarını
belirlemiş olan üretken sabit sermaye stokunu
artırmaz. İlkel birikimin daha da parazitleşmiş

bir “hortlağı” söz konusudur. Neoliberal
programlar uluslararası sermaye hareketlerini
serbestleştirir; bu sayede özelleştirme
Üçüncü Dünya’ya da taşınır. Kalkınmacı
devletin birikimlerine cılız yerli burjuvaziler
yerine, uluslararası sermayenin el koyması
böylece mümkün olur.
Kamu hizmetlerinin burjuvaziler tarafından
vergilenerek finansmanına son vermek
(veya sınırlamak) neoliberal programların bir
diğer öğesidir. Eğitimin, sağlığın, emekliliğin
finansmanı yararlananlar tarafından özel
sigortalar yoluyla veya doğrudan doğruya
bedeli (fiyatı) ödenerek karşılanacaktır. Dünya
Bankası tarafından kamu hizmetlerinin
özel sektör tarafından sağlanması (“private
provision of public services”) diye adlandırılan
bu düzenlemeler Batı özelleştirmesinin ikinci
boyutunu oluşturdu.
Bu sınıfsal saldırının düşünsel arka planı,
neklasik iktisat kuramında vardı. Hayek ve
Chicago okulları, Altın Çağ’ın “refah devleti
sapması”na karşı kuramsal boşlukları
doldurdu. Neoklasik iktisat kuramı ile Hayek’in
piyasa mekanizmasını yücelten öğretisi
bütünleşti.
Zamanı gelince Dünya Bankası (DB) ve IMF
devreye girdi. Teorik savlar politika öğeleri
biçiminde basitleştirildi. Neoliberal iktisat
doktrini bu eklemlenmenin ürünüdür. En basit
biçimi 1989’da “Washington Mutabakatı” diye
adlandırıldı.
Özelleştirme programları uygulanma
aşamalarında bu kuramsal çerçeveden
hareket edilerek savunuldu. Özel (kapitalist)
işletmelerin üstünlüğünü, kaynak tahsisinde
etkinlik ölçütü ile doğrulayan çalışmalar bu
amacı izledi. Ne var ki, “etkinlik”, üstünlük
iddiasını kanıtlayabilecek bir kavram değildir.
Neoklasik öğretiye göre kamusal / özel
işletmeler arasındaki etkinlik farkı mülkiyetten
değil, söz konusu piyasalarda tam rekabetin
var olup olmaması ile ilgilidir. Gerçek
hayatta esasen var olmayan tam rekabete
özelleştirme sonunda yaklaşıldığını belirlemek
beyhude bir çabadır.
Bizatihi ideolojik bir yük taşıyan “etkinlik”
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yerine, “emek verimliliğindeki artış eğilimi”
gibi daha somut bir ölçüt kullanıldığında
kamu işletmelerinin benzer alanlardaki özel
işletmelerden geride kaldığı belirlenemedi.
Türkiye’deki araştırmalar da benzer sonuçlar
verdi,
Bir örnek vereyim: 1989’da World Development
dergisi özelleştirme temalı bir özel sayı
yayımladı (Cilt 17, No.5). O tarihe kadar
gerçekleşen araştırmaların dökümü yapıldı.
Katkı yapanların büyük çoğunluğu (ki
bunlara Dünya Bankası uzmanları da dahildir)
özelleştirmenin esas olarak ideolojik-siyasi bir
tercih olduğunu; ardında çok güçlü ekonomik
nedenler olmadığı hususunda hemfikir
olmaktaydı.
Ne var ki, on yıllık uygulamalarının sonrasında
yapılan bu “itiraf”, özelleştirme lehindeki
ideolojik-siyasi tercihin, sınıfsal arka planını
gizlemektedir. Egemen sınıfların, burjuvazinin
farklı katmanlarının özelleştirmeden umduğu
ve gerçekleştirdiği çıkarlar nelerdir? Bu soruyu
yanıtlamak gerekir.
Temel amaç “sistemsel bir onarım” olarak
nitelendirilebilir: Kapitalist üretim biçiminin
özüne yabancı olan mülkiyet ve bölüşüm
ilişkilerinin tasfiyesi… Üretken sektörlerde
devlet işletmeciliğine son verilmesi;
kamu hizmetlerinin ise piyasalaştırılması
(“metalaştırılması”), mümkün mertebe
özelleştirilmesi…
Bu genel hedefin yanı-sıra özelleştirme
programlarını üç ayrı ülke grubu bakımından
(-gelişkin kapitalist sanayi ülkeleri, -çevre
ülkeleri, -Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
peydahlanan ve bir bölümü AB üyesi yapılan
eskinin sosyalist ülkeleri) ayrı ayrı ele
almak daha doğru değil midir? Bu ülkeler
bakımından özelleştirmeyle bütünleşen
talan/yağma süreçleri farklı kapsam ve
hızlarda olmamış mıdır?
Devrimler ve karşı-devrimler iktidar ele
geçirilmeden gerçekleşemez. 1989 sonrası
SSCB ve Doğu Avrupa’da gözlendiği gibi…
Komünist partilerin kapitalizm-yanlısı
güçler tarafından “içten fethi” ile başlayan

karşı-devrimler çok partili rejime geçişlerle
tamamlandı. Sistemin nitelik değiştirmesinin
temel aracı, “şok tedavisi” diye adlandırılan
fevkalade hızlı, kapsamlı özelleştirmeler oldu.
Eski SSCB’de kapitalizm, devlet işletmelerinin
“oligarklar” diye anılacak fırsatçılara intikali
biçimini alacaktır.
Batı Avrupa’da süreç yeknesak olmadı.
Thatcher ve Reagan ülkelerine neoliberalizmi
yerleştirmeye başlarken François Mitterrand
1981 Fransa’sında sosyalist ve komünist
partilerin (bazı sektörlerde kamulaştırmayı
içeren) ortak programı ile seçim kazanıyordu.
Finans kapital baskın çıkacak; Fransa iki
yıl içinde bu programı rafa kaldıracak ve
Avrupa sosyal demokrasisinin neoliberalizm
karşısındaki ilk teslimiyeti gerçekleşecektir.
Bu teslimiyet, sonraki yıllarda Avrupa’da
yaygınlaşacaktır. Belki de kritik eşik 1997’de
Tony Blair’in “New Labour” programı ile seçim
kazanmasıdır. Bu sürecin hızlanmasına Avrupa
Birliği’nin “emeğin Avrupası” tasarımını adım
adım terk etmesi; Almanya’nın öncülüğünde
neoliberal dönüşüme angaje olması katkı
yaptı.
Yeni yüzyıla gelindiğinde Batı Avrupa’da “Altın
Çağ”dan, Doğu Avrupa’da sosyalist dönemden
devralınan üretken sektörlerde devlet
mülkiyeti büyük ölçüde tarihe karışmıştı. İşçi
sınıfları, özellikle İskandinavya’da refah devleti
kazanımlarının bir bölümünü koruyabildi; ama
Altın Çağ’ın zirve döneminde yükselttiği ek
taleplerden vazgeçme pahasına…
Çevre ülkelerinde ise özelleştirmeler büyük
ölçüde IMF ve Dünya Bankası’nın istikrar
ve yapısal uyum programları içinde hayata
geçirildi; sermaye hareketlerinin dünya
çapında serbestleştiği 1990 sonrasında
yaygınlaştı.
Güney coğrafyasındaki gelişimin yeknesak
olmadığı da vurgulanmalıdır. Örneğin 1973
Pinochet darbesi sonrasında Friedman’ın
öğrencisi olan (ve “Chicago çocukları” diye
adlandırılan) iktisatçılar Şili’de sosyal güvenlik
sisteminin özelleştiren bir programı başlattı.
Bu deneyim, sonraki yıllarda bazı Batı Avrupa
ülkelerinde izlenecek uygulamalara örnek
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olacaktır.
Türkiye özeline gelirsek, ANAP döneminde
başlayan özelleştirme uygulamalarının
AKP dönemine kadar ağır-aksak ve önemli
bir karşı-hukuki mücadelenin gölgesinde
yapılabildiğini görüyoruz. Bunda, iktidarların
özelleştirmenin hukuki dayanaklarını
oluşturmada önemli gecikmeleri kadar
sendikal ve siyasi mücadelenin de belirli
bir katkısı yok mudur? Sizin de yönetiminde
bulunduğunuz ve uzun süre Harb-İş Sendikası
mekanlarını kullanan KİGEM’in de önemli
bir engelleyici/geciktirici mücadele merkezi
olarak işlev gördüğünü söyleyebilir miyiz?
Noliberalizmin Türkiye’ye girişi, aslında,
Thatcher (1979) ve Reagan’ın (1981) tarihlerinin
arasında yer alır. Türkiye’nin simgesel iki tarihi
24 Ocak ve 12 Eylül 1980’dir.
Ancak Türkiye’de özelleştirme, neoliberal
programın ilk aşamalarının bir öğesi
değildi. Program “serbest piyasa” söylemi
içinde pazarlanıyor; dış ve iç ticarette,
bankacılıkta kaynak tahsisini etkileyen
devlet müdahalelerinin giderilmesine,
çiftçiyi koruyan desteklerin tasfiyesine
öncelik veriliyordu. İşgücü piyasaları ise,
önce sıkıyönetim rejiminin, sonra da 1982
Anayasası’nın kısıtlamaları ile disiplin altına
alınıyordu.
1982 Anayasası kamulaştırma içerir;
özelleştirme yoktur. Bu anayasanın halkoyuna
sunulduğu tarihte TÜSİAD başkanı Ali
Koçman: “Türk özel sektörünün KİT‘lerin
mülkiyeti üzerinde bir talebi yoktur” demecini
vermişti.
1980’lerin ortalarından sonra Dünya Bankası
özelleştirmeyi yapısal uyum programlarının bir
ögesi haline getirmeye başladı. Turgut Özal
da özelleştirmeyi benimsedi; programına aldı,
ufak çapta uygulamaları başlattı.
1991’de Dünya Bankası özelleştirme
gündemine Türkiye’yi kattı. “Türk KİT

sistemi” üzerinde iki ciltlik ayrıntılı ve aslında
perişan bir rapor yayımladı1 . Rapor, güçlü
bir veri tabanının tahrif edilerek sahtekârca
kullanıldığına ilişkin bir örnektir. Bu çalışmayı
“KİT’ler ve Sanayileşme” konularını içeren bir
derleme kitabında ayrıntılı olarak eleştirdik.
Ayrıntılı bir nicel analizle Türkiye KİT sistemini,
etkinlik, verimlilik ölçütleri açısından
değerlendirdik2 .
DB Raporu’nun önerileri 1994 krizinden sonra
benimsendi. Başbakan Tansu Çiller, “son
sosyalist devlete özelleştirmeler yoluyla son
vereceğiz” sloganıyla uygulamaları hızlandırdı.
Harb-İş Sendikası, Mümtaz Soysal’ın
öncülüğünde kurulan Kamu İşletmeciliğini
Geliştirme Vakfı’na destek verdi. KİGEM, 2000’li
yıllara kadar özelleştirme kararlarını yargıya
taşıdı; çok sayıda iptali gerçekleştirdi.
KİGEM deneyimi ve dosyaları, AKP
öncesindeki yıllarda da lekesiz özelleştirmenin
olmadığını gösteriyor. Yargı yolu özelleştirme
ivmesini kısmen yavaşlattı; ama durduramadı.
İptal edilen sözleşmelerin pek çoğu, küçük
değişikliklerle tekrar yenilendi; uygulandı. Pek
çoğunda sendikalar pasif kaldı.
AKP döneminde inanılmaz bir hız kazanan
özelleştirmelerin AKP’ye özgü yağmacı
ekonomik düzenle ve IMF’ye verilen 9 Aralık
1999 tarihli Niyet Mektubu ile tanımlanan
yeni istikrar ve yapısal dönüşüm programıyla
uyumlu bir biçimde çok geniş bir kapsama
yayılmasının ekonomi-politiği sizce nedir?
1998-2008 arasında yürütülen IMF
programlarının tümünde özelleştirme
hedefleri yer aldı. Çiller sonrasında
özelleştirmenin gönüllü, hatta fanatik
uygulayıcısı AKP oldu. Özelleştirme gelirleri
AKP öncesinde 8,2 milyar dolarla sınırlı
kalmış; 2004-2019 toplamı 71,1 milyar dolara
ulaşmıştır3.
2020 sonrasında ise özelleştirme hızını
kaybedecek; henüz uygulanması başlamayan
TEİAŞ sayılmazsa, Hazine, Millî Emlak, yerel

1
Turkey: State Owned Enterprise Sector Review, 2 Volumes, 1991.
2
Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KİT’ler, Editörler: Korkut Boratav ve Ergun Türkcan, İstanbul 1993, Tarih Vakfı,
İkinci Bölüm.
3
Bir panorama için bk. Oğuz Oyan, “Özelleştirme Beklentileri Çökerken”, soL Portal, 5 Kasım 2011.
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yönetim arazileri ile sınırlı kalacaktır.
Üretken kamu sektörünün büyük bölümü
özelleştirilmiştir. Enerji üretim ve dağıtımı,
telekomünikasyon, tekel, kâğıt sektörlerindeki
büyük boyutlu özelleştirmelerin yol açtığı
yolsuzluklar belgelenmiştir.
Türkiye burjuvazisinin tarihi, devlet eliyle,
özellikle ihaleler yoluyla yaratılan kaynaklara
el koyarak zenginleşme çabalarının da
tarihidir. Bir “karşı-tarih” de var: Burjuvazinin
fiilen önlenemeyen kapkaççı, yağmacı
eğilimlerini nesnel kurallara bağlayarak
sınırlama, denetleme çabalarının da tarihi…
Neoliberal döneme kadar, belli ölçülerde
özerk, güvenceli, nitelikli, seçkin bir bürokrasi
bu “karşı-tarih“in taşıyıcısıdır: Denetim işlevini
üstlenmiş; devletin, kamu müdahalelerinin
yarattığı kaynak (rant) aktarımlarının,
siyasal iktidarın ayrıcalıklı tercihlerine göre
paylaşımını frenlemiştir.
Neoliberal dönem, başta özelleştirmeler
aracılığıyla yeni ve çok zengin yolsuzluk
alanları açmaktaydı. Sözünü ettiğim bürokrasi,
Özal’dan başlayarak adım adım felce uğratıldı.
2001’de Kamu İhale Yasası taslağının Dünya
Bankası tarafından hazırlanması, dıştan
gelen bir frenleme girişimiydi. Sıradan devlet
ihaleleri dışında, özelleştirme uygulamalarının
yaratacağı yeni ve astronomik varlık aktarımı
olanaklarının da yabancı ve yerli sermaye
tarafından eşit koşullarda paylaşımı; siyasal
kayırmaların önlenmesi hedefleniyordu.
AKP döneminde Kamu İhale Yasası’nda
yapılan değişiklikler sayısızdır. AKP öncesinde
ve sonrasında özelleştirme, böylece, geçmiş
birikimlerin mirası olan kamu varlıklarının,
siyasal iktidarca belirlenen ayrıcalıklı
katmanları tarafından belli ölçülerde
yağmalanmasını sağlamıştır. Neoliberal
dünyada hortlayan ve mülksüzleştirerek,
geçmiş birikimlerin sonucu olan servetlere,
varlıklara el koymak biçimini alan özelleştirme
uygulamalarının zengin örneklerinden biri
Türkiye olmuştur.
Bu tespit, Türkiye’de özelleştirme

uygulamalarının hedeflediği temel işlevi de
ortaya koyuyor. AKP iktidarı ile bütünleşen;
bu iktidarla bağımlılık, ortaklık, destekleyicilik
işlevleri ile kaynaşan; yağmacı nitelikleri ağır
basan bir burjuvazi yaratma…
Özelleştirmenin bir diğer işlevini de
vurgulayalım: Sermayenin vergi yükünün
hafifletilmesi…
Özelleştirme gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i,
doğrudan bütçeye (Hazine’ye) aktarılmıştır.
1980’li yıllara girildiğinde, Türkiye vergi sistemi,
müterakki (eşitsizlikleri azaltıcı) doğrultuda
önemli mesafeler almıştı.
1990’lı yıllarda koalisyon partileri bütçe
açıklarını artırdı; devlet borçlarının ve kamu
açıklarının millî gelire oranları tırmandı.
Sonraki IMF programları, devlet borçlarından
kaynaklanabilecek kriz olasılıklarını
önlemeye öncelik verdi. Malî disiplin, yıllık
faiz dışı bütçe fazlaları ile hedeflendi. AKP’li
yıllarda özelleştirme gelirleri bu hedeflerin
gerçekleşmesine katkı yaptı. Burjuvazinin
ortalama vergi yükü, özelleştirmeler
sayesinde aşağı çekildi. Vergi sistemi, artık,
tüketimden toplanan dolaylı vergiler ile
bordrolardan kesilen ücret/maaş gelirlerine
dayanmaktadır; regresif (eşitsizliklerini artıran)
bir nitelik kazanmıştır.
Sonraki yıllarda, aslında bir DB tasarımı olan
kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri devreye
girecektir. Bu “model”, aslında farklı bir
özelleştirme türüdür. Altyapı ve sağlık sektörü
yatırımları özel sektörce üstlenilecek; merkezî
bütçe katkısı ve kamu açıkları ilerdeki yıllara
yayılacaktır. Geleneksel özelleştirmelerin iki
özelliği burada da geçerlidir: Bir yandan kısa
dönemli bütçe ve devlet borcu dengeleri
sürdürülebilir düzeyde gösterilecek;
neoliberal malî disiplin ilkesi korunacaktır.
Diğer yandan da ayrıcalıklı müteahhitlere
(“Beşli Çete”ye) döviz kuru bağlantılı ciro
güvenceleri sağlanacak; renkli bir yolsuzluk
türü daha oluşacaktır.
KÖİ uygulamaları da böylece, yağmacı,
parazit, dinamizmden yoksun bir kapitalizmin
DAYANIŞMA FORUMU 2021 SAYI 02 |

7

iğreti yapı taşlarından bir diğerini
oluşturmaktadır.
Devlet işletmelerinin yanı-sıra kamu
hizmetlerinde, öncelikle eğitim ve
sağlıkta özelleştirme ve piyasalaştırma
uygulamalarının bir başka sınıfsal işlevi de
vardır: “Metalaşan” (satın alınan) hizmet,
kamusal özelliğini yitirir. Eğiten, öğreten,
sağaltan kişi (öğretmen ve hekim) “satıcı”;
kullanan, yararlanan kişi (öğrenci, veli,
hasta) “müşteri” olur. Kapitalizmin dayandığı
metalaşma sürecine istisna oluşturan ilişkiler
son bulmalı; en azından frenlenmelidir.

saygınlığını aşındırmaktadır. Orta öğretimde
özel okulların yaygınlaşması, sözleşmesinin
yenilenme endişesi içinde olan öğretmenlerin
meslekî yetkinliğini etkilemektedir. Pahalı
özel üniversitelerde sınıfta bırakılan öğrenci
velilerinin üniversite yönetimleri üzerindeki
baskısı (“müşteri yitirme endişesi”), son
tahlilde ilgili hocaya yansımaktadır.
Özelleştirme yaftası altında son kırk yıla
damgasını vuran hazin dönüşümlerin, tüm
kalıntıları, mirası ile tasfiyesi, AKP sonrasında
Türkiye emekçilerinin acil mücadele
gündemlerinden biridir. Burada da öncülük,
Türkiye’nin sosyalist soluna düşecektir.

Kamu hizmetlerinde, hatta üretken
sektörlerdeki devlet işlemelerinde, iş süreci,
işçi / patron değil; memur / amir ilişkisini
içerir. Bölüşüm karşıtlığı içermeyen bir ilişki.
Öğretmenin, devlet hastanesindeki veya
sağlık ocağındaki hekimin aylıkları ile okul
müdürünün, başhekimin maaşları karşıtlık
ilişkisi içinde değildir. Bu ilişkilerde yaşayan
emekçiler amirleri için artık-değer üretmezler;
emekleri meta değildir. Demokratik katılıma,
özyönetime yatkın, özünde meslektaşlar-arası
ilişkiler…
Kamu hizmetlerini metalaştıran neoliberal
programlar, özelleştirmenin doğrudan
uygulanamadığı durumlarda dahi, meta
ilişkisini meslek icrasına yapay olarak
aşılamakta özen göstermektedir. İngiltere’nin
saygın Ulusal Sağlık Hizmeti’ne, son kırk yılda
fiilen “metalaştırılma” virüsü bilinçli olarak
bulaştırılmıştır. Bir sonuç, korona salgınında
nüfus başına ölüm oranlarında İngiltere’nin
liste başına yerleşmesidir.
Türkiye’de de Dünya Bankası, sağlık ocaklarını
dönüştüren reformu önerirken, yeni kurulan
aile hekimliği biriminin bir işletme mantığı
(“meta ilişkisi”) içermesine özen gösterdi. Cari
giderlerde (örneğin niteliksiz emekçilerin
ücretlerinde) kısıntı, işletme gelirlerini
artırabilecektir.
Türkiye gibi, hastane hekimliği ve öğretmenlik
mesleğinin kamu personeli tarafından
icra edilmesinin kural olduğu ülkelerde,
“meta ilişkisinin” yaygınlaşması, mesleğin
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MÜLK DEVRİ VE BİRLEŞİK
ALAN TEORİSİ: KURTULUŞU
NEREDE ARAYACAĞIZ?
ERHAN NALÇACI

Herkes kurtulmaktan bahsediyor, AKP’den,
Erdoğan’dan, otoriterlikten, başkanlık
sisteminden, gericilikten vb. Türkiye’nin son 30
yılda başına gelenler ve aslında bir bütün olan
süreç parçalara ayrılıyor ve tek tek parçalara
ait bir kurtuluş programı oluşturuluyor.
Örneğin, başkanlık sisteminin lağvedilmesi
ve parlamenter sistemin güçlendirilmesi
bir siyasi programın ortasına çakılabiliyor.
Veya çevre felaketine son verilmesi,
gericiliğin sonlandırılması, mafyatik ilişkilerle
hesaplaşma, kadınların kurtuluşu… Kurtuluşun
hangi yoldan gerçekleşeceğini kavramak için
bir “Birleşik Alan Teorisi”ne ihtiyaç duyuluyor.
Bu denemede parçalar arasındaki karşılıklı
ilişki ve sürecin bütünü yöntemsel olarak
incelenecek ve son 30 yıllık sürecin tam orta
yerine yaşadığımız mülk devri veya büyük
hırsızlık yerleştirilecek, kurtuluş programı
bu bütünselliğe yanıt üretecek şekilde

anahatlarıyla tartışmaya açılacaktır.
Sovyetler Birliği’nin çözülüşü sonrası
emperyalist restorasyon
Aslına bakılırsa 1970’lerden sonra reel
sosyalizmin değil, ABD’nin patronluğunu
yaptığı ve 1970’lerde yapısal bir krizin içine
giren emperyalist düzenin çözülmesi
gerekirdi. Kapitalizm üretici güçleri
geliştiremiyor, kâr oranları düşüyor, sistem
hızla asalak bir mali sermayeye doğru
kayıyordu. Ancak bu sürece devrimci olarak
müdahale edecek bir siyasi irade olmadığı
için emperyalist düzen yerine reel sosyalizmin
1990’larda büyük ölçüde tasfiyesine tanıklık
ettik.
Sovyetler Birliği’nin çözülüşü ise emperyalist
sistemin kesinlikle ömrünü uzattı. İnsanlığın
sömürüsüz bir dünya umudu ve iradesinin
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seyrelmesinden yararlandı, devrim korkusu
olmadan sosyalizmli yüzyılda oluşmuş
dünyayı restore etmeye başladı. Artık sömürü
oranını olabildiğince yükseltebilir, ayak
bağı olan sosyal devlet uygulamalarından
kurtulabilir, bir talan düzenini azalan kâr
oranlarını telafi için yeniden inşa edebilirdi.
Dünyanın siyasi olarak yeniden
yapılandırılması farklı ülkelerde farklı seyretti,
direnç gösteren ülkelerin başına askeri işgal
dahil her şey geldi.
Ancak Türkiye sermaye sınıfı çoktan tercihini
yapmış emperyalist sistem ile bütünleşmeyi
seçmişti. Daha 10 yıl öncesinden 24 Ocak
Kararları ve 12 Eylül askeri darbesi bu siyasi
tercihe işaret ediyordu. Sermaye sınıfı bu
bütünleşmede kendi çıkarına bir sermaye
birikim modeli görmüştü.
Şimdi bu siyasi tercihin sonuçlarına, bütünü
oluşturan ve karşılıklı etkileşimli paralel
süreçlere bakabiliriz.
Mülk devri ve bununla ilişkili paralel
süreçler
Mülk devri: Türkiye tarihinin gördüğü en
büyük hırsızlık ve talan
Kâr oranlarını artırmanın ve emperyalist
sistemle bütünleşmenin temel aracı
toplumsal mülkiyete el koymaktan geçiyordu
ve Türkiye tarihinin gördüğü en büyük hırsızlık
ve talan bu operasyonun göbeğine çakılmıştı.
1986-2019 yılları arasında özelleştirmelerin
toplam değeri 79,3 milyar dolar olarak
gerçekleşti.

ait olan mülk bu toplumun geleceği, sosyal
güvencesi, hatta yurttaş olmanın garantisiydi.
Türkiye’de yasa üstünde herkese ait olan
bu mülk emekçilerin alın teri ile yaratılmıştı
ve mülkü elinden çıkarmak isteyen
olamazdı. Gerçekten özelleştirmelere
karşı önemli toplumsal mücadeleler oldu.
Eğer mücadeleler parçalanmamış olsaydı
ve emekçi sınıflar bir bütün olarak karşı
koyabilselerdi, bu hırsızlık engellenebilirdi.
Bütün sermaye partileri bu büyük talanı
yönetmek istediler, ancak bu zor görev
bu görev için tasarlanmış AKP tarafından
gerçekleştirildi. Emekçi sınıfları din temelli
olarak bölen ve hedef şaşırtan, ama kadroları
belediyelerde komisyonculuğa alışmış
ve her şeyi komisyon karşılığı satabilecek
kapasitedeki AKP büyük talanın aracısı oldu.
Ayrıca mülk devrini sadece sermayeye
devredilenler olarak görmemek gerekiyor,
devletin elinde kalanlar da piyasalaştırıldı
ve kâr mantığına göre çalışan şirketlere
dönüştürüldü.
Yine sonra ilişkili süreçlerde değineceğiz,
talanın bir diğer boyutu sömürü oranı çok
yüksek ve sermaye için engelsiz bir ülke
yaratmak Türkiye’ye önemli bir sermaye
transferine neden oldu. Yani, 2000’lerin
başında kamu mülkiyetinde olmayan ancak
sonradan kurulan bütün fabrika ve işletmeler
de aslında özelleştirme sürecinin bir
parçasıydılar.
Mülk devrine eşlik eden paralel süreçler
Emeğe saldırı

Neden özelleştirmeleri hırsızlık olarak kabul
ediyoruz, parası ödenmedi mi?
Özelleştirilen fabrikaların, madenlerin,
kamu mallarının, limanların, yolların, hatta
akarsuların bedelinin altında satıldığı
söylemek çok basit bir açıklama olurdu. Evet,
hepimize ait olan üretim araç ve nesneleri
yok pahasına sermaye sınıfının eline geçti, bu
doğru, ama bu mülkün bir bedeli olamazdı.
Çünkü daha sonra değineceğiz, topluma

Demin değindiğimiz gibi Türkiye tarihinin
gördüğü en büyük talanı gerçekleştirmek
için emeğin örgütsüzleştirilmesi gerekiyordu.
Ancak özelleştirmeler bir kısır döngü yarattı ve
emeğin örgütsüzleştirilmesinin en büyük aracı
oldu.
Sonuçta topluma ait fabrika ve işyerlerinde
açıktan sendika düşmanlığı yapmanın sınırları
vardır ve Türkiye’de işçiler esas olarak kamuda
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örgütlüydüler. Toplum yararını önceleyen
kamu iktisadi teşekkülleri işçilerin insanlık
dışı sömürüsünü başa yazmaz doğası gereği.
Özelleştirme ve piyasalaştırma süreci adeta
sendikalı olmayı yasakladı. Bugün tüm işçilerin
%6 kadarının sendikalarda örgütlü olması
ve bu çok düşük oranın çoğunun da devlet
güdümlü sağcı-sarı sendikalar tarafından
oluşturulması durumu özetliyor.
Ayrıca daha önce kamu eliyle düzenlenen
ve sosyal devletin parçası olan hizmetler
piyasalaşan/özelleştirilen bir “sektöre”
dönüşünce buradaki işçiler de derin bir
sömürü ile karşılaştılar.

özelleştirilmesi bu kurumlara ait kreşleri,
okulları, lojmanları, servisleri, tatil ve dinlenme
tesislerini de ortadan kaldırdı. Öyle oldu
ki emeklilik bile özeleştirilmeye çalışılıyor
ve prim ödersen hak edeceğin bir sürece
dönüştürülmek isteniyor.
Ayrıca piyasalaşma/özelleşme süreci
sağlık hizmetlerini, okulları, üniversiteleri,
kültür kurumlarını içerdiği için bu alanlar
emekçiler için sosyal ücretin dışına çıktı.
“Piyasa çeşitliliği” içinde cebindeki para kadar
ulaşabileceğin hizmetlere dönüştü.
Kamusal bilincin eritilmesi

Ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bu
süreç sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma,
esnek çalıştırma ve çeşitli terletme
düzenekleri ile işçi sınıfını böldüğü gibi işçi
sınıfını inanılmaz yükseklikte bir sömürü
oranına mahkûm etti.

Kamu mülkünün önde olduğu bir toplumda
kapitalizme rağmen toplumsal görev ve
topluma karşı sorumluluk hissinin yükselme
şansı buluyordu. Eğitim ve sağlık başta olmak
üzere bütün hizmetlerin özelleştirilmesi
toplumcu bilinç üzerinde ezici bir etki yarattı.

Laikliğin ilgası

Örneğin, farklı yönleri de olsa aşı karşıtlığı
veya tereddüdü toplumsal bilince sahip
emekçinin yerini kendisini şirket sanan
bireylerin alması ile büyük ölçüde ilişkilidir.

Buna biraz önce değindik, Türkiye’de devletin
şöyle ya da böyle korunan laiklik özelliği
sermayenin tercihi nedeniyle tasfiye edildi ve
dinin devlet işlerine bulaşması doğal bir süreç
haline geldi.
Neden, Türkiye sermaye sınıfı dindar olduğu
için mi? Bu asalak sınıfın varsa eğer dindarlığı
kendisi kadar sahtekâr olmalıdır. Esas olarak
sermaye sınıfı bu olağanüstü hırsızlığı, bu
devasa mülk devrini meşrulaştırmak için dinin
siyasete alet edilmesini öne sürdü. İşçi sınıfını
dini bütün-laik diye bölmek, çaldığı minareyi
sokacak bir kılıf bulmak için operasyonu dinci
gerici bir partiye yaptırdı.

Eskiden aşı olmak topluma karşı bir görev
iken, şimdinin şirket insanı bireysel risklerini
tartarak bireysel kararlar alıyor.
Eskiden eğitim devletin asli bir görevi, aile ve
çocuklar için topluma yararlı bireyler olarak
yetişmenin sorumluluğu iken, şimdi kendini
şirket sanan ailelerin beşerî sermaye yatırımı
olarak görülüyor. Eğitimde piyasalaşmanın
yarattığı toplumsal eşitsizliğin katmerlenmesi
ayrıca vurgulanmalıdır.
Yasama yargı ve yürütmenin sermayeye devri

Eğer kamusal mülkiyet korunsaydı,
kapitalizm üretim ilişkileri altında bile
böylesi bir aydınlanma düşmanlığına maruz
kalmayacaktık.

Burada açılması gereken iki önemli sorunla
karşı karşıyayız.

Sosyal devletin ortadan kaldırılması

İlki, burjuvazinin bir ülkede egemen sınıf
haline gelmesi ile bütün mülkiyeti eline
geçirmesi arasındaki farkı anlamak.

Özelleştirme/piyasalaştırma sürecinin büyük
ölçüde ortadan kaldırdığı bir diğer olay
sosyal devlet oldu. Devlete ait kurumların

İkincisi ise mülk devri olayının uluslararası
karakterini kavramak.
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• Sermayenin her şeyi mülkiyetine geçirmesi
neyi değiştiriyor?
Türkiye’de burjuva devrimi sonrası sermaye
egemen sınıf haline gelir ve ulusal düzeyde
siyaseti belirler. Ancak sermaye birikiminin
tarihsel koşulları kamusal mülkün önde
olmasını gerektiriyorsa kamusal çıkarı koruyan
kurumlar ve yasalar kaçınılmaz olur. 1990
öncesini yaşayan herkes çeşitli sermaye
gruplarının hedeflerinin Danıştay’dan nasıl
döndüğünü çok iyi hatırlar. Sayıştay’ın
denetleme yetkisinin gücü de aynı şekilde
etkilidir. Ayrıca devletin şirketlere karşı
sermayenin uzun vadeli çıkarlarını koruyan
görece bağımsız bir tavrı bulunurdu.
Ancak emperyalizmle bütünleşme
süreci bu devasa mülk devri sonunda
kamu çıkarını koruyan hiçbir kurumu işler
durumda bırakmadı. Bütün yasama, yargı
ve yürütme faaliyeti sermayeye hiçbir engel
oluşturmayacak, aksine yağmayı hızlandıracak
ve kolaylaştıracak şekilde örgütlendi. Bütçe
disiplini ortadan kalktı, yürütme bütçeyi
emme basma tulumba gibi sermayeye
pompalamaya başladı. Yasama, yargı ve
yürütme tekellerin bir kurumuna dönüştü.

egemen sınıf kavramını da değiştirdi ve
egemenlik uluslararası tekellerle paylaşılmaya
başlandı. Ayrıca bir üretim aracı veya nesnesi
özellleştiriliyorsa -ki bazen doğrudan yabancı
sermayeye satıldı- artık bu mülkün hisse
senedi piyasası nedeniyle kimde olduğunu
kontrol etmek imkânsız hale geldi.
Bütün bunlar Türkiye’yi Tahkim, TRIPS, Avrupa
Gümrük Birliği Anlaşması gibi emperyalist
düzenin yasama ve yargısına mahkûm etti.
Erdoğan’ın geçenlerde “sizden söke söke
alırlar” demesi yasama ve yargının yeni
egemenlik ilişkilerine göre düzenlenmesine
işaret ediyordu.
Bunun dışında sermaye Türkiye’yi yabancı
sermayeye açarken, kendisi yabancı
ülkelere yatırım yapmaya başladı. Türkiye’nin
sanayileşmesi gibi süreçlerle alakası
kalmayan sermaye nerede daha ucuz işgücü
ve kâr olanağı bulursa oralara aktı ve bu
ülkelerin iç işlerine karışmaya başladı.
Yurttaşlığın son bulması
Burjuva devrimlerinden sonra insanlar
birbirlerine “yurttaş” diye hitap ederler. Bu
hitap onların yasa önünde eşit olduklarını
gösterir.
Türkiye burjuva devriminde bu süreç
“egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şeklinde
ifade edilmiştir. Ancak mülkiyette eşitsizliğin
yasa önündeki eşitliği bozduğu ve geçersiz
kıldığı bilinir.

• Yabancı sermaye yatırımlarının yasama,
yargı ve yürütmeye etkisi
Sermaye birikiminin bu dönemdeki çok
önemli bir özelliği ise Türkiye’ye büyük bir
yabancı sermaye yatırımının olmasıydı. Son
yirmi yılda Türkiye’ye doğrudan yatırım tutarı
165 milyar doları geçti.
Bu durum yürütmedeki siyasetin bütün
milliyetçi böbürlenmesine rağmen Türkiye’nin

Ancak bahsettiğimiz büyük yağmadan
sonra durum o kadar vahim hale gelmiştir
ki yurttaşlıktan dahi bahsedilemez hale
gelmiştir.
Önceden yurttaşların farklı renkler taşıyan
burjuva partilerine oy vererek, yargıya
başvurarak, örgütlenerek bir şekilde yönetime
katılma hakkı bulunuyordu. Şimdi ise
yurttaşlara ait bir yurt kalmamış gözüküyor,
ayağımızı bastığımız, çalıştığımız her şey
sermayeye ait. Ne seçim, ne yargı, ne basınç
oluşturma, ne etkileme… Büyük yığınları
oluşturan emekçiler artık yurttaştan çok
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ağanın toprağında çalışan ırgata veya köleye
benziyorlar.

vermiştir.
Türkiye bir çevre felaketine sürükleniyor

Örneğin, pandemi nedeniyle tam kapanma
ilan edildiğinde bütün fabrikalar çalıştı, işçiler
bir kez daha “yurttaş” olmadıklarını fark ettiler.
Bir şekilde seçim hileleri, Taksim meydanına
Cami dikilmesi, İstanbul Sözleşmesinin
bir gecede iptali, üniversitelere rektörlerin
atanma usulü, ne derseniz, her şey bize
yurttaşlıktan çıkarıldığımızı söylüyor. Ama bu
artık başkasının malını yönetemeyeceğimiz
içindir.
Erdoğan’ın karakterindeki olumsuzluklar
Başkanlığın sanki onun kişiliğinden
kaynaklandığı yanılsamasını yaratıyor.
Oysa başkanlık adı altında dayatılan rejim
sermayenin doğrudan mülk olarak bütün
ülkeye, fabrikalarından barajlarına kadar el
koymasıyla ilgilidir.

Üretimin planlanamaması ve yağmanın
sermaye birikiminin esasını oluşturması
Türkiye’nin büyük bir çevre felaketiyle
yüzleşmesine yol açtı. Bir yanda kuraklık
diğer yandan aşırı yağışlar, bir yandan orman
yangınları diğer yandan su ve toprağın aşırı
derecede kirlenmesi.
Muhakkak Türkiye’nin bütünleşmeye
çalıştığı emperyalist düzenin bunda çok
katkısı var, ama hiçbir kurala bağlı olmayan,
yağmalamaktan ve günü kurtarmaktan başka
bir fikri olmayan Türkiye kapitalizminin de bu
işte ciddi bir rolü bulunuyor.
Türkiye plansızlığın ürünü olarak tarım
arazilerini önemli ölçüde yitirdi ama daha
büyük bir gıda güvenliği sorunu kapıda
olabilir.

Mafyalaşma/Çürüme
Nasıl bir siyasi program?
Son dönemde ortaya saçılan bilgi kırıntıları
bize yürütmenin ve yargının kara para aklama,
uyuşturucu ticareti gibi her türlü kirli işin
içinde olduğunu gösteriyor. Ne sermayenin
ne devletlerinin kirli/temiz diye ayrılacak
bölmeleri kalmamıştır. Bütün suç kabul
edilen işler kamusal mülkiyetin çökertildiği
bir toplumda kolayca üreme olanağı bulacak,
azalan kâr oranlarını telafi etmenin olağan
yollarından birine dönüşecektir.
Planlı ekonominin imkânsızlığı
Şurası çok açık, planlı bir ekonomi ancak
hatırı sayılır bir kamusal üretim varsa bir
ülkede gerçekleşir. Bahsettiğimiz büyük
yağma planlamayı imkânsız kılmıştır. Kimin
malını, kimin üretimini planlayacaksınız!
Ayrıca Türkiye’deki üretim sürecinin önemli bir
kısmı artık yabancı tekellere aittir, dolayısıyla
ulusal düzeyde bir merkezi planlama şansı da
kalmamıştır.
O çok güçlü gözüken iktidar aslında
yetkisizdir, pandemide neyin açılıp
kapanacağına örneğin sermaye karar

Süreci bir bütün olarak değerlendirdikten
sonra artık bir kurtuluş programı üzerinde ana
hatlarıyla çalışabiliriz.
Talan edilen mülk geri dönecek
Kurtuluşu hedefleyen bir siyasi program
mutlaka en başa kamulaştırmayı yazmak
zorundadır. Devletleştirme kamulaştırmanın
tek geçerli biçimidir. Kamulaştırma
sadece son yirmi yılda özelleştirilenleri
değil, sermayeye ait bütün üretim araç ve
nesnelerini, bankaları ve ticareti içermelidir.
Programın altına girecek toplumsal kesim
bu ülkenin emekçi sınıflarıdır
Siyasi program işçi sınıfı başta olmak üzere
bu ülkenin bütün emekçilerini kapsamalıdır.
Onların örgütlülüğünü ve programı
kavramalarını sağlayacak bir öncülük gerekir.
Sermayenin hiçbir kesimi ile bu çapta bir
kamulaştırma üzerine uzlaşılamaz. Hırsızların
soyulması programın esasını oluşturmalıdır.
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Kurtuluş programı uluslararası bir niteliğe
sahip olmalıdır
Kurtuluş programı bu ülkede yaşayan
farklı etnik kökenli kesimlerin emekçilerini
buluşturmalı, ortak mücadeleye davet
etmelidir.
Daha önce gördüğümüz gibi uluslararası
tekellerin etkinliği ve Türkiye sermayesinin
yurt dışına açılmasının sonuçlarından birisi
Türkiye’nin çok sayıda göçmen işçiyi barındırır
hale gelmesidir. Kurtuluş programı bütün
göçmen işçileri de kapsamalıdır.
Ayrıca sermaye sınıfı sermaye ihraç
ettiği ülkelerde de kamulaştırmadan
kurtulamamalıdır. Program diğer ülkelerin
emekçi sınıflarına ait öznelerle dayanışmayı
ve ortaklaşmış siyasi hedeflerle mücadeleyi
örmeyi gerektirir.
Emekçi sınıfların ihtiyaç duyduğu diğer
program maddeleri devletleştirme üzerinde
yükselecektir
Toplumsal mülkiyetin eksiksiz kurulması daha
üst düzeyde ve eksiksiz bir laikliğe, halkın her
düzeyde yönetime katılmasına, toplumsal
bilince sahip bir siyasallaşmaya, planlı
ekonomiye, çevre sorunları ile başa çıkmaya,
gelişkin bir sosyal devlete, emeğin her
düzeyde örgütlü olmasına ve insanın insanı
sömürmesinin engellenmesine yol açacaktır.
Türkiye’nin son 30 yılda yaşadığı süreci
bölerek ve kamulaştırmayı dışlayarak
hedefler belirleyen her siyaset sermayeye
aittir
Programına kapsamlı bir devletleştirmeyi
almayan bütün siyasetler burjuvazinin bir
parçası ve hilekâr olarak kabul edilmelidir.
Bu tip programlarla ittifak girişimleri de aynı
hilekarlığı ve sermayenin parmak izlerini
taşımaktadır.
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1923 CUMHURİYETİ’NİN
EKONOMİSİ VE GELECEĞİ
SERDAR ŞAHİNKAYA1(*)

Voltaire’in bir sözü vardır; “Tarih, kralların ve
generallerin çiftliği değil, ulusların tarlasıdır.
Her ulus bu tarlaya geçmişte ne ektiyse
onu biçer”. Gerçekten de öyledir. Acaba
tarihte neler ekildiğini kaçımız hatırlıyor?
Hatırlayanların ne kadarı anlıyor? Ya da
hatırlayanlar bu “ekilenler” den esinlenip,
yıl 2021 olmasına rağmen hâlâ 21. Yüzyılın
kapısında bekleyen bu ülke için “yeni şeyler”
söyleyebiliyor mu? O nedenle, bugünün
gözlüğünden bakarak 1920’leri, 1930’ları
değerlendirirken dönemin kendine özgü

koşullarının da hatırlanması büyük önem taşır.
Yoksulların zaferi olarak da
adlandırabileceğimiz Kurtuluş Savaşımız
sonrası 1923’te Cumhuriyetin kuruluşu, 20.
yüzyıla girme adımıdır. Bir anlamda 20.
yüzyılın dünyasına, bilimine ve geç kalınmış
aydınlanmasına giriştir.
1923 Cumhuriyeti, on üç milyon nüfuslu
yoksun ve bitkin bir köylüler ülkesinde geri
kalmışlığı aşabilme, onun kalın kabuğunu

(*) Dr. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü.
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kırabilme davası, iddiasıdır. Osmanlıyı yıkan
iktisadi ve mali hastalıkların tümünü geride
bırakarak, 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan
Türkiye İktisat Kongresi’nde Gazi Mustafa
Kemal’in dediği gibi bu vatanı yeniden yurt
yapma özleminin çelikleşmiş ifadesi olan
“çalışkanlar diyarı” yapma kararlılığıdır 1923
Cumhuriyeti.
Köhne imparatorlukların cenaze töreni de
sayılabilecek I. Dünya Savaşı. 1912 – 1922
yılları, iki yüzyılın kırılma dönemi. Bu yıllar, en
derin izlerini Türkiye’de bırakmıştır. 18 milyonu
barındıran Anadolu, on yıl içinde sivil ve asker
5 milyon nüfus yitirmiştir.
Kurtuluş Savaşı, yurdun dinden de ırktan da
daha önemli olduğunu öğretmiş ve Kurtuluş
Kuruluşla tamamlanmıştır. Bu süreç yeniden
değerlendirilmeli ve dersler çıkarılmalıdır:
“Büyük devletlerin kurtlar sofrasında yutulmak
üzere olan, yenik, batık ve yıkık bir halkın
başkaldırıp direnerek yenen, kurtulan ve
yeniden devlet kuran bir ulusa dönüşmesi.”
Ve bu devlet, Lozan’da, dünyanın bütün
efendilerini eşitlik dansına kaldırmanın
onurunu yaşamış, yaşatmıştır.
Genç Cumhuriyet, kendi köyünden öteyi vatan
bilmeyen köylüler ülkesinde, emperyalist
çıkarların kesiştiği bir coğrafyada ve iki
savaş arası dönemin olağanüstü çalkantılı
ortamında yola çıkmıştır. Toplum yaşamından
kültürel hayata, hukuktan eğitime, siyasetten
uluslararası ilişkilere bir dizi alanda yarı
sömürgeden bağımsız bir ulus devlet
oluşturma yönünde çok köklü /devrimci
adımlar atılmıştır. Bunların hayati bir ayağını
oluşturan iktisadi bağımsızlık ve sanayileşme
konusunda, 1929’da patlak veren Büyük
Bunalım’ın etkisi ve Lozan Antlaşması’nın
öngördüğü kısıtlamaların ortadan kalkması
sonucunda esas olarak kökleri Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Reis Paşa sıfatı ile 1
Kasım 1922’de Büyük Millet Meclisi’nin ilgili
yasama yılının açılışında yaptığı ayrıntılı
konuşmasından bu yana gündemde olan
fırsat buldukça uygulanan devletçilik
politikaları kapsamında son derece değerli bir
birikim ortaya çıkmıştır.

Unutulmamalıdır ki bu süreçte Türkiye’nin
Sovyetlerle olan dostane ilişkileri; Sovyetlerin
mali-iktisadi ve teknik destekleri oldukça kritik
önemdedir. Özellikle 1930’lu yıllar boyunca
imalat sanayindeki kamu fabrikalarının
sürükleyiciliğinde yaratılan sınai kapasite, II.
Dünya Savaşı sırasında Türkiye ekonomisinin
yaşadığı sarsıntıları azaltıcı etkide
bulunmuştur.
1923 – 1938 döneminde, Türkiye’nin kendi
yaratıcı ve üretici güçleri sahnededir. Ve
bu dönemde Cumhuriyetin yarattığı sanayi
temelli ulusal bir ekonominin stratejik tercihinin
oturduğu zeminin bir ideolojik paketi vardır.
Akıl ve bilimi miras olarak bırakmak başlı
başına ideolojik bir pakettir. Paket, akıl ve
bilimle uygarlığın en ileri aşamalarına varan
bir ülke idealini sarıp sarmalar. Bunun yanı
sıra, özünde mali bağımsızlığın yattığı tam
bağımsızlığın bir ülke için varlık ve yokluk
demek olduğu düşüncesi ve buna uygun bir
inşa politikası da vardır. Ve bu inşa politikası,
halkın bütününün çıkarını gözetir.
Dünya tarihinde başka bir örneği yoktur.
Unutulmamalıdır ki; tarihin hükmünü
değiştirme fikri, düşünce ve belki de
efendi değiştirmek kadar kolay değildir. Ve
unutulmamalıdır ki; tarihle oynayan, hükmüne
katlanacaktır!
1920’li ve 1930’lu yıllar. Bir yanda
kendi zeminini inşa etmiş ve köklerini
sağlamlaştırmış kapitalizm, diğer yanda yeni
şekillenmeye başlamış sosyalizm… Bir yanda
patronluğu devretmekte direnen İngiltere,
patronun yerini gözüne kestirmiş temiz
aile çocuğu ABD, mızmız çocuk Fransa ve
mahallenin kabadayısı Almanya. Ve iki köylü
ülkesinde iki isyancı çocuk; Lenin’in Sovyetler
Birliği ve Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye
Cumhuriyeti.
Böyle bir uluslararası konjonktürde, ilk hedef
Akdeniz’di, ikinci hedef iktisat şiarıyla yola
koyulan Cumhuriyet kadroları, zaman zaman
karşılaştıkları sorunlarla ilgili pratiğe ilişkin
noktalarda deneme – sınama yöntemiyle
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de olsa korumacılıktan ⭢ planlamaya bir
kestirim olarak değil de halkçılık – devletçilik
bağlamında yukarıda da belirtildiği gibi bir
stratejik tercihte bulunmuşlardır.
Bu stratejik tercihin bir sihirli denklemi vardır ve
o denklem;
Sanayileşme + Demiryolları = Devletçilik
biçiminde not edilebilir.
Bir sürü iç ve dış dirence karşı Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, bu stratejik tercihin yol
gösterici önderidir.
Bu tercih sayesindedir ki, Cumhuriyet
Türkiye’si;
• Sanayi temelli üretim alanına,
• Dış ticaret, borçlanma ve finansal akımlardan
oluşan dolaşım alanına,
• Bölüşüm alanına,
• Fikir alanına,
sahip, yeni ‘özgür ve bağımsız’ bir ülke olarak
yaratılmıştır.
Yaratılmıştır yaratılmasına ama Cumhuriyetin
kadroları hem yeni bir sanayi hareketini, hem
de yeni bir toprak rejimi tasarımını kurgularken
iki ciddi yoklukla yüz yüze gelmişlerdir.
Biri, ileri atılacak ve tarihi rol üstlenecek bir
burjuvazinin yokluğu.
Diğeri de topraksız, az topraklı, maraba, yarıcı,
ortakçı, mevsimlik işçi olan ve yine tarihin
akışı içinde toprağı ve toprak – tarım rejimini
talep etmesi, bunu eylemlerle gösterecek bir
köylülüğün kitlesel suskunluğu ve yokluğu.
1930’dan itibaren Cumhuriyetçi kadrolar iki
ciddi yokluğu görerek, fakat herhangi bir
sınıfsal destek almadan bu iki taşıyıcı kolonu
inşa etme ve böylece geri kalmışlığın kalın
kabuğunu kırma davasını omuzladılar ve
başardılar.

Yalova’da bir grup üretici,1930

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
özellikle 1950’li yıllarla birlikte emperyalizme
teslimiyet politikaları uyarınca sanayi ve
kalkınma perspektifi uzunca bir süre rafa
kaldırılmış, ülke ekonomisi batılı ülkelerin
tarımsal ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle
şekillendirilmiştir. 1960-1980 arası dönemde
planlamanın yeniden gündeme gelmesi ve
işçi sınıfının siyaset sahnesine çıkmasıyla
birlikte kalkınma ve bölüşüm göstergelerinde
yine küçümsenemeyecek gelişmeler
kaydedilmiştir.
Ülkemizde yaklaşık olarak 40 yıldır sürdürülen
neoliberal politikalar Türkiye’yi düşük büyüme
batağına saplamış ve bütünüyle dışa bağımlı
hale getirmiştir. Bugün Türkiye ekonomisi,
ithalata bağımlı hale gelmiş tarımıyla,
uluslararası işbölümünde düşük ücret
yüksek sömürü oranlarıyla taşeronluk işlevi
gören sanayisiyle, güvencesiz ve örgütsüz
istihdamın damgasını vurduğu hizmetler
sektörüyle, doğal ve kültürel varlıkların talanı
üzerinde büyüyen çarpık yapısıyla tükenmiş
bir görünüm arz etmektedir.
Neoliberal tutuculuğun finansal serbestleşme
programları, reel sektör tasarruflarını uzun
vadeli sabit sermaye oluşumu yerine kısa
vadeli spekülatif yatırımlara kanalize olmasının
bir aracına dönüştürerek başta imalat sanayi
ve tarım olmak üzere reel sektördeki
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birikimi tahrip edici etkide bulunmuştur.
Kalkınma kavramı yok edilmiş yerine
yurttaşların refahını dışlayan “arttı – azaldı
– aynı kaldı” temelinde anlatılan masalsı bir
büyüme kavramı getirilmiştir.
“Sürdürülebilirlik” söylemi altında, yerli ve
yabancı sermayenin çıkarları doğrultusunda
uygulanan özelleştirme ve serbestleştirme
politikalarıyla enerji arzı, kamu hizmeti
niteliğinden uzaklaştırılmış ve bütünüyle
piyasalaşmıştır. Bu politikalar sonucunda dışa
bağımlılık artmış, kamusal denetim ortadan
kalkmış, üretim anarşisi oluşmuş ve çevre
tahribatı meydana gelmiştir.
AKP’li yıllarda ekonomideki ağırlığını “inşaat
ya resulullah” diyerek belirgin bir şekilde
arttıran inşaat sektörü, rant odaklı yapısıyla
kamusal varlıkların belirli sermaye gruplarına
aktarılmasının aracı haline gelmiştir. Kentsel
rant güdüsüyle şekillenen konut üretimi
ve kentsel dönüşüm programı barınma
sorunlarını çözmediği gibi, kentlerimizi
nefes alınamaz beton yığınlarına çevirmiştir.
Kalkınma öncelikleri doğrultusunda
kullanılabilecek kaynaklar kâr ve gösteriş
odaklı mega projelerde çarçur edilmiş,
kullanım garantisi uygulamalarıyla hazinenin
üzerinde kayda değer bir finansal yük
oluşturulmuştur.
Bugün, Türkiye içinde kalkınmayı ve adaletli
bölüşümü amaçlayan bir perspektif çok daha
kritik bir önem taşımaktadır. Sanayileşme
bu amaçlara hizmet edecek en önemli
ayaklardan birisi olmaya devam etmektedir.
Bu minvalde, nihai çözümün kâr odaklı
mevcut sistemin ötesinde, daha adaletli bir
başka dünyanın da olabileceğini unutmadan
(sosyalizm), kamucu ve halkçı politikalara
ağırlık verilmelidir.
Planlama bir toplumsal hedef haline
dönüştürülmeli, dış dünya ile ilişkiler ve bu
alandaki kontrol mekanizmaları «yeniden» ve
«akıllıca» tasarlanmalıdır.
Özelleştirmeler derhal durdurulmalı, altyapı
yatırımları, madenler ve stratejik sektörler
başta olmak üzere kapsamlı bir kamulaştırma
programı gündeme getirilmelidir.
Kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde devreye
alınmalı, yerel inisiyatiflerin, kooperatiflerin,

yerel yönetimlerin de özellikle imalat
sanayiini geliştirmeleri için etkinleştirilmiş ve
demokratikleştirilmiş planlama ile koordineli
çabaları da desteklenmelidir.
Yeni iktisadî kalkınma perspektifinde
‘caydırıcılık’ aracı da devreye alınmalı,
İstanbul başta olmak üzere kimi bölgelere
bazı yatırımların, özellikle inşaat yatırımlarının
yönelmesinin önüne engeller konulmalıdır.
Bu tasarımın başlangıcı, Gümrük Birliği
Anlaşması’nın askıya alınmasına dayanmalıdır.
Ayrıca sermaye hareketlerinin sınırsız
serbestisi ile planlama çelişeceğinden,
sınırlamalar da getirilmesinin kaçınılmaz
olduğu unutulmamalıdır. Bugün çok yüksek
düzeylerde seyreden ithalata bağımlılık hızla
ortadan kaldırılmalıdır.
İktisadi kalkınma ve kamu yatırımcılığı
planlaması, tüm sektörleri kesen bilim
ve teknoloji gelişmeleri olanakları
değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir. Bu
gelişmelerin sanayi üretimine yansıtılırken
yeni teknik ve teknolojilerin niceliksel olarak
işgücü azaltılmasına dönük değil, niteliksel
anlamda emek üretkenliğinin artırılmasına
dönük politikalar uygulanmalıdır. Öte
yandan bilişim ve iletişim teknolojilerinin,
iş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma
koşullarını olumsuzlaştıran ve baskıcı yönetim
mekanizmalarını devreye sokan bir içerikle
uygulanmasının önüne geçilmelidir.
Türkiye Devleti, Kamucu - Kalkınmacı –
Halkçı Devlet niteliğini yeniden kazanmalı,
reel sektörün yapısını çağa uygun
iyileştirmelerle geliştirmek, tüm sektörler
çapında emek üretkenliğini artırmak ve buna
paralel bölüşümü adaletli hale getirmek
için planlamayı yeni bir anlayışla merkeze
koymalıdır. 1923 Cumhuriyeti kurulurken
ilki laiklik olan bir takım ‘mecburiyetlerden’
hareket etmişti. Şimdi de bir yeni özgürlük ve
eşitlik hareketi yaratmak mecburiyetindeyiz.
Bu yeni bir Cumhuriyet için mücadele
demektir. Evet, şimdi yeni ve devrimci bir
Cumhuriyete her zamankinden çok ihtiyacımız
var.
Öyleyse YAŞASIN CUMHURİYET…
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YASAL YA DA YASADIŞI, AYNI
KAPIYA ÇIKIYOR:
YAĞMA VE SÖMÜRÜ
ALİ RIZA AYDIN

Anayasaya yazdılar “devletleştirme”yi, burjuva
devletinin anayasasının özünü herkese
mülkiyet hakkı, girişim ve sözleşme özgürlüğü
oluşturduğu için “özel”i koruma altına
alıyorlardı ve devletleştirmeyi ancak anayasal
ilke ve gerekler doğrultusunda yapacaklardı.
Anayasa gereği serbest olan ve devlet
tarafından “milli ekonominin gereklerine ve
sosyal amaçlara uygun yürütülmesi, güvenlik
ve kararlılık içinde çalışması” sağlanacak
önlemlerin alınması buyrulan “özel
teşebbüsler” öyle hemen devletleştirilemezdi.
Devletleştirme yapılacaksa anayasal ve yasal
güvenceyle yapılmalıydı; özel mülkiyete el

koyma kolay, ucuz olmamalıydı. Bu gerçek
neden görünürde devletleştirerek kamusal
yararı sağlama yönünde olumluluk olarak
yorumlandı. Oysa sınıfsallık değişmiyordu
bütünsel olarak.
Özelleştirmelere devletçi kılıf
Özel mülkiyeti ve teşebbüsü, kapitalist
düzeni, sermaye sınıfını güvence altına alan
devletleştirme konusu 1961 Anayasası’nda ve
1982 Anayasası’nda benzer söz ve özle şöyle
açıklandı:
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“Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde
devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek
karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığının
hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla
düzenlenir.”1
Konuyu, devletleştirme varsa özelleştirme
de vardır diyerek Anayasa Mahkemesi (AYM)
anlattı ve tartışmalara noktayı koydu. Aslında
Mahkeme 1967 tarihli, 933 sayılı Kalkınma
Plânının Uygulanması Esaslarına Dair Kanunla
getirilen kamudan özele kaynak aktarımını2,
3996 sayılı Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin
Yasanın, “imtiyaz teşkil etmeyecek” şekilde
sözleşme yapılması ve sözleşmenin özel
hukuk hükümlerine tabi olmasını 3 iptal
ederken burjuva hukukunun içinde hukuk
devleti ilkelerini kullanmasına karşın gerçekte
sınıflı devletin, bu devlet içinde sermaye
egemenliğinin anayasal yorumunu da yapmış
oldu. AKP döneminde artmış gibi gözüken
anayasa ve AYM tartışmaları, sermayenin
egemenliğinin değil, yüzeysel olarak hukuk
devleti ilkelerinin içinde yürütülüyor. “Hukuk
devleti” diyen sermaye, hukukun kendi
siyaset ve ideolojisi önündeki engelleri de
temizlemesi gerektiğine inanan sermaye…
AKP’nin hukuksuz hukukunun ve yargısının
özü de bu: sermayenin sınırsız tahakkümünün
hukuku. 4

bu görüşe Anayasa’nın mülkiyet hakkını
düzenleyen 35. maddesinin de gerekçe
gösterildiği yorum hattı özelleştirmenin
yolunun hukuksal olarak açılmasına temel
oldu. Ancak bu sefer de tartışmalar, yine
biçimsel olarak, yasama yetkisinin devri
ve sınırı, gerçek bedelin belirlenmesi gibi
konulara yığılmaya başladı. Ek olarak
Anayasa’nın Başlangıç, 2., 5., 16., 47. ve 48.
maddelerindeki bütünsellikten hareketle
yabancıya hak ve özgürlükte sınırlama
tartışması yapıldı; tartışmalar, önlem
almamaya, sınırlama yapmamaya, kuralsızlığa
doğru hızla evrildi.
AYM’nin özelleştirmeye kapsamlı girişi
olarak tanımlanabilecek kararı, 3987 sayılı
“Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi
ile Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek
İstihdamla İlgili Sorunların Çözümlenmesine
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair”
Yetki Yasasının incelenmesidir5.
“Anayasa ve özelleştirme” başlıklı özel
bölümün açıldığı kararda konunun özü
aşağıdaki biçimde ortaya konuldu, yolu
gösterildi:

“Anayasa’da 46. maddede ‘kamulaştırma’ya,
47. maddede ‘devletleştirme’ye yer verilmesine
karşın özelleştirme konusunda özel bir
düzenleme öngörülmemiştir. Sosyal devlette
Devletleştirmenin yasayla yapılması
kamu hizmetlerinin çoğalması eğilimi giderek
karşısında, devletleştirmenin tersi olan
özelleştirmenin de yasayla yapılması gerektiği, ağır bastığı için anayasalarında özelleştirmeye

1

1982 Anayasasının özgün metninde kenar başlığı “Devletleştirme” olan 47. madde (1961/39. madde). Benzer güvence,
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kamulaştırma ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurma
konusunda da yer alır (madde 46). Özelleştirme, hukuk, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararları konusunda 1996’ya kadar
dönemi kapsayan “Bülent Serim, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Özelleştirme, İzgi Yayınları, Ankara, 1996”
ayrıntılı bir çalışma olarak önemini korumaktadır.
2
AYMK., 23, 24 ve 25.10.1969 günlü, E.1967/41, K.1969/57.
3
AYMK., 28.6.1995 günlü, E.1994/71, K.1995/23.
4
Anayasa Mahkemesinin genel analizini yaptığımız çalışma için bkz. Ali Rıza Aydın, Umuttan Umutsuzluğa: Anayasa
Mahkemesi’nin Türkiye Öyküsü, Gelenek, Aralık 2020, 151: 119-143.
5
AYMK., 7.7.1994 günlü, E.1994/49, K.1994/45-2. Anayasanın Başlangıç, 2., 5., 7., 35., 46., 47., 87., 91., 160., 165., 167., 168. ve 172.
maddeleri yönünden inceleme yapan ve Yetki Yasasını iptal eden bu karar uzun ve kapsamlı karşıoy gerekçeleriyle birlikte
özelleştirmeye genel bakış kadar, iptalin gerekçeleriyle de özelleştirme ve hukuk yönünden önemli ipuçları vermiş ve hem
yasakoyucu ve anayasa değiştirici olarak yasama organının hem de düzenleyici ve uygulayıcı olarak siyasal iktidarın ve İdarenin
önünü açmış, diğer deyişle özelleştirme politika ve uygulamalarını rahatlatmıştır. Karardaki anayasal okumadan çıkarılan
kamuculuk ve sosyal devlet tartışmaları yapıldığı kadarıyla kalmıştır. AKP döneminin özelleştirme hızını artırmasının özünde
kuşkusuz hukuk ve yargının özelleştirme alanındaki seyir defteri önemli yer tutmakla birlikte, özün özü, bu hukukun ve yargının
kaynağı ve dayanağı olan toplumsal ve ekonomik ilişkilerde, neoliberal politikalarda, kapitalist ve emperyalist siyaset ve
ideolojidedir.
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yer veren devletler de bulunmaktadır. Ancak,
Anayasa’da özelleştirme konusunun özel
olarak düzenlenmemiş olması, yasaklandığı
anlamına gelmez. Anayasa’da doğrudan
özelleştirmeye ilişkin kurallar bulunmaması
nedeniyle yasakoyucu, Anayasa’nın genel
ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla, konuyu
düzenleme yetkisine sahiptir. Başka bir
anlatımla, Anayasa’da özelleştirmenin
öngörülmemiş olması yasakoyucunun bu
konuda düzenleme yapmasını engellemez.
Anayasa’da özelleştirme konusunda özel
bir düzenlemeye yer verilmemesine karşın
devletleştirmeye ilişkin 47. maddeden,
özelleştirme için de kimi ilkeler çıkarılabilir.
Çünkü devletleştirme, özelleştirmenin tersi bir
işlemdir. Bu nedenle, devletleştirmeye yetkili
organın özelleştirme konusunda da yetkili
olduğunun kabulü gerekir.”
(…)
“Anayasa’nın 35. maddesindeki mülkiyet
hakkıyla ilgili korumanın, kamu mülkiyeti için
de özel mülkiyetle eşit biçimde değerlendirip
düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, özel
teşebbüslerin devletleştirilmesinde olduğu
gibi kamu varlıklarının özelleştirilmesinde de
yetki, yasama organınındır. Bu yetki, yasama
organının kamu mülkiyetinin de koruyucusu
olmasının doğal sonucudur. Özelleştirme
Anayasa’da yasaklanmadığına göre
yasama organı, yararlı, gerekli ya da uygun
gördüğü kamu varlıklarının özelleştirilmesini
Anayasa’nın 11. maddesi gereğince Anayasa’nın
ilkelerine ve kurallarına bağlı kalarak, yasayla
belirleyebilir. Devletleştirmede olduğu gibi
özelleştirmede de esas ve yöntemlere ilişkin bir
düzenlemenin yasayla yapılması zorunluluğu
açıktır, özelleştirmeyi genelde düzenleyen
böyle bir yasanın varlığı, özelleştirilecek her
KİT için yasama organının olurunu öngören
özel bir yasa çıkarılması gereksinimini
ortadan kaldırmaz. Çünkü, yasama organı
özelleştirilecek KİT için anayasal ilkelere aykırı
olmamak üzere çerçeve yasaya ayrık biçimde
özelleştirme koşullarında değişiklik yapma
yetkisine sahip bulunmaktadır.”
Ancak yargıdan ve AYM’den gelen kısmi

iptaller hiçbir zaman konunun esasına ilişkin
olmadı; toplumun, devletin ve hukukun
sınıfsallığında olamazdı da. Özelleştirme
yasalarının anayasal denetimi ve bu
denetimde ortaya çıkan gerekçeli ret ya
da iptal kararları özelleştirme üzerine
tartışmaları soğutup sona erdirirken asıl olarak
da özelleştirmenin hukuksal meşruiyetini
sağladı ve sağlamlaştırdı. Bu, sömürü
düzeninin istikrarı için gerekliydi aslında.
Sermaye sınıfının, bu istikrarın, serbest
piyasa olarak anayasal ekonomik güvenceye
kavuşturulmasını daha 1982 Anayasası
hazırlanırken istemesi ama bu isteğin
doğrudan karşılanmaması, kısmen Türkiye’nin
anayasal gelişme hareketlerine bağlansa da
esas olarak burjuvazinin sınıfsal uzlaşma/
uzlaştırma siyaset ve ideolojisine dayanır.
Anayasanın birçok maddesinde devlete görev
verilmesi da bu esasa bağlıdır ve sermaye
yönünden sınıfsal özü etkilemez. Tersine,
devleti ihtiyaca göre hareket etme/ettirme
konusunda sermayeye büyük esneklik ve
rahatlık söz konusudur.
Anayasa’nın 56. maddesinde sağlık hizmetleri
konusunda devlete verilen görevlerin
sağlığın özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesini
sınırlandıramaması, sağlığa devlet tarafından
ayrılan kaynakların özel kuruluşlara
aktararak hızlandırılması bu konudaki önemli
örneklerden biridir. Sağlıkta, devletin asli
görev yolculuğu özel kesimle yer değiştirir,
devlet tali olmaya itilir. Bir başka örnek de
devletin elinde kalması gereken ve doğal
tekelleri denetleyecek olan TEK, TEKEL, PTT,
TCDD, TMO gibi kuruluşların özelleştirme
kapsamı dışında bırakılmalarına karşın zaman
içinde bu politika ve karardan vazgeçilmesidir.
Yasayla koruma altına alınanların yine yasayla
“özgür rejim” içine itilmesi “parlamentonun
durumu”nu oldukça açık anlatır.
Anayasada yok ama…
Özelleştirmenin Anayasa’nın özgün metninde
yer almazken yasaklanmaması durumunu
AYM çeşitli kararlarında anayasal özgürlük
rejimi olarak tanımlar ve yetki konusunda
yasama organını işaret eder. Yasama organı da
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sınıfsallığının gereğini yerine getirir.

durumdur.

Özelleştirmenin hukuksal boyutu,
Dayanışma Forumu Dergisi’nin Eylül 2021
tarihli ikinci sayısındaki diğer yazılarda
ayrıntılı olarak anlatılan ekonomik, siyasal
ve ideolojik boyutla birlikte ve hukukun
yaratıcı değil yansıtıcı etkisine bağlı olarak
arkadan geldi. Başka bir anlatımla sindire
sindire, alıştırarak ve özelleştirmeyi sağlam
dayanaklara oturtarak geldi. Hukuksal
boyut sağlamlaştırıldıkça da özelleştirmenin
ekonomik, siyasal ve ideolojik boyutu ihmal
ettirilmeye, unutturulmaya bırakıldı. Emekçi
halkı savunan, sömürücü düzene karşı sınıfsal
mücadelesini ödünsüz vermeye devam eden
solcular, sosyalistler, komünistler dışında
genel kabul görerek, kamusallık üzerinde yılgı
yaratılarak, “özelinki güzel oluyor” denilerek
olağanlaştırıldı, meşrulaştırıldı.

1980’lerde parça parça da olsa yasalarla ve
KHK’lerle hukuksal zemine oturtulamaya
çalışılan özelleştirmede, kimi yasa
maddelerinin ve KHK’lerin dayanağı olan
yetki yasalarının Anayasa Mahkemesi’nce
iptal edilmesi ya da uygulanma olanağının
kalmaması, kimi uygulamaların yargıya
takılması hukuksal aceleciliğe ve keyfiliğe
karşı mücadelelerin de yansıması olmakla
birlikte, siyasal iktidarlar tarafından daha kalıcı
hukuk düzenlemelerinin yapılmasının da
yolunu açar. Bir yandan özelleştirmeye karşı
mücadeleler sürdürülürken diğer yandan
uygula-gör-düzelt yöntemiyle özelleştirme
kararlılığı sürdürülür. Bu çelişkide birincilerin
mevzi kaybının nedenleri arasına düzen içi
siyasetin uzlaşmaya girmeden özelleştirmeye
karşı çıkması yerine hukuka, hukukun
üstünlüğüne bağlılığı içeren liberal yapı
içerisine yerleşmesinin payı yadsınamaz.
Sonunda kuralsızlığın içerisine yerleşirler.

12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında
özelleştirmenin planlanarak, programlanarak
ve hızlandırılarak yaşama geçirilmesinin
önemli ve kararlı adımları atıldı. Başlangıçta
ortaya çıkan özelleştirme karşıtlığıysa,
etkili bir liberal ideoloji propagandasının
da etkisiyle zamana yayılarak sindirildi.
Özelleştirme karşıtlığının sindirilmesinde
devlet üzerine kötülemeler de etkili oldu ve
özelleştirmecilerin “liberal solcu” taraftarları
da çoğalmaya başladı.
Türkiye’de özelleştirme Ana Planının
uluslararası kuruluşların önerileri ve Dünya
Bankasının akçalı desteğiyle hem de yabancı
bir kuruluşa hazırlatılması özelleştirmenin ve
hukukunun ilişkileri ve kaynakları yönünden
vurgulanması gereken konulardan biridir.6
Ana Planda, özelleştirmenin yabancıya
satışının özellikle vurgulanması, konunun
hukuksal ve pratik boyutuyla özü arasındaki
siyasal ve ideolojik bağlantının kurulması
yönünden dikkat çekilmesi gereken bir

“1991 sonunda koalisyon ortağı olarak iktidara
gelen sosyal demokratların muhalefetteki
konumlarını tek ederek hem özelleştirmeye
hem de bunun blok satışlarla yürütülen
biçimine yeniden yeşil ışık yakmaları,
özelleştirmeye karşı olan cepheyi zayıflatmıştır.
1996’dan itibaren muhalefetin diğer iki
formasyonunun da iktidar deneyimi geçirmeleri
sonucunda, sermayenin siyasal partileri
özelleştirmeye kazanma yönündeki ehlileştirme
süreci esas olarak tamamlanmıştır.” 7
Tabii buradaki ehlileştirme düzen içi siyasal
partileri kapsamaktadır. Düzen içi olmayan
siyasi faaliyetler de var elbette. 1990’larda
Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar
Partisi’nde kendini gösteren, 2001’den itibaren
Türkiye Komünist Partisi adıyla faaliyetini
sürdüren irade, uluslararası kapitalist
sistemin dünyada, Türkiye kapitalizminin

6

Ana Plan “Morgan Quaranty Trust Company of New York” firmasınca hazırlanarak Mayıs 1986’da ANAP hükümetine
sunulmuştur. Serim (1996), s.48. Ancak bu Plandan öncesine 24 Ocak kararlarının kaynağına gitmeden özelleştirmenin anlatımı
eksik kalır. 24 Ocak kararlarının öncüsü, Türkiye’nin 13 Ocak’ta kabul ettiği “yeni strateji”dir. Bu stratejiyle öngörülen, “kamusal
müdahaleler yerine piyasa güçleri”ydi. 1980 sonrası 18 yıllık dönemin yapılsal uyum programının IMF ve Dünya Bankası
yönetimiyle geçtiğini de unutmamak gerekiyor. Nazif Ekzen, Türkiye Kısa İktisat Tarihi, ODTÜ Yayıncılık, 2009, sayfa 97.
7

Oğuz Oyan, Türkiye Ekonomisi Nereden Nereye, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 166.
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ülkemizde yaşattığı kriz ve sömürü düzenine
karşı düzen dışı arayışta olan ve sınıf
uzlaşmacılığından arınmak isteyen sol,
sosyalist, komünist saflara nesnel olanakları
devrimci bir perspektifle toplumsallaşarak
değerlendirmenin örgütleyici öncülüğünü
sürdürüyor. Bu mücadele içinde, toplumdaki
eşitsizliklerin temel kaynağı olan üretim
araçlarındaki özel mülkiyeti, belli bir
program çerçevesinde tümüyle ortadan
kaldırmaya yönelik bir ekonomik politikanın
da başlıklarının açıldığı;8 ayrıca “tüm
kaynaklar halka” çağrısıyla sağlıktan eğitime,
bankacılık ve finansal kuruluşlardan enerjiye,
madenlerden savunma sanayi kuruluşlarına
ve inşaat sektörüne kadar “devletleştirme”
ilkelerinin 2021 yılı başında yayımlandığı
görülüyor.9
Özelleştirmelere anayasal dayanak
Özelleştirmenin ilk kez anayasal dayanağa
kavuşturulması da 1999 yılında koalisyon
(Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Alpaslan Türkeş
liderliğindeki DSP-ANAP-MHP koalisyonu)
hükümeti (57. Hükümet) dönemine düşer.10
Özelleştirmeye hukuksal bir dayanak, bir
disiplin ve esas getirilecektir. Diğer deyişle iş
ciddidir ve ciddi olması anayasal güvenceyle
ve parlamentonun denetimiyle (!) halka da
benimsetilecektir, devlet denilince tüyleri
diken diken olanlar -ki buradaki devlet
zaten kedi düzenlerinin, burjuva düzeninin
devletidir- rahatlatılacaktır. Ayrıca devletin
piyasalaştırılarak, ticarileştirileştirilerek
yeniden yapılandırılmasının yolu da açılacaktır.
Yürürlükte olan Anayasa hükmü aşağıdaki

gibidir:
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer
kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan
işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin
esas ve usuller kanunla gösterilir. Devlet, kamu
iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri
tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden
hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile
gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya
devredilebileceği kanunla belirlenir.”
Tamamlayıcı olarak, özelleştirmeye engel
olarak görülen imtiyaz sözleşmelerinden
ve yargısal denetimden kurtulma yolu da
anayasal formülle bulundu. “Tahkim” de;
“Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma
ve sözleşmelerinde bunlardan doğan
uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim
yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası
tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan
uyuşmazlıklar için gidilebilir” tümceleriyle
Anayasaya yerleştirildi.11 Tahkim bir yandan
toplumsal hak aramanın, ulusal mahkemelerin
devre dışı kalmasını, diğer yandan ulusal/
uluslararası alanlarda sermaye sınıfının
egemenliğinin sürdürülmesini sağlayan
etkin bir araç olarak devreye girdi. Kanal
İstanbul üzerinden sürdürülen “tahkimle söke
söke alma” tehdidi buraya dayanır; burjuva
hukukunun, sihirli aynalardaki eciş bücüş
görüntülerinden öte, tam olarak kendisidir.
Hukuk ve hukuksuzluk sermaye rejiminin
ürünü
Devam etmeden bir vurgulamayı yapmak
gerekir: Özelleştirme KİT’lerle sınırlı olmayıp,

8

Konuya TKP tarafından hazırlanan Toplumcu Anayasa Taslağının “Ekonomik Yapı” başlıklı dördüncü bölümünde de ayrıntılı yer
veriliyor. https://www.tkp.org.tr/parti/temel-metinler/toplumcu-anayasa/
9
Ayrıntı için bkz. https://www.tkp.org.tr/devletlestirme/
10
Koalisyon Protokolündeki; “Milletimiz, bu tercihi ile siyasi hayatımıza istikrarsızlık, çatışma ve kutuplaşma yerine, hoşgörü,
uzlaşma ve iş birliği ortamının hâkim olarak ülke sorunlarına istikrar içinde çözüm üretilmesini arzuladığını göstermiştir. Bu
anlayıştan yola çıkan Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi, 57. Cumhuriyet Hükûmeti’ni oluşturmak
suretiyle, ülke sorunlarına çözüm üretme görev ve sorumluluğunu birlikte üstlenerek bir ‘uzlaşma ve atılım hükûmeti’ olarak
çalışmaya karar vermişlerdir” şeklindeki düzenlemenin gerçek anlamı da bu Anayasa değişikliğiyle ortaya çıkmıştır.
11
1982 Anayasasının 47. maddesine eklenen ve maddenin kenar başlığını da değiştiren hüküm ve Anayasanın 125. maddesine
eklenen tahkim hükmü 13.8.1999 günlü ve 4446 sayılı Anayasa değişikliği ile gerçekleştirildi.
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sağlık, eğitim, güvenlik, bankacılık gibi temel
kamu hizmetlerinden kıyı, su, orman, toprak,
yeraltı ve yerüstü tüm kamu alanlarını ve
kaynaklarını kapsamakta olup aynı zamanda
kamusal yararı özel çıkara feda ederken
emekçileri de esnek, güvencesiz, ucuz işgücü
için feda etmekte, haklarını gasbetmektedir.12
Bütün bunlara ilişkin hukuk ve hukuksuzluk,
o muhalefetçe geçilmesi öngörülen
parlamenter rejimin ürünüdür. 13
Bir kere, kamu iktisadi teşebbüsleriyle ve
özelleştirmeyle ilgili hukuksal düzenlemeler,
yasalarla ve yasaların verdiği yetkiye
dayanılarak çıkarılan KHK’lerle adeta
değişiklik bombardımana tutulmuştur.
Bombardıman devletin ekonomi içindeki
payının küçültülmesini ve ekonomiye
müdahalesinin azaltılmasını hedeflerken
özelleştirmeye de temizlenmiş işgal alanları
sunmuştur.
İkincisi, planlı ve programlı şekilde
özelleştirmeye geçildiği 1980’lerden önce de
özelleştirme söz konusudur; Cumhuriyetin
kuruluşu ve devamının sınıflı toplumunun ve
kapitalist uygulamaların zaten özünde vardır.
Nitekim özelleştirme KİT’lerin başlangıç
tarihleriyle birlikte hukukun da konusu
olmuştur. Örneğin Sümerbank kuruluş
yasasında (1933) özel sektöre satış da yer
almıştır.14 1964 tarihli 440 sayılı Yasada da
iktisadi devlet teşebbüslerinin dağıtılması ya
da özele devri öngörülmüştür.

Üçüncüsü, özelleştirme “devletleştirmenin
tersine işlem” olmakla, mülkiyeti ve/veya hak
devrini içermekle hukukun konusu olmuştur.
Eş zamanlı olarak kamu hukukundan özel
hukuka geçiş yapılmıştır.
Dördüncüsü, yasalar genellikle kavram
tanımlamaları yaparken, özelleştirmeyle ilgili
yasalarda tanım yapılmayarak özelleştirmenin
olabildiğince esnek yapılmasına olanak
yaratılmıştır. 15
Beşincisi, özelleştirmeyle ilgili genel yasalarla
yetinilmemiş, kurum ve kuruluşlara özgü
yasalar ve KHK’ler de çıkarılmıştır. 16
Altıncısı, devletleştirmede özel mülkiyeti
koruyan hukuk, özelleştirmede de özele devri
garanti altına almaya, özele devre hukuksal
meşruiyet kazandırmaya soyunmuştur. Bu rol
aynı zamanda devletin elindekini devretmenin
kamu görevlilerine yüklediği yükü de hukuk
kılıfına sokmanın, devleti kamusal alandan ve
kamu hizmetinden uzaklaştırmanın, piyasacı/
tüccar/rekabetçi devletin, Anayasadaki
deyişle “millet adına” daha somut deyişle halk
adına yapılan denetimi etkisizleştirmenin 17
bir yolu olmuştur.
Özelleştirmeye karşı mücadele başlangıçta,
özelleştirme kararlarına uyulmama, eksik
bedel belirleme gibi daha çok teknik konular
üzerine açılan davalarla yürütüldü. Bu
mücadelede KİGEM, açtığı davalar kadar
özelleştirme karşıtlığının kamuoyunda

12

Emekçiler hem örgütlenme hem istihdam sorunları yaşarken, işsizlikle yaratılan yedek işgücü ordusu her geçen gün
büyürken istihdamın “özel istihdam büroları”na bırakılması da aynı politikaların ürünüdür.
13
2017 Anayasa değişikliğiyle getirilen, 2018 Haziran seçimiyle başlayan başkanlı rejime karşı ileri sürülen güçlü parlamenter
rejim söylemi halka hoş görünmekle birlikte, içi doldurulmadığı için birçok konuyu da unutturma işlevi görmektedir. Bunlardan
biri emperyalizmin Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşları aracılığıyla dayattığı özelleştirmenin hukuku için parlamento tarafından
kullanılan güçtür; küreselleşmeye bağlanarak yumuşatılmaya çalışılan bağımlılığa hizmet gücüdür.
14
Daha sonra 1950 Demokrat Parti Hükümet Programında da özel teşebbüse devire yer verilmiştir. DP ekonomik ve toplumsal
koşullar gereği bu programı uygulayamamıştır. Serim, 1996, s.51.
15
Aslında bu esnekliği “kamu hizmeti” kavramından intikam olarak da anlamak gerekir. Ki, özelleştirmeciler özelleştirmeyi
esnek tutarken kamu hizmeti kavramına, bırakın yasayı anayasal tanım getirme ve sınırlandırma konusunda ısrarcı olmuşlardır.
16
Örneğin TEK için 3974 sayılı yasa; PTT için önce 509 sayılı KHK, sonra da 4000 sayılı yasa çıkarılmıştır. Serim, 1996, s.50.
17
Kamuoyunda sıklıkla tartışılan Sayıştay denetimine, yasama denetimi, yargı denetimi, yürütme içindeki teftişler, toplumsal
denetim konularını ekleyerek; bu denetimlerin işlevsizleştirilmesini ve önemsizleştirilmesini saptayarak nasıl denetimsizlik
ortamına geçildiği görülecektir. Esasen bu denetimsizliğin özü söz ve karar sahipliğinin kamudan, halktan alınıp sermaye
sınıfına teslim edilmesi; sermaye sınıfının emek ve emekçiler üzerindeki denetim gücünün güçlendirilmesidir. Hukukun
denetimsizlik konusundaki işlevi de açık, net, tartışmasızdır.
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sürdürülmesinde de önemli işlev üstlendi. 18
Özelleştirmede farklı hükümetler, aynı
siyaset
Özal, 12 Eylül sonrası ne 1982 Anayasasında
ne de yasalarda bütüncül, tutarlı hukuk
kuralları olmaksızın uygula-gör-düzelt
yöntemiyle özelleştirmelere sarılırken
ANAP tek parti iktidarı 1991’de DYP-SHP
koalisyonuna devredildiğinde de bu
tartışmalar aynı kısırlıkta kaldı.
Çünkü neoliberalizmin özelleştirme hedefi
açıktı. Bu hedefe karşı durarak da koalisyon
kurulamazdı.
Kamucu mücadele insanları, KİGEM gibi
kuruluşlar, sosyalistler mücadelesini
sürdürürken imdada yetişen AYM, Anayasada
özelleştirme yok ama devletleştirme var,
devletleştirmenin varlığı özelleştirmenin
varlığını gösterir derken bile kimi iptal kararları
verebiliyordu. İdari yargı rahatsız ediyor,
özelleştirmecilere uyku uyutmuyordu.19
Demirel Çankaya’ya çıkıp yeni bir DYPSHP Koalisyonu kurulduğunda, daha önce
ekonomiden sorumlu devlet bakanıyken
“devletin sosyal harcamalarda çok hızlı
gittiğinden ama üretimden çekilmesinin

yavaşlığından” yakınan ve “bunlar bizi sosyal
devlet değil, sosyalist devlet yapar” diyen
Tansu Çiller başbakanlık koltuğundaydı.
Ve hem sermaye hem de siyasal iktidar
için tarihi gün geldi, 24 Kasım 1994 günü
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 4046
sayılı Kanun Mecliste kabul edildi. 20
Çiller, DYP ve SHP’lilerin alkışlarıyla
milletvekillerine teşekkür konuşmasını
yaparken rüyalarına giren sosyalist devleti de
ihmal etmedi: “Bir zamanlar Türkiye’de öyle bir
devlet anlayışı gelmişti ki; Türkiye, bölgesinde
son sosyalist devlet olmuştu. Türkiye, tüm
bankalarıyla, devletin her yerde üretim
alanlarına girmesiyle devletin egemenliğiyle
bölgesindeki son sosyalist devletti.”
Çiller’in, Özelleştirme Yasasıyla “son sosyalist
devlet”in yıkılmasına yönelik sözlerine hak
veren yandaş yazarların heyecanı da, Ertuğrul
Özkök’ün “ekonomide ikinci cumhuriyet” gibi
nitelendirmeleriyle birlikte, az değildi.
Halkın olan sermayeye peşkeş çekiliyordu
ama onlar “devletin olanı halka” veriyoruz,
“mülkiyeti tabana yaygınlaştırıyoruz”
diyorlardı. Özelleştirmeyi yalnızca ekonomik
reform olarak değil siyasi reform ve
ideolojik başarı olarak da tanımladılar ve

18

1994’de Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi olarak kurulan, 1996’da vakfa dönüşen KİGEM’in kuruluşu, çalışmaları
ve üretimlerinde Prof. Dr. Mümtaz Soysal, İlter Ertuğrul’la birlikte birçok değerli araştırmacı ve akademisyeni anımsamadan,
anmadan geçemeyiz. Emeklerine, yüreklerine sağlık.
19
Özelleştirme kararlığını yargı kararlarına karşın sürdürme konusunda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından alınan
kararlar anlamlıdır. Yargının iptal ettiği kimi satış işlemleri karşısında YPK; Satış sözleşmesi gereğince devir, teslim ve tescil
işlemlerinin tamamlandığını belirterek, “buna göre mevcut hukuki ve fiili imkansızlık karşısında hisseleri satınalmış olan ve
davada taraf bulunmayan üçüncü şahıs durumundaki firmaya karşı yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda geriye
veya ileriye yönelik yeniden işlem tesisine imkan bulunmadığı”nı karar altına alabilmiştir. 1990 tarihli bu kararlar, hukuk ve yargı
tanımazlıktan çok hukukun ne olduğu konusunda örnek olarak arşivimde uzun süre durdu. Sonra hukuksuz hukuk örnekleri o
kadar çoğaldı ki… İşin özü yargı tanımama, hukuk tanımama, geniş takdir yetkisi kullanma, yetkisiz yetki kullanma gibi hukuksal
sınırlarla anlatılamayacak kadar derin. İşi özü, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin ürünü olarak hukukun sınıfsallığına dayanıyor.
20
4046 sayılı genel yasaya ve değişikliklerine kadar, 1984 tarihinden başlayarak -önemlilerini anımsatırsak-, özelleştirmeyle
ilgili yasa ve KHK’ler şöyle: KİT’ler Hakkında KHK, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun
(1984 tarihli 2983 sayılı bu Kanun gelir ortaklığı senedi ve hisse senedi çıkarılması ve işletme hakkı devri konularıyla önemli
adımlardan birini atmıştır) , Finansal Kiralama Kanunu, Özelleştirme Genel Kanunu (3291), Sermaye Piyasasının Teşviki,
Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun, Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun. Bunlara elektrik, otoyol, telekomünikasyon,
PTT gibi özellikli konularla ve özelleştirme sonucu doğabilecek istihdamla ilgili sorunların çözümüyle ilgili yetki yasalarını
ve KHK’lerini ekleyebiliriz. Öte yandan yerel yönetimlerde özelleştirme konusu 4046 sayılı Yasanın kapsamına alınarak
önemli bir piyasa yaratıldı. Bu konuda DİSK/Genel-İş Sendikasıyla KİGEM ortak çalışması olan “Yerelleştirme, Özelleştirme,
Yabancılaştırma”, Ankara, 1998 çalışmasına bakılabilir.
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rekabetin korunmasına sarılmayı hiç ihmal
etmediler.21 Gerçekse, mülkiyetin geniş
kitlelere yayılması değil, sermaye piyasasının
geliştirilmesi, sermayenin merkezileşmesi ve
yoğunlaşmasıydı. Bunlar yapılırken gerçek
değerin altında yapılan satışlarla yalnızca
kamu kesimi değil, ekonominin ve toplumun
yoksullaşmasının yolu açıldı. 22
Bir koalisyonun yasayla yaptığını başka bir
koalisyon Anayasayla tamamladı. DSP, MHP
ve ANAP Koalisyonu, yukarıda aktardığımız
üzere özelleştirmeyi Anayasaya yerleştirdi.
Mülkiyet biçimlerine hukukun satırlarıyla
bakanlar, o satırlardaki oynamalarla kimi
durumların düzeleceğini sanarak oyalandılar,
oyalanmaya da devam ediyorlar. Birilerinin
çıkıp “bu olayda hukuk benim” demesiyle
biçimsel ve ilkesel süreçleri tamamlanarak
oluşan hukuka uyulması üretim ilişkilerinin
özünü değiştirmiyor.
Özelleştirmelerin farklı yolları
Özelleştirmenin merkezi kurum ve kurullarca
yürütülmesi, bu alanda bütçe dışı fonlar
oluşturulması da hukukun konusu. 1980’lerle
başlayan ve devam eden süreçte, Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu/
İdaresi, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu/
İdaresi, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)/
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu
Ortaklığı Fonu, Özelleştirme Fonu gibi karar,
uygulama ve fon işinde dikkati çeken husus
zamansal özelliklere bağlı olarak ortaya
çıkan sıkça oynamalar. 2017 yılında yapılan
Anayasa değişikliğiyle başkanlı rejime
geçilmesiyle birlikte ÖYK’ce görülmekte
olan işlerin cumhurbaşkanınca veya
yetkilendireceği makamca sonuçlandırılması
öngörüldü.23 Cumhurbaşkanlığı ofisleri
içinde yer alan Yatırım Ofisinin “Kamu-Özel

Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı”nı da
buraya eklemek gerekir. Başkanlık rejiminin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğine
sahip, özel bütçeli olarak kuruldu.
24 Ocak 1980 kararları ve 12 Eylül darbesiyle
bütünsel bir yaklaşımla başlatılan istikrar
programından fon ekonomisine, maliye
ve fon politikalarına uzanan süreç, kamu
gelir ve gider sistemlerinden mali hukuk
sistemine, devlet teşkilat yapısından denetim
süreçlerine, merkezi yönetimden yerel
yönetimlere, sosyal güvenlik sisteminden
KİT sistemine, kamu personel rejiminden
özelleştirme uygulamasına ve benzeri birçok
alana açılan çok geniş bir yelpazedeki kamu
ekonomisi ve maliyesi yumağını ve de devleti
önemli derecede değiştirme sürecidir aynı
zamanda. Devlet dengelerinin, ekonomik
ve toplumsal dengelerin alt üst edildiği
süreç 12 Eylül yönetimi, ANAP ve koalisyon
hükümetleri dönemleriyle birlikte 2002 proje
partisi AKP hükümetine devredildi. Bu devir
teslim, hem AKP’yi 19 yıl gibi uzun bir süre
iktidarda tuttu, hem daha keyfi ve hukuksuz
yönetimin ve özelleştirmenin uygulamaya
geçirilmesini sağladı, hem de sermaye
sınıfının yıllardır özlemini çektiği başkanlı
rejime geçişi getirdi.24
AKP Dönemi: Tam gaz özelleştirme
Halen yürürlükte olan 1994 tarihli, 4046 sayılı
Yasada yapılan 24 değişikliğin 20’sinin AKP
döneminde çeşitli yasa ve KHK’lerle yapılması
özelleştirme ve AKP ilişkileri yönünden önemli
bir göstergedir.
15 Temmuz sonrası OHAL döneminde el
konulan kurum ve kuruluşlar için Tasarruf

21

Rekabetin korunması konusunda devlet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte üniversitelerin ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının -ki KKNMK’ler için cumhurbaşkanlığı raporları da devreye sokuldu- bütünsel olarak devreye sokulması,
neoliberalizmin uluslararası kuruluşları da devreye sokarak yaptığı en etkin propaganda başlıkları içinde yer aldı.
22
Oğuz Oyan, Ali Rıza Aydın (1991), Türkiye’de Maliye ve Fon Politikaları – Alternatif Yönelişler, Adım Yayıncılık, Ankara.
23
2017 Anayasa değişikliklerine uyum amacıyla çıkarılan 2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 85. maddesiyle…
24
Sürecin farklı boyutlarını inceleyen çalışmalar arasında bkz. Oğuz Oyan, Ali Rıza Aydın (1987), İstikrar Programından Fon
Ekonomisine, Teori Yayınları, Ankara; Oğuz Oyan, Ali Rıza Aydın (1991).
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Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) devreye
sokulması25 ve 2016 yılında anonim
şirket olarak kurulan Türkiye Varlık Fonu
uygulamaları AKP sütununa özel olarak
eklenmelidir. Cumhurbaşkanlığına bağlı
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin
kuruluşuna ilişkin 19.8.2016 günlü, 6741
sayılı Yasanın amacı; “sermaye piyasalarında
araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,
yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları
ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin
etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara
iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu
fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek
üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi ve
faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek”
olarak belirlendi.
Atılan adımlarla artık kamu hizmeti, kamu
yararı ve kamu düzeni gibi kavramlar
piyasa içinde yeniden tanımlanacak, kamu
hizmetinin mutlaka kamu eliyle yürütülmesi
gerekmeyecek, Anayasa Mahkemesi de
kavram tanımlama, özelleştirme konularında
ve yorumlarında rahatlamış olacaktı.
Nitekim rahatladı. Yap-işlet-devret modeli
de bu değişikliklerle anayasal dayanağa
kavuşturuldu. Öte yandan yargının çeşitli
kademelerine takılan ve özelleştirmenin
özüne dokunmamasına karşın bir çeşit baraj
gibi duran kimi engeller de temizlenmeye
başladı.
Çeşitli çalışmalarda da vurgulanan, ANAP
ve 90’ların koalisyon hükümetlerine göre

AKP’nin daha hızlı özelleştirmeye girişmesi,
büyük sermayenin sabırsızlığı ve dayatmasıyla
birlikte bu anayasal değişikliklerin mirası ve de
kural yazarak kuralsızlaştırmanın mirası.
Emekçilerin toplumsal denetiminin bütünüyle
sermayenin denetimi altında eritildiği
ortamda özelleştirme kendisini hukuka
ve özelleştirmeyi baş hedefe yerleştiren
devlete sığınarak tereyağında kıl çeker gibi
temize çıkarmakta engelsiz yürüyor. Siyasi
iktidarın hukuksal düzenlemeleri istediği gibi
ve kolayca yapmasında piyasa koşullarına,
özelleştirmeye, kapitalizme “hayır” demeyen
düzen içi muhalefetin etkisi hiç az değil.
Sosyal devlet demokratik cumhuriyetin niteliği
olarak sunuluyor ama demokratik cumhuriyet
de “kapitalizm için olası en iyi politik kabuk”.
O zaman sosyallik de kapitalizmin sınırları ve
ihtiyacında sıkışıp kalıyor.26
Özelleştirme için oluşturulan hukuk talanın
hukuku
Bu hukuktan özelleştirmenin keyfilikten
kurtarılıp nasıl yapılacağının düzenlenmesi,
disiplin altına alınması olumluluğuyla söz
etmek -başlangıçta çok söz edildi, hâlâ
da hukukun üstünlüğü diye söz ediliyor
ama özelin kamunun kaynaklarına el
koyması hiç hız kesmiyor- sömürü düzenini
meşrulaştırmaktan başka işe yaramıyor,
yağma düzenini önlemiyor.27 Kapitalizmin
hukuku zaten istenildiği zaman istenildiği
gibi çıkarılıp, istenildiği gibi yorumlanarak

25

10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Yasayla kanunlaşan 674 sayılı OHAL KHK’sinin 19 ve 20. maddeleri kapsamında; FETÖ/PDY terör
örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanan/
atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkilerinin TMSF’ye devredilmesi, söz konusu şirket ve varlıkların satış ve
tasfiyesine ilişkin hükümler getirildi.
26
Özelleştirmeye, kamusal kaynakların tekelci sermayenin eline geçmesine “evet” diyenlerin talana, yağmaya karşı ettiği
sözler, dam üstünde saksağan vur beline kazmayı sözlerini anımsatıyor. Sermaye sınıfını koruyup kollayanların emekçileri
ezen, haklarını gasbeden yasaları önleyememesi sosyal demokratlığın da gerçek yüzünü gösteriyor. Hem “üretim ilişkilerinin
hukuksal ifadesi” olarak özel mülkiyeti, hem de Ali Murat Özdemir’in deyişiyle (Sözün Mülkiyeti -Hukukun Ekonomi Politiği-,
Dipnot Yayınları) “piyasa hukukunun üretim hukukuyla örtüşmesi”ni sağlayarak “burjuva iktidarını yaratan ilişki”yi kuran iş
sözleşmesi esas alınacak, sonra da sosyal demokratlığa sığınılacak. Buradan ancak sermayeye hizmet ve sermayenin emek
üzerinde denetimi çıkıyor.
27
Özelleştirmeyi anayasal ve yasal yönden inceleyen çalışmalarda da görüleceği gibi, hukukun üstünlüğüne burjuva
hukukunun ilkeleri üzerinden masumiyetle bakan yaklaşımlar özelleştirme gerçeğinin üstünü perdelerken yağmayla
özelleştirme arasına da çizgi çekmekle uğraşıyor. Bu uğraşı, halkın olanı yağmalayan düzenin meşrulaştırılmasından öte işe
yaramıyor. Sömürü düzeninde “legal illegalden iyidir” görüşü, sömürünün uzlaştırmasından ve kendisine rızayı sağlamasından
başka bir şey değil.
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kullanılan, istenildiğinde de kullanılmayan
yapısıyla düzenin hizmetinde.

neoliberal düzenin “başat özelliği” olarak yerini
alıyor.

Ulusal güç denetleyicilere tepki gösterip
Dünya Bankası, IMF, NATO gibi uluslararası
güçleri meşru görmek ya da ikinciye tepki
gösterip ulusal olanı meşru görmek; içerinin
tahakkümü ve kıskacıyla dışarının tahakkümü
ve kıskacı arasında seçmelere girişmek de
yağma düzenini önlemiyor.

Bir tarafta “yağmalama pratikleri” diğer tarafta
“yolsuzluk tartışmaları”; yağmalama pratikleri
yolsuzluk tartışmaları içinde eritilmeye,
perdelenmeye çalışılıyor. Devlet yolsuzlukla
özdeşleştirilmesinin bedelini sermayenin tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yeniden
yapılanma sürecine sokularak ödüyor. AKP’nin
buradaki başarısı, “her şeyi ne pahasına olursa
olsun sayma” yeteneği, hukuksuzluğu hukuk
yapma ve gerektiğinde kendi hukukunu
bile çiğnemesi, kendi biçimlendirdiği ve
örgütleştirdiği yargının kararlarını tanımaması
açık.

Hatta yağma düzeni “yolsuzluk” adı altında
serbestleşmenin ve krizlerin nedenleri
arasında siyasal söylem olarak kullanılabiliyor.
Örneğin 2001 krizinde olduğu gibi, “krizin
finansal serbestleşmenin kendisinden
kaynaklanan kırılganlıklardan dolayı değil,
sürecin yolsuzluk ortamında yaşanması
nedeniyle baş gösterdiği savı” ulusal ve
uluslararası düzeyde medya ve çeşitli
araştırma kuruluşları tarafından sık sık dile
getiriliyor. 28
Özelleştirme, devletten koparılarak halkla
buluşma vitriniyle sunulurken, gerçekte
halkın olanı ulusal ve uluslararası sermayeye
peşkeş çekmeden başka bir şey değil.
Sözde kendi hukukunu ortaya çıkartır gibi
gözüken özelleştirme aslında “sermayenin
kuralsızlaştırma yoluyla küreselleşmesi”ni
tanımlıyor. Ve “neoliberal küreselleşme süreci
içinde, finansal ve ticari serbestleşme ve
özelleştirme politikalarının kuralsızlaştırma ile
iç içe yaşanması, devletlerin boşaltılmasıyla
sermaye sömürüsüne açılan yeni alanlarda
sert paylaşım mücadelelerine” neden
oluyor.29 Tabii sermayenin ihtiyacına koşturan
devlet de ihmal edilmiyor.
Hukuksuzluk ya da adalet duygusunu
zedeleyen, eşitsizliği körükleyen, hakları
gasbeden, özgürlükleri zedeleyen, çifte
standartlığı getiren hukuk düzenlemeleri

Özelleştirme emekçi halkın toplumsal yararını
koruma ve geliştirmeye yönelik fiziksel, sosyal
ve ekonomik planlamayı da etkiliyor ki bunun
en yakın ve olumsuz örneklerinden birini
pandemi döneminde sağlık planlamasında
yaşadık. Sağlık ve araçları üzerine, ilaç ve aşı
üzerine bilimsel ilerlemeye karşın sermayenin
tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında
da vahşice sürdürdüğü açgözlülüğüne set
çekilememesi, özelleştirmenin kamusal yarar
üzerine basıp onu erittiğinin bir göstergesi.
Özelleştirmenin sınırlandırılması, hatta
yasaklanması talebi, bu talebin kısmen ya
da tamamen yerine getirilmesi mücadelesi
öncelikli bir hedef olabilir. Ancak özelleştirme
sınırlı, hukuka uygun ya da yasak diye
kapitalizmin yasalarına karşı, kapitalizme ve
emperyalizme karşı sessiz kalınamaz.
Yağma ve sömürü; özelleştiren ve
özelin elinde olan kurum ve kuruluşların
devletleştirilmesiyle, siyasi iktidardan
-her alanda olduğu gibi- bu alanda da
suçlarının ortaya çıkarılıp hesap sorulmasıyla,
ulusal ve uluslararası güç denetleyicilerin

28

Kemal Derviş bu savı sahiplenerek yeniden üretenler arasındaydı. Siyasetin piyasada kurallara saygılı davranması gerektiğini
belirten Derviş, yolsuzluğun uygulayacakları programın çok önemli bir parçası olduğunu özellikle vurgulamaktan kaçınmadı.
Öte yandan, “kriz sonucu derinleşen yolsuzluğa ve krize bahane sağlayan yolsuzluklara karşı mücadele edeceği iddiasıyla,
krizin yarattığı olağanüstü siyasal koşullar içinde işbaşına gelen AKP hükümeti de, 2002’den bu yana bu neoliberal stratejinin
sadık takipçilerinden” oldu; “özellikle devletin yeniden yapılanması sürecinde yapılan yasal düzenlemelerde yolsuzlukla
mücadele söyleminin meşrulaştırıcı etkisinden sık sık” faydalandı. Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2008 Kavşağında Türkiye, Yordam
Kitap, 2008, s. 263 ve devamı.
29
BSB (2008), s. 222-223.
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etkilerinin kesilmesiyle, kapitalist düzenin
yıkılıp emekçilerin sosyalist yönetiminin
kurulmasıyla önlenebilir ancak.
Sermaye sınıf olarak ortadan kaldırılmadıkça,
legal ya da illegal yağma, sömürü yok
olmayacak. Bu eylemi gerçekleştirerek,
üretim araçları ve ilişkileri üzerinde söz
ve karar sahipliğini eline geçirerek sınıfsız
ve sömürüsüz toplumu kuracak olan da
emekçilerdir.
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SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMELER
COVID PANDEMİSİ İLE
MÜCADELEYİ NASIL ETKİLEDİ?
NECATİ ÇITAK

Dünyadaki sağlık harcamalarının neredeyse
%90’ının gerçekleştiği merkez kapitalist
ülkelerde COVID-19 pandemisi ile mücadele,
sağlık sistemlerinin tüm gücü pandemiye
karşı kullanılmasına rağmen, beklenildiği
gibi sınıfta kalmıştır. Ayrıca kapitalist
sağlık sistemleri pandemi öncesindeki
birçok önleyici / koruyucu / tedavi edici
hizmetlerine pandemi boyunca ara vermek
zorunda kalmıştır. Her ikisinin asıl sebebinin
COVID-19 pandemisiyle ilgili tıbbi mücadele
ve müdahalenin, ülkelerin hemen hepsinde,
hastanelerde ve semptomatik tedaviye
yönelik olarak başlatılmasının sebep olduğu

düşünülse de sadece bu okuma eksik
kalacaktır. Çünkü bu okuma daha fazla kâr
etme üzerine kurulmuş olan kapitalist üretim
ilişkilerinin hastalığın yayılması, emekçileri
daha fazla hasta etmiş olması ve önleyici
/ koruyucu olmak yerine sermayenin
gereksinimi doğrultusunda örgütlenmiş
/ kurgulanmış olan sağlık sistemlerinin
bozukluğunun üzerini örtecektir.
Toplumsal eşitsizlikler ve kapitalist üretim
ilişkileri arasındaki bağıntıyı daha önce birçok
çalışmada incelediğimiz için1,2,3 burada
kapitalist üretim ilişkileri içerisinde karşımıza
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çıkartılan, son 30 yıldır sağlık reformu
adıyla pazarlanan / palazlanan ve sağlığın
metalaştırılmasını kolaylaştıran / sağlayan
sağlık sistemindeki özelleştirmelerin pandemi
ile mücadeleye olan etkileri ele alınacaktır.
Yaklaşık 80 yıl önce komünizm tehdidine
karşı refah devleti ve sosyal güvenlik ağı
uygulamalarının bir tür sosyopolitik aşı
olarak kullanıldığı Avrupa ve Türkiye’de son
30 yılda hem sağlık hizmetlerinin hem de
sosyal güvenlik ağı sistemlerinin sağlıkta
dönüşüm / reform adıyla piyasalaştırılmasının
/ özelleştirilmesinin önünün açılması yoluyla
yerle bir edilmesi sonrasına denk gelen
COVID-19 krizi kapitalist sağlık sistemlerinin
berbatlığını tekrardan gözler önüne sermiştir.
Sağlık harcamalarının son 10 yılda %225
oranında artarak 201 milyar TL’ye yükseldiği
Türkiye’de resmi rakamlara göre bugün
itibariyle 5,6 milyon kişi hastalığa yakalanmış,
50 bin insanımız vefat etmiş, en az 50 bin
aşırı ölüm gerçekleşirken kapitalist sağlık
örgütlenmesi yerine kamucu ve önleyici
sağlık sistemi örgütlenmesine ve benzer
nüfusa sahip ancak kişi başı sağlık harcaması
neredeyse ülkemizin yarısı kadar olan
Vietnam’da bugün itibariyle 94 bin kişi
hastalığa yakalanmış (59 kat daha az) ve
370 kişi (resmi verilere göre 135 kat daha az)
hayatını kaybetmiştir.1
Bunun haricinde ülkemizde çocukluk
çağı aşılamalarında belirgin aksaklıklar
oluşmuş, kanser tanıları gecikmiş, kanser
tanılı hastaların ameliyatlarında aksamalar
olmuş, önlenebilir bir başka hastalık olan
tüberkülozda 10 yıl geriye gidilmiş, diğer
yandan kamu hastanelerinin hemen
hepsinin pandemi hastanesi ilan edilmesi
ve özel hastanelere gidildiğinde katılım ve
fark ücretleri şeklinde cepten harcamalar
gerektiğinden özellikle yaşlı yurttaşların sağlık
kuruluşlarına başvurularında gecikmeler
yaşanmıştır.4,5,6
Bu nedenlerle pandeminin yeni sorunlar
1

yaratırken diğer yandan sağlığın piyasalaştığı
ülkemizde sağlık sistemlerinin uzun süredir
karşı karşıya olduğu birçok var olan sorunu su
yüzüne çıkardığı belirtilebilir.
Dünya’da sağlığın piyasalaştırılması
1970’li yıllarda kamu sektörünün “doğası
gereği” verimsiz olduğu, kaynakları etkili
kullanamadığı ve sorunların ancak kamu
sağlık kurumlarının özelleştirilmesiyle
çözülebileceği iddialarıyla başlamıştır.
1990’lı yıllarda başta Dünya Bankası ve IMF
olmak üzere Uluslararası Finans Kuruluşları,
geri bıraktırılmış ülkeleri sağlık sistemlerini
piyasalaştırmaya “teşvik” etmişler, 2000’li
yıllarda gelişmiş kapitalist ülkeler de bu
kervana katılmıştır8.
Türkiye’de sağlık reformlarının dile getirilmesi
ise 12 Eylül darbesi sonrasında kurulan Özal
hükümetine kadar uzanmaktadır. Sağlık
hizmetleri o dönemden beri sermayenin tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de iştahını
kabartmakta ve yeni bir kâr maksimizasyonu
alanı olarak görülmektedir. AKP hükümeti ile
birlikte hızlanan ‘’reform’’ ile sağlık alanındaki
köklü değişiklikler hizmet sunumunda ve
finansmanında özel sektöre daha fazla alan
açılması ve hemen her konuda özel sektörün
desteklenmesi şeklinde olmuştur. Buradan
da anlaşıldığı üzere bu reformlar toplumun
sağlığını iyileştirmek ve korumak üzerine
değil de sağlık alanında metalaştırmayı
hızlandırmak üzere yapıldığı için ‘’neoliberal
sağlık reformları’’ olarak tariflemek daha
doğru olacaktır.
Ülkemizde son 20 yıldır uygulanan bu
neoliberal sağlık reformları; a) kamusal
olarak sunulan birinci basamak sağlık
hizmetinin (yani sağlık ocaklarının) tasfiyesi
ve bunun ikamesi olarak birinci basamağın
özelleştirilmesi şeklinde tanımlanabilecek aile
hekimliği modeline geçilmesi, b) genel sağlık
sigortası (GSS) ile kamunun sağlık finansman
oranının azaltılması, kamu hastanelerinin
bir işletme haline dönüştürülerek
piyasalaştırılması ve c) sağlık hizmetleri ve

Bu örnek sağlık harcamasının niceliğinin değil niteliğinin önemini vurgulamak için verilmiştir.
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yatırımı konusunda sermayeye alan açılarak
neredeyse tüm kamu kaynaklarının, şehir
hastanesi yapımı / işletmesi, özel hastanelere
daha fazla katkı payı ve SGK ödemeleri gibi
yollarla, egemen sınıfa sermaye aktarılması
olarak tariflenebilir10.
a) Birinci basamakta önleyici / koruyucu
hizmetlerin rolü, sağlığın piyasalaşması ile
birlikte bu faaliyetlerde azalma ve buna
bağlı pandemi ile mücadeledeki engeller
İtalya’nın Lombardiya bölgesinin pandeminin
merkez üssü olmasını bilim insanları bu
bölgedeki sağlık sisteminin “önleme
yerine kârı koyduğu’’ ve “sağlığı bir metaya”
dönüştürdüğü şeklinde açıklamışlardır.11
Lombardiya hakkında yapılan kamu
incelemesinin sonucunda yazılan şu
beyan aslında her şeyi açıklamaktadır; “Bir
pandemi için hazırlanmak, gerekli olmaması
umuduyla para harcamayı içerir. Bu, ancak
kâr güdüsünden kurtulmuş koruyucu kamu
sektörünün başarabileceği bir şeydir.”12
Buradan da anlaşılacağı üzere pandemide
en önemli şeylerden biri hastalığın daha
fazla yayılmasının önlenmesidir. Salgını
kontrol altına alacak yayılımın önlenmesi
hastalık açısından olası / kuşkulu kişilerin
ve bu kişilerle temas edenlerin sistematik
olarak taranmasıdır (sürveyans ve filyasyon).
Bunun başarısı ise birinci basamak sağlık
hizmetlerinin örgütlenme yapısına, burada
çalışan sağlık emek gücünün sayısına ve
niteliğine bağlıdır.
Ancak sağlıkta neoliberal reform ile birinci
basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri
olan erişebilirlik, kapsayıcılık, eşgüdüm ve
süreklilik zayıflamış, coğrafi bilgi sistemi
yok edilmiştir4. Oysa pandemik krizin bir
defa daha gösterdiği gibi birinci basamak
sağlık hizmetlerinin, piyasa kurallarına göre
değil, iyi ve toplumsal olarak örgütlendiği
bölgeler her türlü sağlık krizinden daha az
etkilenmektedir. Örneğin, İskandinavya,

İspanya’nın Katalan bölgesi ve İtalya’nın
Veneto bölgesi gibi alanlar daha sağlam
temel bakım modellerine sahipti ve kolaylıkla
şüpheli vaka takibi yaparak, evde yatan
hastalara etkili bakım sağlayarak, uzaktan
izleme biçimleri düzenleyerek hastaları evde
takip edebilmişlerdir.
Bu konuda diğer güzel örnekler Küba ve
Vietnam’dır. Ülkemize göre Küba’daki bir aile
hekiminin listesinde 900 kişi bulunmaktadır
(Türkiye’de bu rakam 3.4 kat daha fazla).
Dünyada bin kişi başına düşen sağlık
emekçisi sayısında lider olan Küba’da sağlık
emekçilerinin örgütsel dağılımında bir sıkıntı
yaşanmamıştır. Ayrıca pandemi döneminde tıp
fakülteleri öğrencilerinin de alana inmesiyle
‘’kapıdan kapıya’’ denilen aktif bir surveyans
/ filyasyon sistemi uygulanmış, hastalığın
yayılmasının önüne geçilmiştir.
Vietnam ise sağlık sisteminin örgütlenme
modeli ile üçüncül temaslıları bile birinci
basamak sağlık kurumlarında teste tutabilmiş
ve geliştirdikleri karantina evleri ile yayılımı
son 17 ayın sekizinde sıfıra indirmiştir.
Ülkemizde ise neoliberal reformlar ile birlikte
2007 yılında birinci basamak örgütlenmesinde
değişikliğe gidilmiş ve her birinde görevli
bir filyasyon ekibi olan 6500’e yakın sağlık
ocağı kapatılmıştır. Pandeminin ilk 6 aylık
döneminde bile ülkemizdeki filyasyon
ekibi sayısı bu rakama ulaşamamıştır.2 Bu
eksiklikler ile birlikte salgının ilk başladığı gün
yaygın olarak başlatılması gereken filyasyon
çalışmaları ancak pandeminin ilanından 6
hafta sonra yaygın olarak başlatılabilmiştir. Bu
ekiplerin sağlık emekçileri yerine diğer kamu
kuruluşlarından emekçilerden oluşturulduğu
da unutulmamalıdır.3 Buna bağlı olarak
yapılan uygulama filyasyondan çok ev ziyareti
ve ilaç taşıma şekline dönüşmüştür.4
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de belirttiği
gibi sağlık ocaklarının kapatılarak ‘liste’
temelli bir aile hekimliği modeli getirilerek

2
https://haber.sol.org.tr/haber/saglik-bakaninin-filyasyon-dersi-cikisi-dogru-sonucu-eksik-ve-hatali-1764
3″
Covid’li hastaların evine gitmek öğretmenin görevi değil″ | Türkiye | DW | 02.09.2020
4
Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! | TTB
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aynı aile içerisindeki bireylerin bile farklı
aile hekimlerinin listesinde yer alabilmesi
sağlandığından, sağlık sisteminin bir
salgın durumunda aynı sokakta hatta aynı
apartmanda yaşayan hastalardan bile
habersiz kalabileceği göz ardı edilmiştir.5
Diğer yandan ülkemizde aile hekimliği ve
önleyici/koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan
bütçe yıllar geçtikçe değişmemektedir.
Bunun temel nedeni önleyici bakımın toplum
üzerindeki faydalarının, genellikle çok uzun
sürede ortaya çıkması nedeniyle, yönetenlerin
kendilerini seçmenlere pazarlamak için daha
az çekici bulması ve kapitalizmin kendisidir13.
2019’da aile hekimliği hizmetlerine ayrılan
bütçe cari sağlık harcamalarının %5’ini (9
milyar TL) oluştururken 2020’de bu oran
%1,7’ye gerilemiştir.
2021 Sağlık Bakanlığı bütçesine göre
ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi
edici hizmetler adı verilen ve sağlıkta
ticarileşme ve metalaşmayı da içeren
hizmetlere ayrılmaktadır.6 2019’da en
önemli koruyucu olan aşılama için 1
milyar TL’lik kaynak ayrılmakta7 iken 2021
bütçesine göre koruyucu sağlık hizmetleri
için, her bir yurttaş başına, sadece 25,28 TL
ayrılmasının planlandığı görülmektedir. Şehir
Hastanelerine ayrılan ve patronlara gidecek
olan bütçe koruyucu sağlık hizmetlerine
aktarılacak olursa her bir yurttaş başına
düşecek miktar en az 10 kat artacaktır.
b) Pandemi ile mücadeledeki bir başka
engel; Kamunun sağlık finansmanından
çekilmeye başlaması ve cepten harcamalar
GSS sonrası kamu sağlık finansman oranının
azaltılmasıyla birlikte sağlık hizmetleri için
ek kaynak yaratılması gerekmiştir. Ek kaynak
yaratılması maliyet paylaşımı şeklinde, yani
katkı payları ile çözülmeye gidilmiştir. Hastalar

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 14 farklı
sağlık hizmeti için katkı payı vermektedir.
Bunun sonucunda sağlık bakım hizmetleri
için harcanan her 6TL’den 1TL’si direk cepten
yapılan harcamalar şeklinde olmuştur.
Bu nedenle cepten harcamalar artık en
önemli sağlık finansman payı olarak kabul
edilmektedir.
Türkiye’de son 10 yıllık sürede cepten sağlık
harcamalarında %311’lik bir artış olmuştur
(toplam 8 milyar TL’den 33 milyar TL’ye).
TUİK’e göre cepten sağlık harcamaları
2018’de bir önceki yıla göre %19,4 ve 2019’da
bir önceki yıla göre %17,4 kat artış göstermiştir.
Yapılan bir analize göre14 cepten sağlık
harcamalarındaki %10’luk bir artışın COVID-19
vakalarında %4,3’lük ve COVID-19 ile ilişkili
ölüm oranındaki %4,9’luk bir artışla ilişkili
olduğunun ortaya konmuş olması Türkiye’de
COVID-19 ile ilişkili ölüm oranındaki %10’luk
artışın neoliberal politikalar nedeniyle
olduğunu ortaya koymaktadır.
Pandemide cepten sağlık harcamalarında
daha fazla artış olmuştur. Tüketici fiyat
endeksine göre Mayıs 2020 ile Mayıs
2021 arasında hane halkı harcamalarında
en önemli artışlardan biri %19 oranıyla
sağlık alanında gerçekleşmiştir.8 Bu
nedenlerden biri pandemide nitelikli
devlet hastanelerinin tümünün pandemi
hastanesi ilan edilmesidir. Böylece bu
hastanelerde diğer hastalıklar ile ilgili klinik
ve poliklinikler kapatılmış, ilgili hekimler
pandemi kliniklerinde görevlendirilmiştir.
Buna ikincil geciktirilemeyecek sağlık
sorunları olan hastalar (gebeler, onkoloji
hastaları, kronik hastalığı olanlar, kanser
ameliyatı bekleyenler, gibi) özel hastanelere
gitmek zorunda kalmıştır / bırakılmıştır. Ayrıca
filyasyon ekiplerinde öncelikle kamunun
ağız ve diş sağlığı hastanelerinde çalışan diş
hekimleri görevlendirildiği için bu hastanelere

5

“Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM
PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! - Koronavirüs (COVID-19) (ttb.org.tr)
6
TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı | TTB
7
Sağlık - T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı - SBB
8
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Mayis-2021-37383
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gidemeyen yurttaşlar özel merkezlere
başvurmuştur. Bir diğer nedende yurttaşların
maske, hijyen malzemesi, ateş ölçer gibi
pandemi boyunca elzem olan şeyleri
ceplerindeki para ile almalarıdır.

hortumlaması olmuştur. Pala’nın belirttiğine
göre bütçede küresel sermaye için ayrılan
bu pay ile COVID-19’a etkili olduğu bilinen
aşılardan 110 milyon ile 750 milyon doz
alınabilirdi.5

c) Patronlara açılan alan, özel sektörün artışı
ve sermayeye para akışı ve bunun pandemi
ile mücadeleye etkisi
Cepten yapılan harcamaların hem artışının
nedeni hem de sonucu olarak son 30 yılda
özel hastane ve özel sağlık sigortası olan kişi
sayısı ve oranında artış olmuştur. Kapitalist
sağlık reformları maliyeti sınırlamak ve
paylaştırmak üzerine planlandığı için bu
beklenen bir durumdur. Sonuçta kamunun
üzerindeki sağlık ‘’yükünden’’ kurtulmak için
özel sağlık sektörüne destek verilmiştir. Özel
sektöre yani sermayeye olan destek üç ana
başlıkta toplanabilir; 1) şehir hastanelerine
sermaye aktarımı, 2) özel hastaneler, 3) özel
sağlık sigortaları.
Şehir hastaneleri
Hem pandemi ile mücadeleyi hem de tedavi
edici sağlık hizmetlerine erişimi azaltan
bir etmen özelleştirmenin truva atı olarak
tanımlanan şehir hastanelerinin açılıp şehir
merkezlerindeki devlet hastanelerinin
kapatılması olarak kabul edilmektedir.7
Örneğin kent merkezine uzak Ankara Bilkent
Şehir Hastanesi açılırken yurttaşların kolaylıkla
gidebildikleri kent merkezinde olan 6 büyük
hastane kapatılmış, sonrasında Ankara Şehir
Hastanesi pandemi hastanesi olarak ilan
edilince de hastalar hastalığın bulaşmasından
çekindikleri ve de eskiye göre daha uzun süre
toplu taşıma kullanarak hastaneye gitmek
zorunda kaldıkları için hastane başvurularını
ertelemek zorunda kalmıştır.
Şehir hastanelerinin pandemi dönemindeki
bir diğer yan etkisi Sağlık Bakanlığının yıllık
bütçesinin beşte birini (16.3 milyar) sadece
kira ve hizmet alımı şeklinde sermayenin
10
11

Özel hastaneler
Son 20 yılda ülkemizde özel hastanelerin
sağlık sunumu içindeki payı %23’den %40’a
ulaşmıştır. Özel sektörün palazlanmasını
2002’den 2019’a kadar geçen sürede Sağlık
Bakanlığı ve Üniversite hastanelerindeki yatak
sayısındaki artışa göre özel hastanelerdeki
yatak sayısı artışının 6 kat daha fazla
olmasından da anlayabiliriz. Belirtilen
dönemde özel hastanelerdeki yatak sayısı
artışı %287,9 oranında olmuştur. Sağlık
sunumunda bu kadar büyük yer kaplayan özel
hastanelerin büyük bir bölümü, pandeminin
başlangıcında GSS’den ek ücret istemeleri
karşılanmadığı gerekçesiyle COVID-19
hastalarına bakmayıp sevk etmeyi seçmiştir.
Böylece ülkemizde var olan yatakların %22’si
kullanılamaz hale geçmiştir. OECD ülkelerine
göre bin kişi başına düşen yatak sayısı10
zaten daha az olan ülkemizde bu durum
kamuoyunda sıkça karşımıza çıkan orta ve ağır
COVID-19’lu hastalar için yatak bulunamaması
sıkıntısını doğurmuştur.11
GSS’den ek ücret istemeleri karşılanmadığını

OECD ortalaması 4,7 iken Türkiye’de 2,8
Aslı’yı kapitalist sağlık sistemi öldürdü | soL haber
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bahane olarak gösteren özel sektör pandemi
öncesinde kamunun para kaynaklarını
çok rahat kullanmakta idi. Çünkü SGK özel
sektörden yüksek bedeller ile hizmet satın
almaktaydı. 2018 rakamlarına göre SGK’ya
özel ikinci basamak sağlık tesislerine her
müracaatın maliyeti ikinci basamak kamu
kurumlarına her müracaatın maliyetinden
%120 oranında daha pahalıydı (115 TL’ye
karşılık 52 TL). Pala’nın4 yaptığı analize
göre özel sektör olmasaydı ve bu hizmetler
devlet hastanelerinde karşılansaydı yıllık 5,1
milyar TL’ye kadar tasarruf sağlanabilirdi. Bu
rakamlara özel hastanelerde yurttaşlardan
alınan %200’e kadar çıkan12 cepten ödemenin
dâhil olmadığı düşünüldüğünde aslında
yapılacak toplam tasarrufun daha çok olduğu
açıktır.

Pandemide yaşanan bir diğer sıkıntı yoğun
bakım yatağı olmuştur. OECD ülkeleri arasında
nüfus başına düşen yoğun bakım yatağı sayısı
açısından Türkiye en iyi durumda olan ülkedir
(100 bin kişi başına 48). Bunun en önemli
sebebi piyasalaştırılan sağlık hizmetleridir.
Çünkü sağlık hizmetleri içinde gelirin en çok
olduğu alanlardan biri yoğun bakım yatağıdır.
Ülkemizdeki nitelikli yatakların %22’sinin özel
sektörde yer almasına rağmen yoğun bakım
yataklarının %41’inin özel sektörde yer alması
da yoğun bakım yatağın daha geliri yüksek
bir meta olduğunu göstermektedir. Yoğun
bakım yatakların dağılımı da bu alandaki
piyasalaşmanın tipik bir örneğini içermektedir.
Örneğin ülke genelinde yoğun bakım
yataklarının %41’i özel sektörde iken bu oran
İstanbul’da %71’dir.

Diğer yandan özel hastaneler her zaman
olduğu gibi pandemiyi de fırsata çevirip,
PCR testi için para alınmayacağı belirtilse
de, yurttaşları soymaya çalışmıştır. Parası
olmayan insanların PCR testlerinin ücretsiz
yapıldığı devlet hastanelerinde saatlerce
sırada beklemesini görmezden gelmiş, parası
olanların ise evinde bile test verebileceğini
reklamlar ile duyurmuştur.

Nüfus başına düşen yoğun bakım yatağı sayısı
açısından en iyi durumda olan ülke olmamıza
rağmen özel hastanelerdeki yoğun bakım
yataklarının hepsinin pandemi boyunca sürekli
olarak kullanılamaması14 ve bazılarının da
nitelik açısından yetersiz olması15 nedeniyle
bu yataklara COVID-19’lu hasta kabulü yapıl(a)
mamış, bu da birçok ilde yoğun bakım yatağı
sıkıntısına yol açmıştır. TTB’nin de belirttiği
gibi yurttaşlar can derdinde iken özel hastane
patronları kâr peşinde koşmuşlar ve yurttaşlar
vahşi piyasa koşullarına terk edilmiştir.16

Ayrıca Ağustos 2020’de bakanlığın yaptığı
açıklamadan anlaşıldığı üzere en az 13 gün
boyunca bazı özel sağlık kuruluşlarının
çalıştıkları test sonuçlarını sisteme
kaydetmedikleri tespit edilmiş olup, bu durum
test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavileri
ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon
çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden
olmuştur.13
12
13
14

Hem servis hem de yoğun bakım yatakları
efektif kullanılamayan özel hastanelerin
kamulaştırılması gündeme gelse de
bu egemen sınıfın aklının ucundan bile
geçmemiştir. Ayrıca unutulmamalıdır
ki kamu yararı ve kamu sağlığı adına
taşınmazların kamulaştırılması, işletmelerin

Bu oranın gerçek hayatta daha fazla olduğu herkes tarafından bilinmektedir
PCR Testi Veri Girişleri Hakkında Önemli Duyuru – | Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ohsad.org)

SGK’nın 29 Haziran 2020’den itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım
ücreti ödemesi yapmayacağına dair yazı ile ‘’paran kadar yoğun bakım’’ dönemine geçilmiştir. COVID’li hastalar için hastanelere
artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! | TTB Ayrıca özel hastaneler bundan öncede SGKnın verdiği
parayı beğenmeyip hastalardan ek ücret almıştır. Bu da yoğun bakım yataklarının etkili kullanımı engellemiştir.
15
Fahrettin Koca’nın açıklmasına göre ülkemizdeki erişkin yoğun bakım ünitelerinin %46’sı ileri düzeydedir Bakan Koca,
TBMM’de Koronavirüs ile Mücadeleye İlişkin Sunum Yaptı (saglik.gov.tr)
16
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5xLHo-4ryAhWDwAIH
HWkaCxYQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fistabip.org.tr%2Fsite_icerik%2F2021%2Fnisan%2FB.A.-20.04.2021.
docx&usg=AOvVaw1nSoQauFNrzykmiDRAxUEy
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devletleştirilmesi, belirli sektörlerin
millîleştirilmesi sermayeyi kurtarmaya
yönelik bir manipülasyon aracı olmaktan
çıkıp işçi sınıfına mal edilebilecek ve piyasa
rekabetini sonlandıracak bir merkezi planlama
yapılabilecekse gerçek bir kamulaştırma
olacaktır. Pandeminin ortasında Özel
Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği
Başkanının cirolarının azaldığını belirtip
‘’devlet hastanelerimizi kullanabilir’’
şeklindeki açıklamalarını bu bakımdan
okumak gereklidir. Bu nedenle ancak
mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirildiği bir
eylem olarak kamulaştırma, sosyalist devrim
ve sosyalist inşa süreçlerinde bugünkü kafa
karıştırıcı anlamından sıyrılabilir15.
Diğer yandan pandemide gelirlerinin
azaldığını belirterek maliyetlerinin
karşılanmasını ve teşvik isteyen17 özel
hastane sahibi patronlar gider olarak gördüğü
personel maaşlarından kurtulmanın planlarını
yapmıştır. Her dört sağlık emekçisinden birinin
çalıştığı özel hastaneler, sağlık çalışanlarına
en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem olmasına
rağmen, azalan hastane başvurusu, azalan
ameliyat ve gelirlerini bahane göstererek
pandemi döneminde sağlık çalışanlarını
işten atmaya veya ücretsiz izne çıkarmaya
çalışmıştır18.
Özel hastanelerin gelirlerinin azalıp
azalmadığına bakıldığında ise bunun
da bir yalan olduğu görülmektedir. SGK
istatistiklerine göre 1 Mart 2019 ile 1 Mart 2020
arasında hastanelerin kestikleri fatura ile 1
Mart 2020 ile 1 Mart 2021 arasında kestikleri
faturalar karşılaştırıldığında özel hastanelerin
kestiği fatura miktarında %23 oranında artış
olurken bu oran ikinci ve üçüncü basamak
kamu hastanelerinde -%4.5 azalma şeklinde
olmuştur.
Özel sağlık sigortaları
Ülkemizde sağlık alanında özel sektörünün
desteklenmesinin başka bir göstergesi
17
18

olarak özel sağlık sigorta oranlarındaki
artış gösterilebilir. Türkiye Sağlık Politikaları
Enstitüsü’nün verilerine göre Türkiye’deki
özel sigortalı sayısı 2000 yılında 690 bin iken
2014’de nüfusun yaklaşık %3’üne yani 2,5
milyon kişi seviyelerine ulaşmıştır16. 2019’da
ise özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı 3,7
milyona ve poliçe sahibi kişilerin ödediği prim
ise 7,7 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı yıl sigorta
şirketlerinin sağlık harcamaları için ödediği
miktar 4,6 milyar TL olmuştur. Aradaki 3,1
milyarın patronların cebine girdiği açıktır.

Her beş kişiden birinin özel sağlık sigortasına
sahip olduğu Birleşik Krallık’da yapılan bir
çalışmaya göre daha uzun hastane bekleme
süreleri daha yüksek özel sağlık sigortası
prevalansı ile ilişkilidir. Spesifik olarak, 10
haftalık yatan hasta bekleme sürelerindeki
artış, %2-8 puan daha yüksek özel sağlık
sigortası prevalansına denk gelmektedir. Bu
nedenle kamu kaynaklarının kısılması ve de
kamuda verimlilik adı altında yeterli değil
yetebildiği kadar sağlık çalışanı istihdam
edilmesi nedeniyle oluşan uzun bekleme
sürelerinin de sağlığı piyasalaştırdığını
söyleyebiliriz. Öte yandan aynı çalışmada
daha yüksek özel sağlık sigortası kapsamı ile
özel sağlık hizmeti arzı arasında pozitif bir ilişki
saptanmıştır. Özel sektör hasta yataklarının
sayısının bin kişi başına bir artması, yaklaşık
%23-29 puan daha yüksek özel sağlık
sigortası prevalansı ile ilişkili bulunmuştur17.
Önümüzdeki 20 yılda özel sektörün
yatak sayısının en az iki katına çıkacağı
düşünüldüğünde özel sağlık sigortası oranının
en az %50’lere ulaşacağı tahmin edilebilir.
Buna ikincil olarak bir tür mülkiyet devri

Parasını verirseniz... (sol.org.tr)
Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri | TTB
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olarak kabul edilen özelleştirmelerin daha
da artacağı ve de sermayenin sağlık alanını
tek başına yürütmek isteyeceği, kamunun
tamamen bu piyasadan çekileceği açıktır.

sığınmış ve hem COVID-19 nedenli hem
de başka hastalıklar nedenli emekçilerin
daha çok hastalanıp daha çok ölmesine göz
yummuştur.

Sonuç olarak

Piyasalaşma ve kamunun sağlık kaynaklarını
azaltması eşitsizlikleri artıracaktır. Eşitsizliklerin
artmasının burjuvazinin sınıfsal çıkarlarıyla
uyumlu olduğu açıktır. Sağlık emekçileri ya
piyasalaşma ile birlikte gelen kaderlerine razı
olmalı ve burjuvazinin çıkarlarını “sadakatle”
gözetmelidir ya da örgütlenerek emeği, etik
değerleri ve iyi insanlık ve iyi hekimlik için
burjuvaziye karşı gelmelidir.

Post-Fordist üretim rejimleriyle yükselen
40 yıllık neoliberalizm, kamuyu halk sağlığı
krizleriyle yüzleşmeye tamamen açık
ve hazırlıksız bırakmış, kamu verimlilik,
desantralizasyon gibi içi dolu olmayan
ifadeler ile maliyetlerin yüksekliğini
belirterek finansmandan çekilmeye başlamış,
küçülmeye gitmiş ve alanı sermayeye
bırakmıştır. Sonuçta sağlığın piyasalaşması
hızlanmıştır. Sağlığı piyasalaştıran neoliberal
reformlarla sağlık hizmeti sunumunun
kamusal olması gerekliliği doğası aşındırılmış
ve sağlık hizmetleri pazarlarının yaratılmasına
yardımcı olunmuştur.
Son yıllarda benimsenen maliyet sınırlama
baskıları, verimlilik adı altında önleyici /
koruyucu uygulamalardan vazgeçilmesi
ve işçi sınıfına bir saldırı olarak okunması
gereken kemer sıkma önlemleri, sağlık
hizmetleri için mevcut kaynakların niteliği
ve niceliği üzerinde önemli bir etkiye
sebep olmuştur. Neoliberal politikalara
ikincil olarak pandemi bilerek zayıflatılmış
kapitalist sağlık sistemlerini tüm toplumu
geri dönüşü olmayan sonuçlarla çöküşün
eşiğine getirmiştir. Yıllardır sermayenin
ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenen, her
seferinde toplumsallığı değil bireyselliği
öne çıkaran kapitalist sağlık sistemleri tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi
döneminde sınıfta kalmıştır.
Oysa sosyalist örgütlenmeye giden Küba
ve Vietnam gibi ülkelerde emekçi sınıflar
salgından çok iyi korunmuşlardır. Salgınla
mücadele ediyormuş gibi yapan kapitalizm
ise bir yandan da tüm emekçileri diğer
önlenebilir hastalıklar ile mücadelede de
yalnız bırakmıştır. Egemen sınıf sermaye
için her seferinde sınırsız kaynaklar
sunarken emekçiler için, sağlık konusunda
da, kaynaklarımız sınırlı özrünün arkasına
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EĞİTİMİN PİYASALAŞMASI
RIFAT OKÇABOL

Türkiye’de ‘özel öğretim’ ile ‘özel eğitim’
söylemleri, birbirine çok benzese de iki
farklı olayı tanımlamak için kullanılmaktadır.
İlki eğitim hizmetinin özel kesim tarafından
verildiğini ve genelde ücretli olduğunu ifade
ederken, ikincisi kişinin engellilik gibi özel
durumuna göre verilen eğitim anlamına
gelmektedir. Özel eğitim, kamusal ya da özel
olabilir. Bu makalede, ücretsiz olması gereken
örgün eğitimin özelleştirilmesi, kamusal
niteliğinden uzaklaştırılıp eğitim hizmetlerinin
parayla satın alınır hale getirilmesi- eğitimin
piyasalaşması- irdelenmektedir. Bu
irdelemeye bilgisayar, şoförlük ve yabancı dil
gibi konularda açılan özel kurslarla yurt dışı
eğitimi dahil değildir.

eğitimiyle pek ilgilenmemiştir. Osmanlıda
azınlıklarla Müslümanların genelde vakıflar
aracılığıyla açtıkları okullar özel nitelikte olsa
da parasızdır. 1583’ten itibaren yabancılara
kendi okullarını açma izni veren Osmanlı,
1773’te devlete ait bir askeri okul açtıktan
sonra, toplumda gereksinim duyulan
alanlarda kamusal okullar açmıştır. Tanzimat
fermanından sonra, azınlıklarla Müslümanlar
da özel okul açmaya başlamışlardır (Akyüz,
1999). I. Dünya Savaşı sırasında pek çok
yabancı özel okul kapanmış, Lozan Antlaşması
ile bazı yabancı okulların yeniden açılmasına
izin verilmiştir (Dinçsoy, 1995).

Devletler genellikle uluslaşma sürecine
kadar kamusal eğitime pek önem
vermemişlerdir. Osmanlı da saray içinde
gerçekleştirdiği eğitimler dışında halkın

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, bazı özel
okullar açılmışsa da özel okul sayıları,
1950’lere kadar giderek azalmıştır. Cumhuriyet
Halk Partisi’nin Mart 1950’de, Türkiye-Amerika

1923-1980 Döneminde
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de dördüncü beş yıllık planda, özel okulların
ve dershanelerin olumsuz etkisine değinilip
eğitimin hızla bir meta haline geldiği, sanayici
çocuğunun yükseköğretim sınavlarına girme
şansının, çiftçi çocuğuna göre 34 kat artmış
olduğu belirtilmiştir (DPT, 1979).

Birleşik Devletleri (ABD) Kültürel Mübadele
Komisyonu’nu (Fulbright Eğitim Komisyonu)
kurması, eğitimi piyasalaştıracak bir adım
olmuştur. Bu komisyonun bursuyla ABD’de
lisansüstü eğitim görenlerin önemli bir
bölümü ya Amerikancı olmuş ya da yaşamını
yurt dışında sürdürmüştür.

12 Eylül 1980-Kasım 2002 Yıllarında
Ülkeyi ‘Küçük Amerika’ yapmaya heveslenen
Demokrat Parti (DP), köy enstitülerini
kapatırken öğretim dili İngilizce olan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile
(1970’lerde Anadolu lisesine dönüşen) maarif
kolejlerini açmıştır. ODTÜ, mütevelli heyeti
aracılığıyla yönetilen piyasacı bir yapıda
oluşturulmuştur. Sınavla girilen maarif
kolejleri artarken, özel okul sayıları da artmıştır
(Okçabol, 2005).

Amerikalıların “Bizim oğlanlar başardı” dediği
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, eğitimin
piyasalaşmasına yönelik uygulamalar hızla
artmıştır (Okçabol, 2005 ve 2007).
●• 1982 Anayasası’yla, kâr amacı gütmeyen
vakıflara yüksekokul açma izni verilmiştir.

1960’larda, üniversiteye gitmek isteyenler
artmış, fen liseleri açılmış, seçme sınavları
önem kazanmıştır. Seçme sınavları, özel
okulların, özel derslerin ve özel dershanelerin
çoğalmasına yol açmıştır. Bazı öğretmenler,
kendi öğrencisine özel ders vermeye
başlamıştır. 1965 yılında 625 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu çıkarılmıştır. 1960
sonlarında özel okul sayısı 377’ye ve öğrenci
sayısı da 55 bine çıkmış (Okçabol, 2013: 45),
özel yüksekokulların açılmasına başlanmıştır.
Özel yüksekokullar Anayasa Mahkemesi
(AYM) tarafından 27 Mayıs Anayasası’na aykırı
bulunarak kapatılmıştır.

●• 1980’den sonra eğitim bakanlığı
müsteşarlığına genelde eğitimci olmayan
kişiler getirilmiştir.
●

• Haziran 1983’te 625 sayılı yasada
yapılan değişiklikle, özel okullarda çalışan
öğretmenlerin sendika kurması ve sendikaya
üye olması yasaklanmış, 1 Ağustos 1984
tarihine kadar dershanelerin kapatılması
öngörülmüştür.
●

• Milli eğitime kaynak yaratmak bahanesiyle
kurulan ‘Milli Eğitim Vakfı’, Anavatan Partisi
(ANAP) zamanında (Kasım 1983- Ekim 1991)
eğitim bakanlarının adını taşıyan özel okullar
açmaya başlamıştır.
●

Bu yıllarda, özel burs alarak yurt dışına eğitime
gidenlere sabit kur uygulanmış, örneğin bir
dolara 12 lira ödeyen öğrenci, dolar 50-60
lira olduğunda da 12 lira ödemeye devam
etmiştir. Özel burs alacak kadar varlıklı olan
kesimlere yarayan bu uygulama, döviz
alım satımı 1980’lerin ilk yıllarında serbest
bırakılınca sona ermiştir. Bu arada, 1980’lerin
ikinci yarısında Danıştay iptal edene kadar,
Boğaziçi ve ODTÜ’ye girebilmek için yancı
dil sınavında ilk yüzde 4’e girmiş olma koşulu
uygulanmıştır. Anarşik olaylar nedeniyle 19791980 yılında özel okul sayısı 241’e düşerken
öğrenci sayısı 63 bine çıkmıştır. Ayrıca 36 bin
öğrencinin gittiği 78 dershane vardır. Yine

• ANAP, 1984’te dershanelerin
kapatılmasından vazgeçmiş, özel okullardaki
burslu okuyacak öğrenci kontenjanını
azaltmıştır.
●

• YÖK başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı,
1984’te kendi vakıflarına Bilkent Üniversitesi’ni
kurdurmuştur.
●

• Özel okul açacak kişi ve kuruluşlara
kamu arsalarının tahsis edilmesine,
yükseköğretimde öğrencilerden katkı payı
alınmasına ve ilk/ortaöğretimde çeşitli
gerekçelerle öğrenciden para toplanmasına
başlanmıştır.
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sanayide ve teknoparklarda yapılacak AR-GE
faaliyetlerine katılımının sağlanmasına vurgu
yapılmıştır (DPT, 1995: 28-77).

●• Dördüncü kalkınma planına karşın beşinci
planda, özel okulların teşvik edileceği
belirtilmiştir (DPT, 1985).
●

●

• Cumhurbaşkanı S. Demirel, Amerikancı ve
piyasacı K. Gürüz’ü iki kez YÖK başkanlığına
atamıştır. Onun YÖK başkanlığında pek çok
vakıf üniversitesi açılmıştır.

• Altıncı planda da “Üniversite-sanayi
işbirliğini tesis edecek hukuki, ekonomik
ve yapısal düzenlemeler geliştirilecektir.
... Doktora ve yüksek lisans tez konularının
öncelikle sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak
hazırlanması özendirilecektir” gibi ifadelerle
eğitimin piyasalaşmasına vurgu yapılmıştır
(DPT, 1989: 296).
●

●

• 1998’de özel okul öğrenci ücretleri serbest
bırakılmış ve kalkınmada öncelikli yörelerde
açılacak özel okullar için beş yıllık vergi
muafiyeti getirilmiştir.
●

• Fetullah’a ait özel okullar, özel yurtlar, özel
dershaneler ve ışık evleri artarken, hangi özel
okulun hangi tarikata ait olduğu bilinir hale
gelmiştir.

• 1996 ve 1999’da toplanan 15. ve 16. milli
eğitim şuralarında, piyasacı önerilere yer
verilmiştir.
●

●

• 1999’da, piyasacı bir anlayışla okullarda
‘toplam kalite yönetimi’ ile ‘norm kadro’
uygulamaları başlatılmıştır.

• Nisan 1990’da vakıf üniversitelerine
eşdeğerdeki devlet okulunun bütçesinin
yüzde 45’i kadar yardım yapılabilmesini
sağlayan yasa çıkarılmıştır.
●

• K. Gürüz’ün 1990 sonlarında hazırladığı yasa
tasarısına göre, piyasaya araştırma yapanlara
“araştırma profesörü” denip onlara 5-6 kat
fazla maaş verilecektir.

●

• Nisan 1991’de, devlet üniversitesini
paralı yapacak ve işverenlerin yönetimine
bırakacak “özel statülü devlet üniversitesi”
kurulabileceğini öngören bir yasa çıkarılmıştır.
AYM, bu özel statü durumunu Haziran 1992’de
iptal etmiştir.
ANAP’tan sonra kurulan koalisyon
hükümetleri zamanında da eğitimi
piyasalaştıran uygulamalara devam edilmiştir.
●

• 1992’de, ‘İkinci Öğretim’ adıyla kamu
üniversitelerinde paralı gece eğitimi
başlatılmıştır.
●

• 1994’te öğrencilerinin yarısını Galatasaray
Lisesi’nden ve dörtte birini de Fransızca
öğretim yapan liselerden alacak olan (!)
Galatasaray Üniversitesi açılmıştır.
●
●

• 1995’te uluslararası özel okul açılmasına
kolaylık getirilmiştir.
• Yedinci planda, üniversite-sanayi işbirliğinin
geliştirilmesine, akademik personelin

●

• Üniversitelerde ücretli kurslar açan
merkezlerle teknoparkların açılmasına
başlanmıştır.
●

• Bilindiği gibi Avrupa Birliği’nin (AB) 1999’da
başlattığı Bologna Süreci, AB’nin ekonomik
gücünü artırmak için yükseköğretimin
sanayinin hizmetine girmesini sağlamak
üzere Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Avrupa
Araştırma Alanı oluşturma sürecidir. Ancak
Ecevit’in koalisyon iktidarı (1999-2002) ile K.
Gürüz’ün YÖK’ü ve arkasından da AKP bu
süreci sorgusuz sualsiz benimsemiştir.
AKP Döneminde (Kasım 2002-)
AKP iktidara geldiğinde ülkede ilk ve
ortaöğretim düzeyinde 956 özel okul,
2.568 özel dershane ile 24 vakıf üniversitesi
vardır (Çizelge 1). Bilindiği gibi AKP, gerici
ve ‘millici’ gelenekten gelip Amerikancılığa
soyununca iktidar olmuştur. Bu iktidarın
eğitimi piyasalaştıran karar ve uygulamalarını
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aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür
(Okçabol, 2013; 2014).

2003’te TTK başkanlığına getirilmiştir.
●• İlk ve ortaöğretim ders kitapları öğrencilere

• AKP, 2003’te özel sektörün eğitim alanında
yatırım yapması, sözleşmeli öğretmen
çalıştırılması, yetkilerin yerel yönetimlere
devredilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin
sağlanması gibi piyasacı hedefleri içeren bir
acil eylem planı açıklamıştır. Özel öğretimin
payını yüzde 10’lara çıkaracağından söz
etmeye başlamıştır.

bedava dağıtılırken, devlet/bakanlık
matbaasında basıldığında 82 bin liraya mal
olacak kitaplar, 150 bin liraya özel sektöre
ihale edilmiştir (Gözcü, 18 Eylül 2003). Daha
sonraki yıllarda bu tür uygulamalar yüksek
kaliteli kâğıt, kuşe baskı ve bol resimli olarak
hızla yaygınlaşmıştır.
●

• Yükseköğretimde paralı “yaz okulu”
uygulaması başlatılmıştır.

●

• AKP’nin eğitim bakanları Erkan Mumcu
(3 Kasım 2002- 14 Mart 2003) ve Hüseyin
Çelik (14 Mart 2003-3 Mayıs 2009), 2003
yılında gerici, anti-demokratik ve piyasacı
nitelikte olan birer yükseköğretim yasa taslağı
hazırlamışlardır.
●

●

• Beş üniversitede, paralı öğrenciler için
ABD’deki New York Eyalet Üniversite
Sistemi’ne (SUNY) bağlı bir üniversite ile ortak
programların yürütülmesine başlanmıştır.

• H. Çelik, 2.613 öğrencinin alınacağı özel
okullar sınavına 15 bin öğrencinin başvurduğu
2003 Haziran’ında, sınavla seçilecek 10
bin öğrenciyi özel liselere göndermeye
kalkışmıştır.

●

• Haziran 2004’te çıkarılan bir yasayla
öğretmenler, aday öğretmen, öğretmen,
uzman öğretmen ve başöğretmen gibi kariyer
basamaklarına ayrılmıştır.
●

●

• Sömürgen devletlerle uluslararası
kuruluşların desteğiyle hemen her alanda
proje yapılmasına başlanmıştır.

• Sözleşmeli öğretmen istihdamı ile sosyal
güvencesi olmayan ve tatillerde ücret
ödenmeyen ücretli öğretmen istihdamı
artmıştır.

●

●

●

●

• Ders kitaplarıyla okullara önerilecek
kitapların Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK)
denetiminden geçmesi koşulu kaldırılmıştır.
• Özel okulları olan Prof. Dr. Ziya Selçuk,

• Bakanlık, kent merkezindeki bazı okulları
satmaya ve de okulları şehir dışında bir
yerleşkede toplamaya kalkışmıştır.
• AB’nin Malta ile Yunanistan’a dayatıp
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uygulattığı ilköğretim müfredatı, 2006 yılında
Türkiye’de de uygulamaya konmuş ve
girişimci öğrenci yetiştirilmesine başlanmıştır.
●

Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu ile okul
ve işletmelerde meslek eğitimi uygulaması
başlatılmıştı. AKP bu yasada 2008’de ve
sonrasında pek çok değişiklikler yapmış,
işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına
katılan öğrencilerin işveren tarafından
sömürülmesini kolaylaştırmıştır.

• Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖOD)
Antalya’da düzenlediği ve bakanlık
mensuplarını misafir ettiği sempozyumların
sekreterliğini yapan Prof. Dr. İrfan Erdoğan,
2006’da TTK başkanlığına getirilmiştir.
●

●

• İktidar ve AKP’li belediyeler, Türkiye Gençlik
ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) gibi gerici
vakıflara kamusal kaynakları hibe etmeye
başlamışlardır.

• TÖOD’nin 2006’da düzenlediği “AB
Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar
Sempozyumu”nda H. Çelik, “1965 yılından
beri hiçbir hükümet bizim hükümetimiz
kadar hiçbir dönemde hiçbir Bakan, bizim
olduğu kadar özel okullara destek olmamıştır”
demiştir.
●

• Bakanlık 2011’in ilk aylarında yurt dışından
40 bin İngilizce öğretmeni ithal etmeye
kalkışmıştır.
●

• TÜBA ve TÜBİTAK, 635 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile oluşturulan
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlanmıştır.

●

• 2006’da düzenlenen 17. Milli Eğitim
Şurası’nda da gerici öneriler yanında
küreselleşmeci ve piyasacı öneriler öne
çıkmıştır.
●

• 18. ve 19. milli eğitim şuraları, Ankara’da
bakanlığa ait Şura Salonu ve şura üyelerini
yatıracak mekanlarında değil, Ankara dışında
5 yıldızlı otellerde yapılmıştır.

●

• 2008’de, Ortaöğretim Kurumlarına Giriş
Sınavı kaldırılıp dershaneye gidişi azaltacağı
iddiasıyla uygulamaya konan Seviye
Belirleme Sınavı (SBS), 4-5. sınıf öğrencilerinin
dershaneye gitmesine yol açmış ve dershane
sayısı 4 bine yaklaşmıştır (Çizelge 1).
SBS’de İngilizce ve din kültürü ahlak bilgisi
(DKAB) dersinden de soru sorulmasına
başlanmasıyla, devlet okullarında yeterince
yabancı dile öğrenemeyen yoksul çocuklarla
Sünni-Hanefi inancında olmayan çocuklar
mağdur etmiştir.
●

• 652 sayılı KHK ile milli eğitimde ‘rekabetçi
öğrenci’ yetiştirmesine başlanmıştır.
Bakanlıkta var olan araştırma yapan, kitap
basan ve ders-araç gereçleri üreten birimler
kapatılıp bu tür gereksinimlerin piyasadan
karşılanmasına başlanmıştır. TTK’ye üye
olmak için eğitimci olma koşulu kaldırılmıştır.
●

• 653 sayılı KHK ile Kuran kurslarına
gideceklerde yaş sınırı kaldırılması, resmi
Kuran kursları ile sıbyan mektebi ya da
medrese denen kaçak özel dini öğretim
kurumlarının açılması hızlanmıştır.

●

• Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in YÖK
başkanlığına atadığı Prof. Dr. Erdoğan Teziç
zamanında (2003-2007) hazırlanan ‘Türkiye’nin
Yükseköğretim Stratejisi’ raporu, piyasacı bir
rapor olmuştur.
●

• 666 sayılı KHK ile bakanlıkta, iktidarın her
isteğine “He” diyecek yüksek ücretle ücretli
bürokrat çalıştırma kolaylığı getirilmiştir.

●

●

• Teziç’in 2007’de ve 2014’ten bu yana
YÖK başkanı olan Prof. Dr. A. Yekta Saraç
zamanında da 2018, 2019 ve 2020 yıllarında
hazırlanan vakıf üniversiteleri raporları,
yükseköğretimdeki piyasalaşmanın aynası
olmuştur.
• ANAP 1986 yılında çıkardığı 3308 sayılı

●

• Mart 2012’de çıkarılan 4+4+4 sayılı yasayla,
imam hatip ortaokulları açılmış, açıköğretim
zorunlu öğretimin bir parçası sayılmış ve
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi (FATİH) projesiyle ilgili harcamalar
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ihale kanunu dışında bırakılmıştır.
●

sonra, Fetöcü olduğu düşünülen 15 vakıf
üniversitesiyle temel liseler kapatılmış,
buralarda çalışan eğitim emekçileri de
meslekten çıkarılmıştır.

• AKP’nin 2013’te başlattığı “demokratik
açılım” sürecinde, yalnız özel okullarda Kürtçe
öğretilmesine izin verilmiştir.
●

• 29 Ekim 2016’da çıkarılan bir KHK ile
üniversitelerin rektör adayı belirleme
hakkı elinden alınarak, üniversitelerin de
AKP’lileşmesinin yolu açılmıştır.

●

• Üniversitelerin piyasacı anlayışla başlattığı
paralı Uluslararası Ortak Önlisans Programları
(UÜOP) ve Uluslararası Ortak Lisans
Programları (UOLP) gibi paralı programlar
(Gümüş ve Gömleksiz, 2013: 142) giderek
yaygınlaşmıştır.
●

●

• “Meslek Lisesi Memleket Meselesi”
projesiyle meslek liselerinin özel sektöre
devredilmesine başlanmıştır. Bu arada bir
torba yasayla stajyer olma yaşı düşürülüp
onlara ödenen ücret azaltılmıştır.

• Yaptıkları araştırmalarla sanayicilerin kamu
zararına çalıştığını açıklayan akademisyenlere
ceza verilmesine kalkışılmıştır.
●

• Haziran 2017’de çıkarılan 7033 sayılı yasa ile
Yükseköğretim Kalite Kurul, Yükseköğretim
Eğitim Programları Danışma Kurulu ve
Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuştur. YÖK başkanı A. Yekta
Saraç (2017: 21), bu yasayı “Yükseköğretim
sistemimiz için onlarca yıldır beklenen,
üniversitelerimizi her düzeyde daha
rekabetçi bir ortama yöneltecek, kaliteyi
yükseköğretimdeki büyümenin merkezine
oturtacak, … üniversitelerimiz ile iş dünyası
arasındaki ilişkileri geliştirecek” diyerek
savunmuştur.

●

• YÖK başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya,
2013’te yabancılara bile üniversite açma izni
veren yasa taslakları hazırlamıştır.
●

• 1 Mart 2014 tarihli dershane yasasıyla özel
okul öğrencilerine mali destek verilmesine
başlanmıştır. Bakanlığın beyni durumundaki
TTK, sıradan bir birime dönüştürülmüştür.
‘Proje okulu’ uygulaması başlatılıp köklü
Anadolu liselerinin AKP’lileşmesi sağlanmıştır.
●

• 1 Eylül 2015’te kapanacak dershanelere
liseye dönüşme hakkı verilmiş ve dershane
niteliğinde olacak bu liselere ‘temel lise’
denmiştir.
●

●

• Vakıf üniversiteleri reklamlarını artırırken
devlet üniversiteleri de uymak için değil
öğrenci çekmek için vizyon ve misyonlarını
açıklamaya başlamışlardır. Üniversiteler,
çeşitli hediyelerle yüksek puanlı öğrencilerin
kendilerini tercih etmesi için çalışmaktadır.
Üniversiteler, son yıllarda piyasacı anlayışları
öne çıkaran uluslararası sempozyumlar
düzenleme ve eşyetkinlik (akreditasyon) alma
yarışına girmişlerdir.

• Dershanelerin kapatılmasından sonra,
devlet okulları da dershaneciliğe soyunmuş,
kapatılan dershaneler yerine, sayıları
bilinmeyen ve öğrencileri sınavlara hazırlayan
kurslar açılmıştır.
●

• 17 Haziran 2016 tarih ve 6721 sayılı yasayla,
Öğretim Birliği Yasası’na aykırı olarak, Türkiye
Maarif Vakfı kurulmuştur. Her düzeyde eğitim
kurumu açabilecek bu vakfın Mütevelli
Heyeti de eğitim kurumlarında eğitmenlik,
okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik
gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek
amacıyla; eğitim tesisleri kuracak, eğitim
programları düzenleyebilecektir.
●

• Özel okulları olan Prof. Dr. Ziya Selçuk,
10 Temmuz 2018’de bu kez milli eğitim
bakanlığına getirilmiştir.
●

●

• AKP liderinin oluşturduğu 9 üyeli Eğitim ve
Öğretim Politikaları Kurulu’na 9 Ekim 2018’de
atanan kişilerin beşi vakıf üniversitelerinden
seçilmiştir.

• 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden
●
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• Üniversitelerde proje peşinde koşan
akademisyenlerle, intihal ve parayla tez
yazdırma olayları artmıştır.
Sonuç
AKP iktidarının ilk yıllarında, AB Müktesebatına
uyum sağlamak üzere gerçekleştirilen
her piyasacı dönüşüm, gerici eğitimin
yaygınlaşmasına yol açmıştır. Seçme
sınavlarında yapılan her değişiklik, daha çok
öğrencinin özel dershanelere, özel kurslara
ve özel hocalara gitmesine yol açmıştır. 1980
sonrasında eğitim piyasalaştıkça gerici eğitim
çoğaldığı gibi, Mart 2012’de 4+4+4 yasasının
kabulünden sonra dini öğretim yaygınlaşırken,
özel okul sayıları da artmıştır (Çizelge 1).
AKP iktidarında öğrenci sayısı 1,3 kat kadar
artarken, özel okula gidenlerin sayısı 10
kattan fazla artmıştı. Eğitimin piyasalaşması,
eğitimi alınır satılır bir metaa ya ve öğrenciyi
de müşteriye dönüştürülmüştür. Bu durum
her açıdan toplumun büyük çoğunluğunu
oluşturan yoksul ve dar gelirlilerin
aleyhine işlemektedir. Özel okullarda
okuyanların toplumcu değerlerden uzak
kalıp bencilleşme, her şeyin parayla satın
alınacağını sanma ve yurt dışında yaşama
isteme olasılığı yükselmektedir. Özellikle
yabancı özel okullar ile uluslararası bakalorya
sistemine girmiş okullar, bir bakıma Fullbright
Komisyonu gibi, yurt dışına beyin göçü ajansı
gibi işlev görmektedir. AKP ve MHP’ye oy
vermiş gençler arasında da yurt dışına gitme
isteğinin yaygınlaşması ile son yıllarda artan
beyin göçünün bir nedeni, ülkemizdeki
piyasacı anlayışların yaygınlaşmış olmasıdır.
Galatasaray Lisesi’nde yöneticilik yapan De
Salve, 1874’de Osmanlı’daki durumu şöyle
eleştirir:
“… eğitim, her ülkede çocukları ve gençleri
ortak kurumlarda toplayıp, onların fikir
ufuklarını genişleterek, aralarında yavaş
yavaş birlik ve kardeşlik bağları kurarken,
burada, eğitim şimdiye kadar, daha ziyade
her türlü yakınlaşmadan uzaklaştırmaya
yönelmiştir.” (akt. Akyüz, 1999: 153)

Eğitim piyasalaştıkça, günümüzdeki durum
Salve’nin dediklerinden daha da kötüye
gitmektedir. Ortak değerler üretmek ve
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için en
azından zorunlu eğitim sürecinde özel
öğretime son verilmesi, öğrencilerden
herhangi bir gerekçeyle para toplanmaması,
özel kesime kaynak aktarmak yerine kamusal
eğitime yatırım yapılması gerekmektedir.
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ÖZELLEŞTİRME:
İLKEL SERMAYE BİRİKİMİ
OĞUZ OYAN

Kamu kaynaklarının yağmalanması ne kadar
büyük çaplı, ne kadar yaygın olursa ve ne
kadar uzun süredir sistemin damarlarına
işlemişse, bu yağmadan pay kapmak için
üşüşenlerin sayısı da o kadar çok olacaktır.
Talan ekonomisinin yol ve yöntemleri
muhtemelen saymakla tüketilemez; çünkü bu
ekonominin baş aktörlerinin eşsiz yaratıcılıkları
sınır tanımıyor.
Ama nasıl ki yağmadan büyük paylar
kapanların sayısı, sistemin doğası gereği,
sınırlıdır, büyük talan/yağma kanalları da
daha az sayıdadır. Bunları (i) özelleştirme
uygulamalarında; (ii) özel çıkarlara uyarlanmak
üzere sürekli değiştirilen ihale düzeneklerinde
(hatta olağan ihale yöntemlerinde); (iii) yapişlet-devret türü onyıllara yayılan döviz
garantili talanlarda; (iv) kamu mamelekinin
bağışlanması, düşük bedelle satışı veya çok

uzun süreli tahsisinde, imar düzenlemeleriyle
oluşturulan taşınmaz rantlarında veya bunların
tam tersinde (örneğin kamuya fahiş bedelle
taşınmaz alımında); (v) tüm bunlara ilişkin karar
süreçlerini belirleyebilen yüklü komisyon/
rüşvet bedellerinde, gizli ortaklıklarda ve
içerden öğrenmeyle yapılan bilgi ticaretinde
teşhis edebiliriz. İstanbul Kanalı gibi, doğanın/
çevrenin/kentin talanına yol açması yanında
potansiyel bir çevre felaketinin de habercisi
olabilecek bir projeden bile geri adım atıl(a)
maması, mafyalaşmış düzenin icabındandır.
Burada bir tuzağa dikkat edilmelidir: Bu
yağmacılığın, rejimin hukuk/denetim
temelinin iyice zayıfladığı son dönemlerin
ürünü olduğunun “sanılması”, hatta suçun
münhasıran 2018 sonrasının Başkanlık
rejimine yüklenmesi, çok yanıltıcıdır. Bu,
liberal aymazların veya iktidar partisinden
koparak kendi siyasi tezgahlarını açmış
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bulunanların kendilerini aklama gayretlerinin
dışa vurumudur. Bu, yağma düzeninin sözde
“tarih öncesiyle” (yani 2018 öncesiyle veya
kendilerine uygun bir başka milat öncesiyle)
hesaplaşmak istemeyen veya bu yolda
sermaye ile ters düşmeyi göze alamayan
tüm muhalefeti de içine alan bir toplu kaçış
durumudur.
İtirazımız yalnızca AKP öncesinin temize
çıkarılmasına da değildir; tüm “bozulmayı”
1990’lardaki mafyatik çeteleşmelerden
başlatıp öncesini temize çıkaranlaradır aynı
zamanda. Meselenin ardındaki sistemik
temeli yani sermaye düzenine içkin olan
iktidar-sermaye-suç çeteleri ilişkilerinin
perdelenmesinedir. Bu, dönemler arasında
fark gözetilemeyeceği, AKP döneminde iyice
çürüyen düzenin ve yozlaşan ilişkilerin hafife
alınacağı anlamına gelmez elbette.
Gerçekte bu talan ekonomisi, hem genelde
sermaye düzeninin icabıdır, hem Türkiye gibi
bir çevre ülkesinde ilkel birikim aşamasını
geride bırakamayan asalak sermayenin öne
çıktığı bir düzenin türevidir, hem de onyıllarca
iktidarın maddi nimetlerinden uzak kalan dinci
siyasetin “fırsat bu fırsattır” yağmacılığının
sonucudur. Bunlar devletin üzerine bir çekirge
sürüsü gibi çökmüşler, kendi sermayedarlarını
yaratacak düzeye ulaşmışlar, kendi sömürü
ağlarını kurmuşlardır.
Özelleştirmeler: Tercihli Bir Yağma Aracı
Yağma ekonomisi kanallarının en başına
özelleştirme uygulamasını yazmak gerekir.
Bunu, özelleştirmelerin ilk günahı oluşturduğu
ve sonra diğer kanalların açıldığı anlamında
söylemiyoruz sadece. Evet, özelleştirme
uygulamaları birçok ülkede en geniş kanalı
oluşturur ve buradan başka kanallara da
geçilir. Keza, emperyalizmin çıkarlarının
düzenleyicisi uluslararası finans kuruluşları
da öncelikle bu ana kanalın açık tutulması
için yüklenirler. 2000 yılında başlatılan istikrar
ve yeniden yapılandırma programı bunun
tarihsel kanıtıdır. 9 Aralık 1999’da IMF’ye
verilen ve Anayasayla eşdeğer tutulan Niyet
Mektubu’nun okunması bile yeterli olacaktır.

Özelleştirmelerin önemini büyüten iki
neden daha var. (i) Dar anlamda KİT’lerin
özelleştirilmesi açısından bakarsak,
yoğunlaştıkları kilit sektörler bakımından iç
pazarın korunmasında önemli rollere sahip
olmuş olan KİT sisteminin dağıtılması, o ülke
ekonomisine daha kolay nüfuz etmenin, o
ekonomiyi daha kolayca dışa bağımlı kılmanın
önkoşullarından biridir. (ii) Özelleştirme,
kamu iktisadi girişimlerinin satılması/tasfiye
edilmesinden ibaret değildir. Bütün bir
kamu hizmetleri sisteminin piyasalaştırılması
süreçlerini de içerir ve bu geniş anlamıyla
da adeta sonu gelmez bir süreçtir. Kamu
Özel İşbirliği modelleri, yap-işlet-devlet
veya yap-işlet veya sadece işlet modelleri
sermayenin önüne açık büfe mönüsü gibi
sunulur. Bu bakımdan da özelleştirmeler talan
ekonomisinin hep merkezinde yer alır.
Aslında her şey gözümüzün önünde
olmaktadır. Ama kitlelerin zihnini canlı tutmak
ve özel olarak 2003 sonrasını teşhir etmek,
bugünkü siyasi mücadelenin ayrılmaz parçası
yapılmak zorundadır. Öncelikle, 1986’da
başlatılan özelleştirme uygulamalarının
yüzde 90’dan fazlasının 2003 sonrasını
ilgilendirdiğiyle başlamak gerekir. Kuşkusuz
bunda, 2000’lerdeki IMF-DB dayatmalarının
rolünü de vurgulamak gerekir. İkincisi,
özelleştirmelerde salt kamu çıkarlarının
değil ülke çıkarlarının dahi gözetilmediğini
ve bunun IMF-AKP “koalisyonu” döneminde
had safhaya vardırıldığını - Telekom örneği
yeterlidir- sürekli sergilemek gerekir.
Üçüncüsü, AKP öncesinden başlayan
birçok örnekte, satılan şirketlerin ürün stok
düzeyleri, nakit varlıkları ve beklenen kârlılık
durumlarının ve şirkete satış öncesi yapılan
“iyileştirme” yatırımlarının, bu arada genellikle
kamunun üstlendiği kıdem tazminatı
yükünün, belirlenen özelleştirme bedelinin
neredeyse tamamını (hatta bazen fazlasını)
karşılayabilecek noktada olduğunu; vadeli
satışlarla veya kamu bankaları üzerinden
kredilendirmelerle talanın katmerli bir biçime
dönüştürüldüğünü kitlelerin bilincine çakmak
gerekir.
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Mücadelenin Kısa Tarihçesi

sayılabilecektir.

Özelleştirmenin başlatıldığı 1986 yılından
2003 yılı sonuna kadar geçen sürede 8,2
milyar dolarlık bir özelleştirme yapılabilmişti.
Bu yavaşlığın nedenlerinden birincisi
özelleştirmenin hukuki altyapısının
hazırlanmamış olması, ikincisi ise
özelleştirmeye karşı hukuki, siyasi ve
sendikal mücadelenin oldukça etken (aktif)
olmasıydı. Bu dönemde hukuki mücadelenin
odağında Kamu İşletmeciliğini Geliştirme
Merkezi (KİGEM) bulunuyordu. İzzet Çetin’in
Başkanlığını yaptığı Harb-İş Sendikası
binasında uzun yıllar faaliyet gösteren
KİGEM’in yönetiminde aydınlar ve sendikacılar
birlikte yer almaktaydılar. Başkanlığını
Mümtaz Soysal’ın üstlendiği KİGEM’in
Genel Sekreterliğini de birkaç yıl önce genç
yaşta yitirdiğimiz Dr. İlter Ertuğrul başarıyla
yapmaktaydı. KİGEM, birçok özelleştirme
kararının Danıştay’dan geri döndürülmesinde
önemli rol oynayacaktı.

Siyasal İslamcı hareket 2002’de iktidara
geldiğinde kucağında adeta büyük bir
hediye paketi bulmuş gibiydi. Bu paket,
özelleştirme kapsamına alınmış ama çeşitli
nedenlerle özelleştirmesi başlatılamamış
veya tamamlanamamış çok sayıda kamu
kuruluşundan oluşmaktaydı. 2001 krizinin
faturası zaten geçmiş koalisyona yüklenmiş,
yürürlükteki IMF programı da dış kaynak/borç
girişlerini (ki uluslararası mali piyasalar uygun
koşullu kredi kaynıyordu) güvenceye almıştı.

KİGEM dışında bazı sendikalar da ucu
kendilerine dokunan özelleştirme kararları
için yargı yolunu başarıyla kullanabildiler.
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’nin
anayasal ve idari yargı yolunu kullandığı
dönem DYP ile koalisyon kurması öncesine
(1991 öncesine) denk düşer. CHP de yeniden
kurulduğu 1992 sonrasında bazı özelleştirme
uygulamalarına karşı tavır almıştı. En yoğun
sendikal tepki, 1998 yılında TÜRK-İŞ’in
önderliğinde 30 bin işçinin katıldığı Sıhhıye
Mitingiyle gerçekleştirildi. Bu kitlesel tepki bir
bakıma gecikmişti; ancak özelleştirmeler asıl
2000’lerde hız kazanacağına göre vaktinde
bir uyarı da sayılabilirdi. Fakat ne yazık ki
bunun devamı getirilmedi ve önceden
olduğu gibi her bir sendika kendi başına
özelleştirme tehdidi gelmeden tavır alamadı.
Esasen özelleştirmenin hukuki altyapısı da
egemen sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda
tamamlanmış olduğundan, alınan tavrın etkisi
de -kitle hareketlerine dönüşmedikçe- pek
olmayacaktı. Bu bağlamda 2009’da TEKEL
işçilerinin gecikmiş Kızılay/Sıhhıye direnişi,
sonuç almaktan ziyade bir işçi dayanışmasını
tetiklemesi bakımından tarihsel önemde

Özelleştirme programı bu uygun iç ve dış
konjonktüre ilave edilen çifte kaymaklı
tatlı gibiydi. Kaymağın birincisi, yoğun bir
özelleştirme uygulaması sayesinde uzun süre
önemli bir iç ve dış kamu açığı verilmeden
bir ekonomik “başarı” öyküsü yazmanın
koşullarının oluşmasıydı. İkinci kaymak, yeni
iktidar olmuş bir burjuva İslamcı partinin
partileşme sürecinin maddi kaynaklarını (iriliufaklı rant dağıtma kanallarını) ele geçirmiş
olmasıydı. Böylece, sermayenin tam desteğini
arkasına alıp hedef büyütme olanağı yanında,
yandaşlarını daha hatırı sayılır sermayedarlara
dönüştürme fırsatını da yakalamış oluyordu.
Her ikisi de sonuç verdi: Yoğun özelleştirme
programının sürdürüldüğü 2008 sonuna
kadar sermayenin bütün kesimleri iktidar
etrafında kenetlendiler ve sermaye
basınından da iktidar aleyhine çıt çıkmadı.
(Eksik bırakmayalım: Sermaye medyası,
bazı özelleştirme kanunlarını geri çeviren
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ve
özelleştirmelere karşı çıkan anamuhalefete
yoğun tepkilerini esirgemiyordu). Sonuçta,
iktidardaki siyasetçilerin üst katmanları
da dahil olmak üzere iktidar ve çeperinde
(bir kısmı parazit nitelikte olan) yeni bir
sermayedar grubu da türemiş oldu. Ama
mevcut büyük sermaye grupları da bu talan
fırsatını geri çevirmeyeceklerdi.
Özelleştirme Hızında ve Kapsamında
Değişmeler
AKP, iktidara geldiğinde, önünde sadece
büyük bir özelleştirme paketi değil, aynı
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zamanda “dikenlerinden” tamamen
arındırılmış bir özelleştirme süreci bulmuştu.
Hakkını vermekte duraksamadı. Önceki
özelleştirme hızı 18 yılda 8,2 milyar dolarken,
2004-2009 döneminde yani 6 yılda 30,4 milyar
dolara ulaştı. Bu kapsamda bir özelleştirme
hacmi ancak izleyen 12 yıl boyunca
gerçekleştirilebilecekti. 31,8 milyar dolarlık
2010-2021 (Ağustos) hasılatının 26,2 milyarlık
büyük bölümü ise 2010-2014 döneminde
yani 5 yılda “başarılacaktı”. (Hazine ve Maliye
Bakanlığı, 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi, s. 266 ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstatistikleri).
Böylece 2004-2014 dönemi 56,6 milyar
dolarlık özelleştirme geliriyle, AKP’nin “altın
hasat” yıllarını oluşturmuştu. Ancak bu hızın
korunması artık pek güçtü.
2015-2021 döneminde özelleştirmede hız
kaybı artık çok açık görünür olmuştu. Altı
buçuk yılda 5,5 milyar dolarlık özelleştirme!
Oysa 2013’te tek bir yılda 12,5 milyar dolarlık
özelleştirme yapılmıştı. Üstelik, 2019’dan
itibaren çok daha sert bir “düşüş” ortaya
çıkmıştı: 2019-2021 (Ağustos) arasındaki
2,5 yılda toplam 225 milyon dolarlık bir
özelleştirme yapılabilmişti.
YEP II (2020-2022 dönemi Orta Vadeli
Programı), 2020-2022 dönemi için yılda 10
milyar TL’lik sabit bir özelleştirme tahmini
yapmıştı. Bunun ciddi bir tahmin olmadığı
bir yana, gerçekleşmesi halinde bile
yıllık ortalama 1,5 milyar dolarlık düzeyin
aşılmasının öngörülmediği görülmekteydi.
Bunun, GSYH’ya oranla da yüzde 0,2’lik bir
düzeyde kalacağı “kaydedilmiştir”. İlginç olan,
YEP III’te de 2021-2022 dönemi için yıllık 10
milyar TL’lik bir özelleştirme iz-geliri tahmini
vardır(s.62). 2019-2020 gerçekleşmeleri ise
bunun yarısına bile ulaşmamaktadır.
Peki, özelleştirme gelirleri nereye gitmektedir?
2020 Yılı Bütçe Gerekçesi’ne göre (s.266)
1995-2019 arasında gerçekleştirilen 70 milyar
dolarlık özelleştirmenin 50 milyar dolarlık
bölümü doğrudan bütçeye (Hazine’ye)
aktarılmıştır (ve bu aktarmalar esas olarak
AKP dönemini ilgilendirmektedir. Ayrıca

bu hasılatın 16 milyar dolarlık bölümü de
özelleştirme programındaki kuruluşlara
borç ve sermaye olarak aktarılmıştır ki hem
Hazine üzerindeki bir yükün alınması hem
de özelleştirme alıcılarına kaynak transferi
anlamındadır. Bir kuruluş veya işletme
özelleştirmeye hazırlanırken bu kuruluşa
yeni teknoloji yatırımlarının yapılması veya
stoklarının çoğaltılması gibi “güzellikler”,
sermaye iktidarın sınıf tavranın her zaman
en açık göstergesi olmaktadır. Üstelik, bu
“güzellemeleri” yapan kamu şirketi yöneticileri,
yasalara aykırı olmasına rağmen, özelleştirilen
şirketin de yönetiminde kendi seçkin yerlerini
garantiye almış olmaktadırlar.
Özelleştirme gelirleri konusunda 2021 Yılı
Bütçe Gerekçesi, biraz farklı sayılar vermekle
birlikte şu ilginç saptamaları da yapmaktadır
(s.367): “1986-2020 dönemi satış/devir
uygulamaları nominal rakamlarla 70,5 milyar
ABD dolarıdır. Tahsil edilen tutar ise 69,3
milyar dolardır. Bu tutardan iş kaybı tazminatı
ödemeleri ile özelleştirme kapsamındaki
kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması
amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan
düzenlemelerin gerektirdiği diğer zorunlu
harcamalar düşüldükten sonra kalan 42 milyar
ABD doları genel bütçeye gelir kaydedilmek
üzere Hazine hesabına aktarılmıştır. Türk
Telekom hisselerinden tahsil edilen 7 milyar
ABD doları (?!) ile birlikte Hazine’ye yapılan
transfer miktarı toplam 49 milyar ABD doları
olmuştur”.
Türk Telekom’dan tahsil edilenden fazlasının
(kaldı ki, Türk Telekom özelleştirme
bedeli 6,5 milyar dolardı ve tümü peşin
alınmamıştı), Türk bankaları üzerinden Oger
Telekomünikasyon AŞ’ye kaptırıldığı bir
vakıadır. Haririlerin/Ogerlerin kimlere hangi
komisyonları vererek bu ballı işi kaptıkları bu
yazının konusu değildir; ama elbet birgün
mahkemelerin konusu olacaktır. (İsrailli
Ofer ve Lübnanlı Hariri ailelerinin, Ortadoğu
kaynaklı sermayenin temsilcileri olarak
iktidarla ne türden ilişkiler geliştirdikleri,
Telekom ihalesinin Hariri ailesiyle ne tür bir
özel muhabbetin sonucuna göre bağlandığına
ilişkin görüntüler belleklerden kolayca
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silinemeyecek gibi). Burada dikkati çekmek
istediğimiz konu, özelleştirmelerde ihale
süreçlerinin çoğunun şeffaflıktan uzak bir
biçimde gerçekleştiği ve şaibelerle örülü
olduğu da değildir.

özelleştirmesi ÖİB üzerinden yapılan
özelleştirmelere (minimum 70,5 milyar dolar)
eklendiğinde, karşımıza toplamda 82,5
milyar TL’lik bir nominal satış/devir rakamı
çıkmaktadır.

Bizim burada şimdilik asıl dikkati
çekmek istediğimiz iki konu var: Birincisi,
özelleştirmelerin nominal rakamları ile
gerçek tahsilat rakamları farklı olduğu
gibi, “özelleştirmeye hazırlama giderleri”
düşüldükten sonra Hazine’nin eline geçen
gerçek net gelirler hayli geride kalmaktadır.
Bu nedenle özelleştirme yağmasının, nominal
satış değerlerinin bize gösterdiğinden çok
daha fazlası olduğunu hatırdan çıkarmamak
gerekecektir.

Özelleştirmelerden Bazi İbretlik Örnekler

Bir başka konu, ÖİB dışında özelleştirme
yapan kurumların uygulamalarına ilişkindir.
Özelleştirmelerde rol alan iki kurum daha
vardır: Ulaştırma Bakanlığı ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF). Ulaştırma
Bakanlığı bünyesindeki TCDD, TC Karayolları
(TCK) ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ)
gibi kuruluşlar başta limanlar olmak üzere
çok sayıda özelleştirmelere girişmekte,
işletme haklarını devretmekte veya
taşınmazlarını satmaktadırlar. TMSF ise,
özel sektörün kamulaştırılmış işletmelerini
yeniden özelleştirmekle meşguldür.
Ancak ilginç olan TMSF’nin daha ziyade,
1990’larda kamu bankasıyken özelleştirilmiş
ama yeni sahiplerince içi boşaltıldığı için
yeniden kamulaştırılmış olan bankaların
ve iştiraklerinin ikinci kez özelleştirmelerini
de yapıyor olmasıdır! Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın 2009 Yıllık Ekonomik Rapor’una
göre henüz 2009’da TMSF ve Ulaştırma
Bakanlığı’nca 12 milyar dolar mertebesinde
bir özelleştirmeye ulaşılmıştı. Ancak bugün
bu rakamın hangi büyüklüğe eriştiği
tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla
Türkiye’de özelleştirmelerin toplam hacmi,
milletvekillerinden bile saklanan bir devlet
sırrıdır!
2009 Ekonomik Raporu’nun verisinin
değişmediğini düşünsek bile, Ulaştırma
Bakanlığı ile TMSF’nin 12 milyar dolarlık

Somut vakalara ait ayrıntıların toplu
istatistiklerden her zaman daha etkili
olduğundan hareketle AKP döneminden bazı
örnekler sunalım.
TÜPRAŞ: İlk özelleştirme girişiminde,
Tüpraş’ın yüzde 75 hissesi 1,3 milyar
dolara adresi bir posta kutusundan ibaret
olan bir Rus şirketine “satılmıştı”. Petrolİş Sendikasının açtığı davayla bu şaibeli
satış durdurulabildi. Bunu, Tüpraş’ın yüzde
14,76’lık hissesinin “halka arz” aldatmacasıyla
bir “gece operasyonuyla” borsada işlem
gören değerinin altında Sami Ofer- Mehmet
Kutman ortaklığına devredilmesi izledi;
Petrol-İş’in açtığı davayla bu sözde halka
arz işlemi de iptal edilmesine rağmen “atı
alan Üsküdar’ı geçmiş”, hisselerin tekrar el
değiştirmesi sağlanmıştı. Bu bile bir iktidarı
yerinden edebilecek bir yolsuzluk örneğiydi.
Daha sonra Tüpraş’ın yüzde 51 hissesinin
Koç Holding’e dört milyar dolara satılması
iki şeyi gösteriyordu: Bir, ilk satış olağanüstü
bir peşkeş, kamu malını hedefleyen açık bir
dolandırıcılıktı; iki, Türkiye’nin en büyük sanayi
şirketinin çoğunluk hissesi için biçilen değer
hâlâ gerçek değerinin çok altında, birkaç yıllık
kârının toplamı düzeyindeydi.
PETKİM: Petkim’i ilk özelleştirme girişimi
Uzanların İmar Bankası’na el konulmasından
bir ay önce, Uzanların Çukurova-Kepez
şirkelterine el konulmasından hemen sonra
gerçekleştirilmiş ve bu stratejik petrokimya tesisinin satış ihalesini kazananlar
Uzanlar olmuştu!! Hem de “ölmüş eşek
fiyatına” yani sadece 600 milyon dolara!
Ama Uzanlar, nakit dönüşümü yüksek
Çukurova-Kepez ellerinden çıkınca bu
bedeli bile sağlayamamıştı. Kamuda kalan
Petkim daha sonra kâr oranlarını yükseltti; öz
kaynaklarından 400 milyon dolarlık yatırım
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yaptı. 2005’te ihracat rekoru kırdı; ama Nisan
2005’te şirketin yüzde 30’luk payı halka
arz edilerek ÖİB elindeki pay yüzde 58,8’e
düşürülüp izleyecek blok satış kolaylaştırılmış
oldu. Kasım 2007’deki ikinci özelleştirme
girişiminde Azerbaycanlı SOCAR-Turcas Ortak
Girişim Grubu’na yüzde 51 hissesi 2,04 milyar
dolara satıldı. Bu da, önceki özelleştirme
girişiminin çok büyük bir peşkeşe karşılık
geldiğini, ancak 2007 özelleştirmesinin de
şirketin ikame değerinin yani şirketi yeniden
oluşturma maliyetinin çok altında kaldığını
açıkça göstermekteydi. (bkz. 13.07.2007 tarihli
Dünya Gazetesi yazımız).
Dönem, içerde medya patronlarının, büyük
sermaye çevrelerinin, dışardan iştahla ihale
kovalayan yabancı sermayenin (ve tabii
liberallerimizin) mevcut iktidarı yere göğe
sığdıramadıkları dönemdi. Bu arada 2010’da
Wikileaks belgelerinin ortaya dökeceği gibi,
2004 yılında devlet katından birilerinin gizli
İsviçre hesaplarına kabarık meblağların
yağdığı bir dönemdi. (ABD’nin bunları her
zaman masa altındaki pazarlık unsurları
arasında tuttuğuna emin olabilirsiniz).
***
KUŞADASI LİMANI İLE GALATAPORT
İHALELERİ:
Kuşadası Limanı özelleştirmesi ile Galataport
ihaleleri üzerindeki şaibe ise, iktidar yanlısı
basının bile görmezden gelemeyeceği
boyutlardaydı. İsrailli Sami Ofer ve aracısı
Mehmet Kutman ile Hükümet üyeleri
arasındaki özel ilişkiler döneminde gündemi
hayli işgal etmişti. Konuyu biraz açalım.
Kuşadası Limanı işletme hakkı özelleştirilirken,
Kuşadası esnafının 36 milyon dolarlık daha
yüksek teklifi atlanarak ikinci gelen 27 milyon
dolarlık teklif sahibi Ege Liman İşletmeleri
AŞ tercih ediliyordu. Bu şirketin ortakları
arasında -daha sonra Galataport ihalesinde
de karşımıza çıkacak olan- Ofer Ailesinin
Royal Caribbean Cruises Ltd. (kısaca RCC) adlı
şirketi bulunuyordu. Bu şirketin Türkiye’deki
faaliyetlerini ise Global FansMenkul Kıymetler
temsil ediyordu.

Kuşadası limanı işletme hakkını alan şirket,
2004 sonunda Maliye Bakanlığı ile bir kira
kontratı imzalıyor ve sözleşmede, kiralanan
şeyin şimdiki durumu “mevcut Ege Denizi”
olarak tanımlanıyordu! Kiralanan şeyin ne
için kullanılacağı bölümünde ise “liman
uzatılması ve dolgu alanı edilmek amacıyla”
açıklaması yer alıyordu. Bundan sonra, hem
Anayasa’nın 43. maddesine, hem 3621 sayılı
Kıyı Kanununa, planlama esaslarına, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve
yönetmeliklerine aykırı olarak, toplamı 6700
m2’yi bulan üç binadan oluşan bir “kruvaziyer
liman” inşaatı başlatılıyordu. Bayındırlık
Bakanlığı, bu inşaata izin verebilmek için
Kıyı Kanunu yönetmeliğine bir maddeyle
değişiklik getiren düzenlemeye dayanarak
ruhsatı veriyordu. Şikayetçilerin başvurusu
üzerine, Danıştay 6. Dairesi bu yapılaşma
için yürürlüğü durdurma kararı veriyor; bu
arada inşaat her nasılsa devam ediyordu.
Zaten “aracı” şirketin patronu Mehmet
Kutman, 15 Ocak 2005 tarihinde kamuya açık
konuşmasında (disketi bizde mevcut) “bu
yürürlüğü durdurma önemli değil, bu konuda
kanun çıkaracağız ve böylece Galataport’u
da kapsayacak” diyebiliyordu. Gerçekten
de, yönetmelik hükmünün yasa maddesine
dönüştürülmesi 3 Temmuz 2005 tarihinde,
Meclis İçtüzüğünün değiştirildiği ve buna
karşı muhalefetin boykot uyguladığı gün
gerçekleştiriliyordu. Gecikmiş de olsa yasal
dayanak uyduruluyor, “başlamış ve yürüyen”
inşaat sürdürülüyordu. Galataport ihalesi ile
ilgili ayrıca bir şey söylemeye gerek var mı?
Böylesine kamuoyundan hatta dönemin AKP’li
İstanbul BB bilgisinden bile kaçırılan, şeffaflığa
ve ticari ahlaka aykırı özelleştirmelerin bu
kadar kolayca nasıl yapılabildiği asıl soru
olmalı.
***
Başka örnek mi istiyorsunuz? Balıkesir
kağıt fabrikası SEKA’nın, ÖİB’nın kendi
değer tespitinin ellide birine yani 1,3 milyon
dolara satılmasını alın! (Fabrikanın sadece
lojmanlarını kümes fiyatına satsanız bu
tutardan fazla etmekteydi).
Daha önemli örnek olarak, TEKEL İçki’nin
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Nurol-Özaltın-Limak-Tütsab ortak girişimine
(MEY İçki) 292 milyon dolara satılmasına bakın.
Ama dikkat buyurun, şirketin nakit sayılan
içki stokları satış sırasında 126 milyon dolar
değerindeydi ve işçilerin 32 milyon dolar tutan
kıdem tazminatları devlete yükleniyordu;
yani gerçekte satıştan devletin eline sadece
128 milyon dolar geçiyordu! Ama sıkı durun,
satılan şirketin TEKEL AŞ’ye olan 307 trilyon
YTL’lik (219 milyon dolarlık) borcunun,
şirketin devrinden 9 gün önce tasfiyesi
kararlaştırılıyordu. Üstelik, Yüksek Denetleme
Kurulu raporuna göre, TEKEL İçki’nin genel
müdürü devirden önce şirkete 71 milyon
dolarlık hammadde alarak devleti katmerli
zarara uğratıyor ve bunun ödülü olarak -ama
Kamu Etik Yönetmeliği’ne aykırı olaraksatıştan sonra MEY İçki’ye genel müdür
oluyordu. Ama bitmedi: Alıcılar TEKEL İçki’yi
2 yıl ödemesiz banka kredisiyle alıyorlar ve
ceplerinden bir kuruş bile çıkmadan iki yıldan
kısa sürede 810 milyon dolara Texas Pacific
Group’a satıyorlardı. Üstelik satılan sadece
yüzde 90’lık hisseydi; yani ellerinde hala
90 milyon dolarlık hisse kalmaktaydı. (bkz.
27.02.2008 tarihli Dünya Gazetesi yazımız).
Bu kadar büyük ölçekli talanlar yapılırken,
“yağma Hasan’ın böreği”nden pay kapmak
için her türden mafyanın türemesi, bizzat
sermayenin, siyasetçinin ve bürokratın
mafyalaşması yadırganacak bir süreç mi
olurdu? Yağma düzeni bu kadar açık, bu kadar
gözükara biçimde yürütülürken, iktidarın bu
erken dönemini başarılı bir ekonomi yönetimi
ve demokratik bir iktidar yapılanması olarak
görenler ve bu dönemi öve öve bitiremeyenler
de nesnel olarak bu yağmanın suç ortaklarına
dönüşmezler mi?

sektörden çekilmesini sağlayarak verimliliğin,
büyümenin ve yatırım artışının önünü açması
ile ülkemiz ekonomisine çok yönlü katkı
sağladığı açıktır. Özelleştirme uygulamalarıyla
özel sektöre devredilen kuruluşların
birçoğunda yatırım, üretim, istihdam ve
ihracatta artış kaydedilmiş, teknolojik
yenileme yatırımları ve yabancı sermaye
ortaklı yeni yatırımlar gerçekleştirilmiştir”.
Bu ifadeler sanki bir “yalan üretim
merkezi”den çıkmış gibidir. Hepsine yanıt
verelim: -Kârlı KİT’lerin satılması sonucunda
eldeki KİT’lerin toplam konsolide bilançosu
artık negatif bakiye vermekte ve Hazine’ye
zarar yazmaktadır. Yani KİT finansman yükü
azalmayıp artmıştır. -Özelleştirmelerin genel
ekonomik etkisinin olumlu olduğuna dair
bir bulgu yoktur; devlet işletmelerinin daha
verimsiz olduğuna dair efsanenin de dayanağı
yoktur. -Özelleştirmelerin yatırımların önünü
açtığı, Tüpraş ve Petkim gibi birkaç ballı
örnek dışında söylenemez; tam tersine
birçok özelleştirilmiş kuruluş ya tasfiye
olmuş, ya küçülmüş, ya da taşınmazlarını
satarak, işçilerini çıkararak dönüşmüştür. Satış
sözleşmesine istihdam garantisi yazılması bile
istihdamı güvenceye alamamıştır.
Yalan üretim merkezi gibi çalışıyor olabilirler.
Oysa doğrular bizden yana. Gerçekleri
ısrarla ve tekrar tekrar dile getirmekten
usanacak mıyız, çekinecek miyiz? İktidarın
ideolojik saldırılarına bilimsel ve ideolojik
yanıtların verilmesinde hiç duraksanmaması
gerekiyor. Özelleştirilen KİT’lerin yeniden
kamulaştırılmasını da gündemden
düşürmemek gerekiyor. Yarınlar bizimdir.

Sonuç
Özelleştirme gerekçelerinin tümü çökmüş
olmasına karşın, bu gerekçelerden
vazgeçilmiş değildir. Sonucu 2021 Yılı Bütçe
Gerekçesi ile bağlayalım (s.367): “Özelleştirme
uygulamalarının merkezi yönetim bütçesi
üzerindeki KİT finansman yükünü hafifletmesi,
ekonominin rekabetçi yapısını geliştirmesi, iş
yapma ortamını iyileştirmesi, devletin birçok
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ÖZELLEŞTİRME =
DEVLETİN ÇÖZÜLMESİ
KADİR SEV

Özelleştirme İdaresi eliyle (ÖİB), 1986-2021/
Haziran ayına değin yaklaşık 70,4 milyar
dolar tutarında kamu varlığı satılmış; 50,2
milyar doları bütçeye aktarılmıştır. Satılan 275
kamu işletmesinin 269’unda hiç kamu payı
kalmamıştır.
İşletmelerin satılmasından 64,6 milyar dolar;
otel, sosyal tesis, arsa/arazi satışlarından
5,4 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Kamu
taşınmazlarının bir bölümü de 1,5 milyar
dolar değer biçilerek çoğu özelleştirme
kapsamında olan başka kamu kurumlarına
ve TOKİ’ye devredilmiştir. Daha açık deyişle;
Devlet kendi malını Özelleştirme İdaresine
vermiş, 1,5 milyar dolara geri almıştır.
Portföyünde, hemen hepsi kentlerin

merkezlerinde olmak üzere henüz satılmamış
milyonlarca m² taşınmaz bulunmaktadır.
ÖİB’na, yasalarla imar planı yapma yetkisi
tanınmıştır. Devredilen taşınmazları,
ticaret+konut alanına dönüştürmekte, nüfus
yoğunluğunu artırıp satmaktadır. Planlar
üzerinde belediyelerin söz hakkı yoktur.
İtirazlar yalnızca ÖİB’na yapılabilmektedir.
Böylelikle kentler özelleştirme mantığıyla
biçimlendirilmektedir.
Özelleştirme Kapsamına alınmakla birlikte
henüz satılmamış işletmelere, alıcıların daha
çok kâr etmesini sağlamak amacıyla yüz
milyarlarca lira tutarında yatırım harcaması
yapılmaktadır. 2021 yılı yatırım programında,
BOTAŞ; EÜAŞ; TEDAŞ; TEİAŞ ve TCDD’nin
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toplam 342,5 milyar TL yatırım proje stoku
bulunmaktadır. 106,7 milyar lirası harcanmıştır.
2021-2023 arasındaki üç yılda 112,1 milyar lira
harcanacaktır. Bu tutarları kabaca bir hesapla
(dolar kuru 8,50 TL varsayımıyla) dövize
çevirdiğimizde, proje stokunun 40,3 milyar
dolar; 2020 sonuna değin ödenenlerin 12,5
milyar dolar; 2021-2023 arasında ödenmesi
öngörülenlerin 13,2 milyar dolar olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Özelleştirme öykülerine bakıldığında,
kimi durumlarda gabin kavramıyla
(kişinin bilmezliğinden, zor durumundan,
akılsızlığından yararlanıp aşırı çıkar sağlama)
anlatılabilecek örneklerle karşılaşılmaktadır.
Kamu kaynakları sermayenin belirli
kesimlerine yağmalatılmaktadır. Ancak
öylesine bir düzen kurulmuştur ki ucuz
ya da değerine satılmasının hiçbir önemi
yoktur. Özelleştirme karşılığında tahsil edilen
paralar bütçeye aktarılmaktadır. Ve yine
sermayenin isterleri/çıkarları doğrultusunda
harcanmaktadır. Bütçe giderlerinin
karşılanmasında özelleştirme gelirleri,
vergilerin yerini almıştır.
Otoyol, köprü ve tüneller “tek kuruş
vermeden” aldatmacasıyla, Yap-İşlet-Devret
ya da benzeri modellerle yaptırılmış; ulaşım
özelleştirilmiştir. Bütçe ödenekleriyle yapılan
Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile
içlerinde Edirne-Ankara-İstanbul otoyolunun
olduğu 5 otoyolun satılması amacıyla 2014
yılında Karayolları Yasasının 29.maddesine bir
ek yapılmıştır. Maddede, otoyol ve köprüleri
yönetmek üzere ÖİB’nin bir Anonim Şirket
kurması; gelirinin %25’ini bakım ve onarım
karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğüne
(KGM) vermesi öngörülmektedir.
Yol ve köprülerin bakım ve onarımlarını zaten
KGM yapmakta; gelirlerin tamamı bütçeye
aktarılmaktadır. 2000-2020 arasında 2021
fiyatlarıyla 40,1 milyar TL gelir elde edilmiştir.
Şirket kurulduğunda elde edilecek gelirin
%75’i bütçenin değil, bir süre sonra hisse satışı
yöntemiyle özelleştirileceği anlaşılan Şirketin
olacaktır.

Sermayeye sağlanan çıkarların sonu
gelmemektedir. Şehir hastanelerinde
devlet, vergi; bağışıklıkları; toprak tahsisi;
istihdam destekleri gibi teşvikler vererek
binalar yaptırmakta ve bunları kiralayıp
kullanmaktadır.
Devletin satış ofisi olarak çalışan kurumu
yalnızca ÖİB değildir. Mülk edinebilen kamu
kurumları, taşınmazlarını satma yarışına
girişmişlerdir. Resmi Gazetede hemen her gün
Hazinenin, İl Özel İdarelerinin, belediyelerin
onlarca, kimi günlerde yüzlerce milyon lira
tutarında taşınmaz satış ilanlarına rastlamak
olağanlaşmıştır.
Okul yapmaları karşılığında müteahhitlere
para yerine kamu taşınmazları verilmektedir.
Takas olarak değerlendirilmekte ve bu
yüzden de yapının fenne uygunluğu
denetlenememektedir.
Taşeronluk kaldırılmıştır ama belirli süreli
işleri, işçi simsarlarının sağladığı işçiler eliyle
gördüren kamu işletmelerine rastlanmaktadır.
İşçi çalıştırılması işi bile özelleştirilmiştir.
Devlet, kuralsızlığı koruyan bir anlayışla
ve gizlilik içinde yönetilmektedir. Bütün
kaynaklar, sermayenin çok sevdiği deyişle;
“ekonominin hizmetine” sunulmuştur. Kamu
hizmeti kavramı tarihte kalmıştır.
2001 yılında çıkarılan Elektrik Piyasası
Yasasıyla Devletin yeni santral kurması
yasaklanmıştır. Elektrik üretimi patronlara
bırakılmış, onlar da derelerin, jeotermal
sahalarının üzerine üşüşmüşlerdir. Ruhsatı
kapan, elektrik üreteceğim diye bir derenin
başına çökmektedir. Yaşamlarını, geçimlerini,
derelerini korumaya çalışan köylülerin üzerine
jandarma destekleri ile saldırılmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sermaye birikim
sürecine katkı vermek amacıyla kurulan
işletmeler satılmış, devletin tarıma, sanayie,
ekonomiye müdahale edecek aracı
kalmamıştır. Elde kalanlar Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKE) gibi Anonim Şirkete
dönüştürülmekte satılmaya hazırlanmaktadır.
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Birçoğu da Türkiye Varlık Fonu (TVF) adlı
bir örgüte devredilmiştir. Milyarlarca dolar
değerindeki varlıkların nasıl kullandığı sır gibi
saklanmaktadır.
Dahası, varlıkların devredilmesinin
öngörüldüğü CB kararlarının bundan böyle
Resmi Gazetede yayımlanmayacağını
gösteren belirtiler bulunmaktadır. Türkşeker’in
henüz satılmamış 15’i şeker işleme olmak
üzere 23 fabrikasının Varlık Fonuna
devredilmesinin kararı yayımlanmamıştır. TVF
İnternet sitesinde önce yayımlanan kararlara
da artık ulaşılamamaktadır.
Tank Palet Fabrikasının başına neler geldiğini
kimse öğrenememektedir.
Yukarıda özetlenen vahim sonuçların
alınabilmesi için Uluslararası sermayenin
Dünya Bankası; IMF; OECD, gibi mali
kuruluşları ile içerideki uzantıları TOBB,
TÜSİAD ve benzerleri, 1970’lerden bu yana var
güçleriyle çalışmışlardır. Halk, moral olarak
hazırlanmış; özelleştirmenin yasal çerçevesi
kurulmuş; bürokrasi eğitilmiş ve sonunda
“kürek çeken değil dümen tutan devlet”
özlemlerine kavuşmuşlardır.
Devlet çözülmüştür. Emperyalizmin yasaları
yürürlüktedir. Devlet anonim şirket gibi
yönetilmektedir. Ama Tayyip Erdoğan istedi
diye değil; sermayenin çıkarı öyle gerektirdiği
için öyle yönetilmektedir.
Bu yazıda “Özelleştirmenin sefaleti” kısa
değinmelerle açılmaya çalışılmaktadır.
Kamu İşletmelerinin Kurulma Süreci:
Türkiye Cumhuriyeti’ni, beş büyük devletin
kurduğu Düyun-u Umumiye adlı bir şirketin
40 yıldan uzun süredir yönetmekte olduğu,
çökmüş bir imparatorluktan, bağımsız
devlet çıkarma çabasında olanlar kurmuştur.
Kadroları, ekonomik egemenlik olmadan
bağımsız olunamayacağını yaşayarak
öğrenmiştir.
Ülke ekonomisini kapitalist dünyayla eşit

koşullarda bütünleşebilmek için ulusal
sermayenin güçlendirilmesi gerektiği
düşüncesinden yola çıkmışlar ve sermaye
birikim sürecine katkı vermek üzere çok
sayıda kamu işletmesi kurmuşlar; var olanları
millileştirmişlerdir.
Tam bağımsızlık; çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşma; sanayileşme, gibi kavramlar o yılların
anahtar sözcükleridir.
Başta demir çelik, bakır, tekstil, şeker
olmak üzere gıda, cam, seramik, kimya gibi
sektörlerde üretim yapan işletmeler sayesinde
sermayeye ucuz girdi ve yetişmiş işgücü
sağlanmış; üretimin pazara ulaştırılabilmesi
için demiryolu yatırımlarına girişilmiştir. Bunun
yanısıra eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim
kolaylaştırılmış; ucuz geçim seçenekleri
sunularak, sermaye üzerindeki ücret baskısı
hafifletilmiştir. Yapılanlar geniş toplum
kesimlerine, ekonominin canlanması; refah
düzeyinin yükselmesi; ücretsiz kamu hizmeti
olarak yansımış, benimsenmiştir.
“Bizim Devletçiliğimiz…”
Çok sayıda kamu işletmesi kurulması, iç ve
dış kapitalist dünyada kaygılara yol açmış
olmalıdır. Bu yüzden de “yanlış anlaşılmaktan”
çekinmişler ve sosyalizme yönelmek gibi
gizli amaçlarının olmadığını her fırsatta
vurgulamışlardır.
“… Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin
hususi teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas
tutmak, fakat büyük bir milletin bütün
ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılamadığını
göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını
devletin eline almak…”
(Atatürk’ün 1935 İzmir Fuarı açılışına
gönderdiği metinden)
Oysa çekinmelerini gerektiren bir neden
yoktur. İşletmelerin kuruluş yasalarında
özel girişimi desteklemek amacı açıkça
belirtilmektedir. Üstelik Anonim Şirket
statüsündedirler. Tüzel kişilikleri vardır;
özel hukuk kurallarına göre yönetilmeleri
öngörülmektedir. Kamu kurumlarının uymakla
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yükümlü olduğu kuralların çoğundan bağışık
tutulmuşlardır. Dahası, pay senetleri hamiline
(taşıyana) yazılıdır. Bunun anlamı, “devretme
zamanı geldiğinde” yerli ya da yabancı
şirketler arasında fark gözetilmeyecek
demektir.
1970’li yılların ikinci yarısına değin, KİT’lerin
yukarıda sıralanan işlevlerine olan
gereksinme, azalarak da olsa sürmüştür.
Karadelik İlan Edilmeleri
Sermaye sınıfı geliştikçe, kamu işletmelerini
rakip olarak görmeye başladı. Kamunun pazar
payına göz dikti. Devlet bez mi üretir? Otel mi
işletir? gibi sözler işitir olduk.
1970’lerde “karadelik” ilan edildiler. Ülke
kaynaklarını savurganca kullandıkları;
gerekenin üzerinde işçi çalıştırdıkları;
zarar ettikleri; kalkınmanın önünde engel
oluşturdukları gibi savlar, neredeyse Ülkenin
ana gündem malzemesi yapıldı.
Oysa verimli çalışmadıkları savı doğru
değildi. Verimlilik, teknolojinin gelişkinliğiyle
ilişkili bir kavramdır. Kamu işletmeleri birçok
sektörde henüz özel sektörden daha gelişkin
bir teknolojiye sahipti. Yenilenmediği için
köhneleştiler, zaman içinde sözleri gerçek
oldu.
Zarar ettikleri savlarını ise ihtiyatla
karşılamalıyız. Kamu kuruluşlarının asıl amacı
kâr etmek değil, kamu hizmetidir. Üstelik çoğu
zarar etmiyordu. Dönemin İktidarları, verdikleri
görevlerden kaynaklanan ve teknik adı “görev
zararı” olan bu durumu kötü yönetilmeleriyle
ilişkilendirip toplumu aldatıyorlardı.
Gerekenin üzerinde işçi çalıştırdıkları savı belki
doğruydu. Ama işsizlik sorununun çözümüne
olan katkılarını ihmal etmek doğru değildi.
Üstelik kamuda çalışanların sendikaları,
toplu iş sözleşmeleri vardı ve insanca
yaşama mücadelesi verebiliyorlardı. Sendikal
mücadele özel sektöre de yansıyordu ve
patronlar ayaklarını denk almak zorunda

kalıyordu. Bu durumdan sermaye rahatsızlık
duymaya başlamıştı.
Söylemler farklı eylem aynı
Emperyalizmin çıkarları söz konusu
olduğunda düzen partileri aynı siyaseti
güderler. Tavırları duruma göre biraz
değişebilir ama hepsi o kadardır.
Bu sözleri birkaç örnekle destekleyelim:
Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046
sayılı yasa 1994 yılında DYP- SHP koalisyon
döneminde çıkarılmıştır.
Özelleştirme, 1999 yılında DSP İktidarında
Anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.
DSP’nin iktidar olduğu Aralık 2001’de
Resmi Gazetede yayımlanmayan “gizli” bir
bakanlar kurulu kararıyla Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
adını taşıyan ve yasal dayanağı olmayan
bir kurul oluşturulmuştur. Kurulda TOBB;
YASED; TÜSİAD gibi patron örgütlerinin üst
düzey yöneticileri; ekonomiden sorumlu
bakanlıkların bakan-müsteşar düzeyindeki
yetkililerine yer verilmiştir. Kararnameye
göre ve uluslararası şirketlerin CEO’ları
bile bulunabilecektir. Komiteler kurulmuş,
sermaye çıkarına olacak mevzuat
hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Komitelerin hazırladığı raporlarda
önerilenlerin çoğu, zaman içinde yasa ya da
Bakanlar Kurulu Kararlarına dönüştürülerek
uygulanmaya başlanmıştır. YOİKK’in önerileri
özetle şunlardır: Kamu hizmeti zihniyeti
ve kamu görevlileri tavrı değişmelidir…
madencilik lisans verme süreci gözden
geçirilmelidir… kamu arazilerinin satışı
teşvik edilmelidir… Yabancı Sermayeyi Teşvik
Yasası Türkiye’deki yatırım ortamının liberal
niteliğini yansıtacak daha uygun bir yasa
ile değiştirilmelidir… reform politikaları, özel
sektör kaygılarını yansıtabilmeli, onlara
çözüm sunabilmelidir…
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Devletin Şirket Gibi Yönetilmesi
Devletin anonim şirket gibi yönetilmesi
özlemi, Tayyip Erdoğan’ın düşüyle açıklanacak
basitlikte bir olay değildir. Dünya Bankası;
IMF; OECD gibi örgütler ile ABD ve AB
kaynaklarından beslenen fonların hemen
hepsi özelleştirmelerin ve devletin şirket gibi
yönetilmesinin yararlarını anlatmak uğruna,
milyarlarca dolar/avro harcamaktadırlar.
AKP, Devletin şirketleştirilmesi sürecini
yönetebildiği için iktidar olmuştur. Ve iktidarı,
gücünü yitirinceye değin sürecektir.
Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların
çabalarına yabancı değiliz. Gizlide kalmış,
saygınlığını yitirmemiş OECD’nin katkılarına
bakalım.
OECD, konumuzu ilgilendiren 3 önemli rapor
yayımladı. Haziran/2000’de “Uluslararası
Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ)
Deklarasyonu” 2002’de “Türkiye’de
Düzenleyici Reformlar” 2005’te “Kamu
İşletmeleri İçin Kurumsal Yönetim Rehberi”
Raporlardaki şu öğütler dikkat çekiyor:
Reformların dışarıdan empoze edildiği
yolundaki yaygın inancın giderilmesi için
sendikalar ve STK’larla ortak çalışmalar
yapılmalıdır; Çok Uluslu Şirketlere uygun
ortamlar hazırlanmalı, yerli şirketler lehine
korumacılık yapılmamalıdır. Kamu işletmeleri
hiçbir kamusal yetki kullanmamalı, özel
sektör işletmeleriyle eşit koşullarda rekabet
etmelidir. Kamu işletmelerinden alacaklı
olanlar iflas süreci başlatabilmelidir.
Özelleştirilmelerinden önce, daha çok
kâr edecekleri koşullar hazırlanmamışsa
özel sektörün ilgi duymayacağı dikkate
alınmalıdır.
AKP’nin bu işlerin üstesinden geleceğine
olan inancı OECD’nin “Türkiye’de Düzenleyici
Reformlar” adlı raporda şu sözlerle dile
getiriliyor; “…yapısal, kurumsal ve düzenleyici
reformlarda da güçlü atılımlar yapmaktadır
ve söz konusu reformlar şimdiye kadar

kimsenin yapmaya teşebbüs etmediği
reformlardır.”
Değerine mi satıldılar? Gabin gölgesi var…
İşletmeler gabin kavramını çağrıştıran
ihalelerle satıldı; yağmalandılar demek daha
doğru olur.
Garip gelebilir ama şu gerçeğin özellikle
vurgulanması gerekiyor. Bizden çaldıklarını
satıyorlar; ederine satılsaydı “ucuza gitmedi”
diye sevinecek miydik?
Gabin, hukuk kitaplarında; “İki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler
arasında, taraflardan birinin müzayaka
(darda kalma) halinden, tecrübesizliğinden
ya da düşüncesizliğinden istifade edilerek
oluşturulan açık oransızlığa denir.” sözleriyle
tanımlanıyor.
Denetim raporlarına ve yargıya yansıyan
birkaç örnek verelim:
Tahmin edilen bedeli hesaplarken çarpma
yerine bölme işlemi yapmışlar; bir ihalede
96 milyon dolar teklif, tahmin edilen bedelin
altında olduğu gerekçesiyle reddedilmiş, bir
yıl sonra 83 milyon dolara satılmış.
Neyi sattıklarının bile farkında olmadıklarını
gösteren örnekler var: Sattıkları şirketin
yanında bir arsasının olduğunu bilmiyorlarmış,
arada o da gitmiş. Olayın ortaya çıkması
üzerine “biz onu satmamıştık” deyip yargıya
başvurdular. Bir başka ihalede şirketin
kasasında para olduğunu unutmuşlar; satın
alanlar kasadaki parayı ve iki yıllık kârını
verip işletmenin sahibi olmuş. Öyle bir fiyat
belirlemişler ki; alanlar hemen iki katına
başkasına satmış. Abonelerin sayaçlarını
okumayıp satılmadan önce gerçekleşmiş
olan alacaklarını işletmenin yeni sahiplerine
armağan etmişler.
Bu tür örnekleri sayfalarca uzatabiliriz.
TEDAŞ ihalelerinde nedeni anlaşılamayan
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garip şeyler oldu. 2010 yılındaki 7 ayrı dağıtım
şirketi ihalesini kazanan yükleniciler, söz
birliği etmişçesine toplam 342 milyon dolar
tutarındaki teminatlarını yakma bahasına
sözleşmelerinden caydılar. 2013 yılında
yeniden yapılan ihalelerde bir bölümü çok
daha ucuz bedellerle satıldı.
Akdeniz Dağıtım Şirketi için 2010 yılında 1
milyar 165 milyon dolar teklif verilmişti: 2013
yılında yarı bedeline, 546 milyon dolara
satıldı. İstanbul Anadolu Yakası için 1 milyar
813 milyon dolar teklif verilmişti; 2013’de 585
milyon dolar eksiğiyle 1 milyar 227 milyon
dolara satıldı.

milyon dolar olduğunu görürüz.
Acele etmeyelim: gerçekte bu tutarda gelir
elde edilmedi. Alınan paralardan belki daha
çoğu yatırım harcaması olarak özelleştirilecek
işletmelere harcanıyor. Yalnızca enerji
ve ulaşım sektöründeki 5 KİT için Bütçe
kaynaklarından karşılanan 342,5 milyar lira
tutarında yatırım projeleri yürütülüyor. 106,7
milyar lirası 2020 sonuna değin harcandı.
Kabaca da olsa karşılaştırma yapabilmek
için dolar kurunu 8,50 TL varsayıp bir hesap
yapalım: 40,3 milyar dolar proje stoku var ve
bunun 12,5 milyar doları harcandı.
Çizelgede ayrıntısı görülüyor:

Üste para mı verdik?
Kamu işletmelerini belki de üste para
verip sattık: Çok belirti var. 2021 yılı Bütçe
gerekçesindeki bilgilere göre, 1986-2020
arasında 70,4 milyar dolar tutarında satış
yapılmış; 69,3 milyarı tahsil edilmiş; 49 milyar
dolar Hazineye aktarılmıştır. 7 milyar doları,
üç bankanın kredi alacaklarını kurtarabilmek
uğruna devir almak zorunda kaldığı
Telekom’dur.
Fon Kullanım Çizelgelerinde, ÖİB’ne
devredilen işletmelerin 1986-2019 arasında
yasal yükümlülüklerini karşılamak için 7,7
milyar dolar; sermaye artırımlarına katılmak
için 8,6 milyar dolar olmak üzere toplam 16,3
milyar dolar harcandığı yazılıdır. Daha açık
ifade edelim: 2020 yılına değin Hazineye
49 milyar dolar aktarılmış ama satılan
işletmelere 16,3 milyar dolar harcanmıştır.
Bunu düştüğümüzde net tutarın 32 milyar 700

Bu işletmeler için KİT Yatırım Programında
2021-2023 arasında 112,1 milyar lira yatırım
harcaması öngörülüyor. Yukarıdaki yöntemi
uygulayarak dövize dönüştürdüğümüzde
önümüzdeki üç yıl içinde toplam 13,2 milyar
dolar ödenek kullandırılacağı anlaşılıyor.
Harcanan 12,5 milyar dolar ile 2023 değin
harcanacak 13,2 milyar doları topladığımızda
25,7 milyar ediyor. Bu hesabın yıllar önce
özelleştirilmiş kurumlara yapılan harcamaları
içermediğini unutmayalım. Bu paralar, 7 milyar
dolara satılan otel-sosyal tesisler ile kamu
taşınmazlarına değil işletmeler için harcanıyor;
bunu da hesaba katalım.
Özelleştirmeden bekledikleri gerçekleşti
mi?
Sermayenin beklentileri gerçekleşti. Daha da
iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Ofisleri,
özellikle de YOİKK’in görevini devir alan
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Yatırım Ofisi, Ülkeyi yerli/yabancı tekellere
pazarlama işlevi görüyor.
Bize söyledikleri ise bir aldatmacaydı.
Özelleştirildiğinde, kaynaklar verimli
işletilecek; maliyetler düşecek; hizmet
kalitesi artacak; rekabet ortamında sağlanan
yarar tüketiciye yansıyacak…toplum refahının
yükselmesine katkıda bulunulacak…gibi bir
dizi söz ediliyordu. Hiç biri gerçekleşmedi.
Üstelik tam tersi oldu.
Elektrik dağıtım şirketlerinden örnekler
verelim: faturalar el yakıyor. Tüketiciden haksız
olarak kayıp kaçak bedeli tahsil ettikleri ortaya
çıkmasın diye faturalardaki borç bileşenlerini
bile gizliyorlar.
Devlet, elektrik dağıtım şirketlerinin
alacağının peşine düştü. Borcunu ödemediği
gerekçesiyle çiftçinin tarlasını suladığı
pompanın elektriğini kestiler. 2013 yılında
kaçak elektrik trafolarını belirlemek
üzere asker ve tanklar eşliğinde köylere
operasyonlar düzenlendi; jandarma
helikopterleri havadan destek verdi.

almış sayıyorlar kendilerini. Yaşamlarının,
bedenlerinin, sağlıklarının da sahibi olduklarını
düşünüyorlar. Zehirlemekte bile hiç beis
görmüyorlar. Direnmelerle karşılaştıklarında
kolluk güçlerinden önlenmesini talep
ediyorlar. İstekleri derhal yerine getiriliyor.
Yaşam güdüleri böyle; başka türlü
yaşayamazlar.
Ne yapmalı?
Kendimizi sermayeye yem edecek değiliz.
Nasıl ele geçirdilerse biz de aynı yöntemlerle
geri alacağız. Ülkemizin zenginliklerine sahip
çıkacağız.

2014 yılından sonra tahsildarlık görevini
Devlet üslendi. Yeni buldukları yöntemde
tanklar-helikopterler görünmüyor. Bu yüzden
daha çağdaş bile sayılabilir. Tahsildarlığın
kuralları önceleri Bakanlar Kurul Kararlarıyla
belirleniyordu yeni düzende Cumhurbaşkanı
kararları çıkarılıyor. Bu yöntemde şirketler,
alacaklı oldukları çiftçilerin adlarını Ziraat
Bankası şubelerine bildiriyor; Banka tarımsal
destek ödemelerinden kesip şirketlere
ödüyor. Ve temel görevi çiftçiyi ve tarımı
gözetmek olan Tarım Bakanlığı bu işten
hiç sıkılmıyor; tebliğler çıkarıp uygulamayı
yönetiyor.
Sermayeninse halkın değildir.
Ülke kaynaklarını, özelleştirmelerle; Anonim
Şirkete dönüştürüp hisse satışlarıyla; Kamu
Özel İşbirliği (KOİ), Yap İşlet Devret (YİD)
ya da türevleriyle; maden ruhsatlarıyla,
ne yolla olursa olsun bir biçimde ele
geçirenler, bütün canlılarını ve halkını da satın
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İŞÇİ SINIFINA VE
HAKLARINA SALDIRIDA
ÖZELLEŞTİRMELERİN ETKİSİ
SELAHATTİN KURAL, BURÇAK ÖZOĞLU

AKP’li yıllar emeğin değersizleştiği, işçi
haklarının elden gittiği ve tüm bunlara karşı
işçi sınıfının örgütsüzleştiği yıllar oldu. 19 yıllık
iktidarı boyunca sermaye sınıfına istedikleri
her şeyi verdi. Bir yandan ülke kaynakları
bir bir yağmalanırken, diğer taraftan emeğe
saldırıya hız verildi. Bu tabloda AKP iktidarı
döneminde yapılan özelleştirmelerin çok
büyük rolü oldu. İktidar ve sermaye sınıfı bir
yandan kamu varlıklarına çökerken diğer
yandan emeğe çöktü.
Peki tüm bunlar tek başına AKP iktidarının
marifeti olarak algılanabilir mi? Elbette

hayır. Türkiye’de sözü edilen süreç 1980’lere
dek götürülecek bir dönemin devamıdır.
Ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçiş
hedefleriyle, sermayenin “serbestleştirildiği”
(liberalleştirildiği) ve buna eşlik edecek
biçimde Türkiye kapitalizminin tüm
aktörleriyle bu sürece bir yerinden eklendiği
hatırlanmalıdır.
Ülkenin iç dinamiklerinin ötesinde,
liberalleşme sürecinin dünya kapitalizminin
belirleniminde de olduğunu eklemek
gerekir. Türkiye serbest piyasanın kurallarını
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tanıyacağını söylerken aynı zamanda
uluslararası kapitalizme eklemlenme ve
yer edinme kaygılarını da belirtmiştir. O
halde geriye tabloyu tamamlamak kalıyor.
Özetle, 2000’lerin başında devletin yeniden
yapılandırılarak “piyasalaştırılması” sürecinin
kaynakları ondan neredeyse yirmi yıl
öncesinden başlayan hatta aranmalıdır.
Bunun yanında, Uluslararası Para Fonunun
(IMF) Türkiye’ye dönük tüm metinlerinde,
Dünya Bankasının kaynaklık ettiği tüm
projelerde ve programlarda, OECD’nin yol
gösterdiği yeniden yapılandırmalarda ve
Avrupa Birliğinin sipariş ettiği uyum sürecinde
bu hattın doğrultusu açıkça gösterilmiştir.
Türkiye bu hattın gereklerini farklı
dönemlerinde farklı biçimlerde yerine
getirmeye niyetlendi. AKP hükümeti de
kendi vurgularını ve “rengini” çalarak sahip
olduğu görece siyasal istikrar sayesinde bazı
girişimlerde daha pervasızca işi hızlandırmaya
girişmiş oldu. AKP’nin hükümetteki kadroları
“yeni” olduklarını iddia ettiler, ancak ülkenin
kendilerini önceleyen yirmi yıllık gidişatında
bir yeniliğe niyet etmediler. Türkiye ne “tüccar”
başbakanlar görmeye, ne ABD işbirlikçiliğine
(kibarca stratejik ortaklık da diyebiliriz), ne de
AB’ci heveslere yabancı değildi.
24 Ocak Kararları ve 12 Eylül darbesiyle birlikte
ülkenin gündemine giren özelleştirmelerin
ilki 1986 yılında Turgut Özal’la başladı.
AKP’li yıllarla birlikteyse bir tartışma konusu
olmaktan çıkarıldı ve ülkenin elinde bulunan
kaynaklar, fabrikalar, işletmeler, araziler
yağmalanarak neredeyse sonuna gelindi.
Bu dönemde yapılan özelleştirmelerin
toplam özelleştirme uygulamaları arasındaki
oranı %90 üzerinde seyretti. AKP iktidarının
kendinden önceki hükümetlerden aldığı
bayrak bir sürekliliğe işaret etmekle birlikte,
bu süreklilik AKP’nin piyasacı hedefleri
doğrultusunda hızını kesmeden daha da
saldırganlaşarak devam etti.

1

1980 sonrası kapitalizmin karşısında işçi
sınıfı haklarında ve mücadelesinde itici güç
olan SSCB’nin ve reel sosyalizmin çözülmesi
işçi sınıfını savunmasız bıraktı. Bu dönemde
tüm dünyada yükselişe geçen neo-liberal
politikalarla emek cephesini etkileyen
saldırılar artmaya başladı. Özelleştirme
politikaları 24 Ocak Kararlarının da temelini
oluşturan serbest piyasa ekonomisine geçişin
önemli araçlarından biriydi. Sermaye sınıfı
piyasacılık sopasıyla işçi sınıfının haklarına
saldırıyı hızlandırırken özelleştirmeler bu
haklara saldırıda etkin rolü üstlendi.
AKP Hükümetlerinin liberal yıkım için yol
haritası
AKP iktidarı, işe koyulduğu dönemde
liberalleşme yol haritasını, temel hedefler
olarak piyasaya saygılı, hemen her tür
kamu hizmetinden ve üretimden çekilmiş
devlet yapılanmasını koyan, “Kamu Yönetimi
Reformu” adıyla kamuoyuna duyurdu.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının
ve onu önceleyen bir dizi başka metin ile
çerçevesi tanımlanan süreç üç temel hedefle
odaklanmaktaydı: özelleşme, yerelleşme
ve sivilleşme. Bu hedeflerin her birine ayrı
ayrı baktığımızda karşılıklı ilişkileri içerisinde
aslında özde aynı yönü işaret ettiklerini
görürüz. Üç hedef ayrı ayrı ve bir arada aynı
liberalleşme hedefini tanımlamaktaydı.
Özelleşme hedefi gerekçelendirilirken,
“günümüzün gereklerine” vurgu yapılarak,
küreselleşme sürecinde “dünyanın değiştiği”
saptaması tekrarlanıyordu. Bu değişime göre
de toplumların gelişmesini sağlayacak sınıf
açıklanmıştı. Eylül 2003 tarihli tasarı metninde1
“özel sektörün gelişmenin dinamiği haline
geldiği” önemle hatırlatılıyordu.
Zaten uzunca bir süredir ülkenin hemen
tüm üretim/hizmet alanlarını ve kaynaklarını
satılığa çıkarma operasyonu biçiminde
yürüyen özelleştirmeler süreci böylece, kamu

http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/ewRtI+Degisimin_Yonetimi_icin_Yonetimde_Degisim_2003_.pdf
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hizmetinin de özele devri aracılığıyla, yaygın
deyimi ile, “taçlandırılmış” olacaktı.
Metindeki ifadeler net ve açıktı, “… kamu
tarafından yürütülen bir çok mal ve
hizmetin özel sektöre açılması, kamu
kurumlarının esnekleşmesi, kamunun çeşitli
hizmetleri piyasalardan tedarik etmesi,
kamu kurumlarının özel sektörde gelişen
yaklaşımlara uyarlanması…” sağlanarak,
özelleşme hedefine ulaşılması planlanmıştı.
Yıkımın koçbaşı özelleştirmeler
Kapitalizmin 20. yüzyılın sonunda rant ve
yağma politikalarıyla girdiği yeni dönemde,
işçi sınıfının tarihsel kazanımları sermaye
sınıfının kurtulmayı hedefledikleri yükler
arasında yer aldı. Kıdem tazminatı, 8 saatlik iş
günü gibi kazanımlar bu dönemde saldırıya
uğrarken özelleştirme politikaları burada
hızlandırıcı bir görev üstlendi. Adım adım
esnek çalışma, taşeronlaşma, performans gibi
işçi düşmanı uygulamalar çalışma yaşamında
yerini almaya başladı. Sermaye sınıfı ve siyasi
iktidar bir yandan ülke varlıklarını, fabrikaları,
işletmeleri, doğayı yağmalarken diğer yandan
işçi sınıfına saldırıda gaza basacak bir araç
olarak özelleştirmelerin seyrini hızlandırmıştır.
Bu süreçte reel ücretler sürekli aşağıya
doğru eğilim göstermiş, sendikalaşma oranı
azalmış, sendikaların etkisi zayıflamıştır. Tüm
bu tablonun karşısında ise sermaye sınıfı
zenginliğini artırmıştır.
Bu dönemde özelleştirmelere meşruluk
katmak için öne atılan liberal tezler işçi
sınıfı mücadelesinde başa yazıldı. Düzenin
bütün unsurları KİT’lerin zarar ettiği, KİT’lerin
devletin üzerinde bir yük olduğu gibi sahte
gerekçelerle özelleştirmelerin arkasında
durdu. Önemli bütün işletmeler sermayeye
altın tepside sunuldu. Bu varlıklara el koyan
sermaye sınıfı krizde rekor kârlar açıkladı.
Başta şirketlerle, fabrikalarla başlayan
özelleştirmeler elektrik dağıtım şirketlerinin,
santrallerin, otoyolların satılmasıyla devam
etmiştir. Kamu işletmelerinin zarar ettiğine
dair düşünceyse mülkiyet hakkıyla eş
değerdi. Kamu mülkleri sermaye sınıfının eline

geçecek ve o işletmeleri var eden emekçi
halka o ürünler satılacak. Elektrik dağıtım
şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte elektrik
faturalarına yapılan zamların her yıl nasıl bir
değişim gösterdiğine bakmak yeterli olacaktır.
Yine bu dönemde öne sürülen bir diğer
gerekçe ise “emeğin verimliliği” üzerine
oldu. İşçi sınıfını iş yerlerinde, patronun iki
dudağı arasına sıkıştırarak, işsizliği sopa
gibi kullanarak sömürmek verimlilik olarak
sunuldu. Emeğin verimliliği diye kodlanan
bu kavram aslında çalışma yaşamının
esnekleştirilmesinden başka bir şey
değildi. Mülkiyet hakkının kamudan özele
devredilmesiyle bu verimliliğin artacağı
üzerine kurulan liberal tezler, özelleştirmelerle
ek istihdam yaratılacağı, işsizlik rakamlarının
aşağı seviyelere düşeceği gibi düşünceleri
savunuyordu. İşsizliğin kaynağı olarak
özelleştirmeleri tek başına neden olarak
göstermemekle birlikte, gelinen noktada
özelleştirmelerle birlikte işsizlik rakamlarının
düşeceği tezinin boşa düştüğü görüldü.
İşsizlik katlanarak arttı. Mart 2021’de açıklanan
rakamlara göre her üç kişiden biri işsizdi.
Ortalama işsizlik AKP’li yıllarda yeni bir seviye
ulaştı.
Türkiye’de sözü edilen bu yıkıma zemin
sağlayan ve yol açan özelleştirme
uygulamaları, ilk oluşturulduğu dönemde
Başbakanlığa bağlı olan, şimdi ise, tüm
diğer kurumlardaki gibi doğrudan Saraydan
oynatılan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eli ile
gerçekleştirildi.
ÖİB, özelleştirme uygulamalarını türlü
yöntemlerle gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor.
Bu yöntemler: Blok satış yoluyla özelleştirme;
Halka arz yoluyla özelleştirme; Halka arz ve
halka arzın birleştirilmesi yoluyla özelleştirme;
Uluslararası arz yoluyla özelleştirme;Varlık
satışı yoluyla özelleştirme gibi çeşitli satış
biçimlerini kapsıyordu.
Yağmalanan işletmelerde patronlara teşvik
yağarken işçi ücretleri eridi
Yapılan özelleştirmelerle, emekçilerin ürettiği
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değerleri sermayeye peşkeş çeken AKP
iktidarı, patronları bir de teşvik yağmuruna
tuttu. Bu teşviklerin önemli bir bölümü
özelleştirmelerin ve krizin yoğunlaştığı
dönemlere denk gelmiştir. Bu teşviklerin pek
çoğu emekçilerin ücretlerinden oluşturulan
İşsizlik Sigortası Fonundan patronlara
aktarılmıştır. Kriz ve pandemi dönemindeyse
İşsizlik Sigortası Fonu neredeyse sermayenin
emrine verilmiştir. Özellikle pandemi
döneminde ücretsiz izne çıkarılan işçilere
yapılan nakdi ücret desteğinin 3 katı
patronlara İşsizlik Sigortası Fonundan
verilmiştir.
AKP’li yıllarda patronlara verilen teşvikler; SGK
prim teşviki, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik
Belgesi Olanların İstihdam Teşviki, İlave
İstihdam Teşviki, Gelir vergisi ve damga vergisi
teşviki, Asgari Ücret Desteği, Normalleşme
Teşviki gibi daha sayamadığımız pek çok
teşvik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda
yer almıştır. Patronlara verilen bu teşviklerle
bir asgari ücretli işçinin maaşının neredeyse
üçte biri karşılanmaktadır.

orantılı bir şekilde değişimi gösterilmiştir.
İşsizliğin artmasında 99 krizinin büyük etkisi
bulunmaktadır. Ancak bazı dönemlerde
yoğunlaşan özelleştirmelerle İşsizlik
rakamlarının tırmanışa geçtiği görülmektedir.
Özelleştirmelerin doğrudan sonucu,
özelleştirilen işletmelerde çok sayıda işçinin
işten çıkarılması işsizliğin artmasına neden
olmasıyken, dolaylı sonucuysa çalışma
yaşamında yeni bir işsizlik oranın oluşmasına
zemin sunmasıdır. Bugün gelinen noktada,
örgütsüzlüğün önündeki engellerden birinin,
işsizliğin oynadığı rol olduğunu söylemek
yanlış olmaz. İşsizlik bir yandan işçilerin
sendikalara üye olmasını engellerken diğer
yandan işçiler üzerinde bir baskı aracı
olmuştur. Bkz. Grafik1

Özelleştirmeler arttıkça işsizlik de arttı
1986 yılında başlayan özelleştirmelerin
AKP’yle birlikte hızla artış gösterdiğini
belirtmiştik. Bu artışla birlikte işsizlik
rakamlarında da artış yaşanmıştır. Aşağıda yer
alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yıllara
göre özelleştirme uygulamaları verilerine göre
AKP iktidara gelmeden önce gerçekleştirilen
satışlardan gelen özelleştirme gelirleri 7,5
milyar dolarken 2002’den günümüze kadar
gelen süreçte yapılan satışlardan gelen gelir
62 milyar dolar civarında seyretmiştir.
Büyük bir istihdam yaratılacağı söylenerek
yapılan özelleştirmelerle, işsizlik sürekli
artış göstermiş, işsizler ordusu büyümüştür.
Kapitalizmin doğası gereği ihtiyaç duyduğu
yedek iş gücü sayısının artması işçilik
ücretlerini düşürmüş, maaşları bastırmanın
yolu olmuştur.
DİSK araştırma merkezi tarafından TÜİK’in
işsizlik verileri kullanılarak hazırlanan grafikte
özelleştirme performansıyla işsizliğin doğru

Kaynak: DİSK-AR

*Geniş tanımlı işsizlik verileri 2014 öncesine
hesaplanmadığı için Dar Tanımlı İşsizlik
verileri dikkate alınmıştır. TÜİK ilk defa Geniş
Tanımlı İşsizlik rakamlarını Mart 2021’de
açıklamıştır. Mart ayında yapılan açıklamada
ortalama Geniş Tanımlı İşsizlik 29,1 oranında
gerçekleşmiştir.
Özelleştikçe işçilerin örgütlülüğü geriledi
Kriz ve bir yılı aşkın süredir devam eden
pandemi sürecinde, sermaye sınıfı büyük bir
hareket alanıyla sömürüye devam ediyor.
1980’lerle birlikte sermayeye tanınan sınırsız
hareket imkânı, esnekleştirme, süreksizlik,
güvencesizlik gibi çalışma yaşamına giren
kavramlar, işçi sınıfının örgütsüzlüğünü artırdı
ve sendikal hareketin zayıflamasına neden
oldu.
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Hızla artan işsizliğin, örgütsüzlüğün
önemli bir kaynağı olduğunu söylemiştik.
Örgütsüzlüğün artmasında öne çıkan bir
diğer başlık ise, taşeron sisteminin, geçici
süreli sözleşmelerin yaygınlaşmasının, atipik
istihdamın bir sonucu olarak çalışılan “işte
süreksizliktir”. İşte süreksizlik, sadece hizmet,
inşaat sektöründe değil imalat sanayinde de
etkisini göstermektedir. Uzun süreli çalışma,
işçi sınıfının karşısında bugün bir hayal olarak
duruyor. Patronlar bu çalışma rejimini çok
sevdi. Hem ücretler, maaşlar artmıyor, bir yılı
geçmeyen sözleşmelerle kıdem tazminatının
oluşmasına izin verilmiyor hem de işçi sınıfının
örgütlenmesi engelleniyor.
İşçi sınıfının, en önemli tarihsel
kazanımlarından biri olan 8 saatlik iş günü de
bugün geri giden haklar arasında yer alıyor.
Çalışma yaşamında önemli bir rolü olan 8
saatlik iş günü, gelir düzeyini artırmak için
fazla mesailer ve rutin uzun süreli çalışmalarla
bugün aşınmış, ortalama çalışma saatleri
10 saatin üzerine çıkmıştır. Bazı iş yerlerinde
çalışma süreleri 14-15 saati bulmaktadır.
Yukarıda yazılan nedenlerin tek kaynağı
özelleştirmeler olmamakla birlikte,
özelleştirmelerin bu tablodaki etkisinin
önemini düşürmek yanlış olur. Özelleştirmeler,
neo-liberal politikaların önemli araçlarından
birisidir. Kamu mülkiyetinden kurtuluşun,
sermaye sınıfına sınırsız yetkiler veren yeni bir
döneme girildiğini tariflemektedir.
AKP’nin, iktidara geldiği ilk yıllarda
hızlandırdığı özelleştirmeler, sendikaların
örgütlenmesine engel oldu. Sendikalaşma
oranı, yapılan özelleştirmelerle birlikte
hızla düştü. 2019’da Toplu İş Sözleşmesi
kapsamında yer alan sendikalı işçi oranı %8,5
oranında seyretmiştir. Cumhuriyetin önemli
büyük şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte
sendikalaşma oranında hızla bir iniş olmuştur.
Sendikalaşma oranı özelleştirmelerin hızla
ilerlediği 2000-2013 arasında %12,6’dan %5,9’a
kadar sürekli bir şekilde düşmüştür.
Bkz. Grafik2.
Grafik-2: Özelleştirmeler sendikalaşma oranını
düşürdü

Kaynak: OECD, TİS Kapsamı

Taşeron işçiliği yayıldı, işçiler patronun
insafına terk edildi
Özelleştirmeler kamu mülkiyetinde olan
üretim ve hizmet noktalarını özel sektöre
devrederken, liberalleşme saldırısının bir
diğer ayağı da ülkedeki tüm üretim ve hizmet
alanlarında özel sektörü katman katman
yerleştirme hedefi de gerçekleştirilmekteydi.
İş Kanunu ile düzenlenen alt işveren yani
taşeron uygulaması, özelleştirmeler koçbaşı
ile açılmış gedikten sermaye düzeninin tüm
istihdam alanlarına yayılmasını sağladı.
Özelleştirmelerin artmasıyla taşeron firma
sayıları da hızla arttı. Taşeronlaşma geçmişte
inşaat gibi sürekliliği olmayan sektörlerde
yoğunlaşırken artık sanayi iş kolunda,
özelleştirilen kamu işletmelerinde ve
tesislerinde, sağlıkta, kamuda ve neredeyse
bütün sektörlere dağılarak yayılmış durumda.
Taşeronlaşmanın AKP iktidarları dönemindeki
hızlı yükselişinin göstergesi için, ilk on yıllık
rakamlara bir bakalım. 2012 yılında TBMM’de
soru önergelerine verilen cevaplardan
derlenen figürlere göre, ülkede taşeron işçi
sayısı 2002-2007 yılları arasında yaklaşık 3 kat,
2007-2011 döneminde ise yüzde 50 oranında
artış göstermiş.
Özel sektörde taşeronlaşmada inşaat sektörü
ön planda iken, kamuda sağlık sektörü başı
çekiyor. Sağlıkta taşeronlaşma saldırısının
boyutları 2003 yılında hazırlanan “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” (SDP) ile belirginleşiyor.
SDP ile sağlıkta sözleşmelilik ve hizmet alımı
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uygulaması başlamış ve yine bilgilere TBMM
soru önergelerine verilen cevaplar ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerinden
derlenen bilgi ile 200’li yılların başlarındaki
hızlı artış ortaya çıkmış gözüküyor. Bu
verilere göre, sektörde 2002 yılında 11 bin
685 olan taşeron işçi sayısı AKP hükümetleri
döneminde 10 kattan fazla artış göstererek
2013 yılında 131 bin 201’e yükselmiş.2
Taşeron uygulamasın ile gelen saldırıların
yanısıra, özelleştirilen şirketlerde çalışan
emekçilerin haklarına saldırılar da hızla
arttı. İşçilerin maaşlarının ve haklarının
ödenmemesinden kaynaklı eylemler yaptığı
pek çok örnek gördük.3 Her yıl övünerek
kârını açıklayan Tüpraş patronu Koç Holding,
işçilerin mola saatlerine göz koymuş, işçilerse
buna birden çok ilde bulunan rafinerilerde
eylem yaparak cevap vermişti. Bir başka
örnekteyse rafinerinin bir bölümünde temizlik
taşeronu işçiler maaşlarını alamadıkları
için eylem yapmıştı. Dolayısıyla kamu
kaynaklarının patronlara devredilmesiyle
birlikte işçiler taşeronların, patronların insafına
terk edilmiş oldu. İşçilerin maaşları, kıdem
tazminatları, taşeron firmalar tarafından
gasp edildi. Kamu güvencesi gitti yerine
güvencesiz, süreksiz çalışma geldi. Kayıt
dışı çalışma, işte süreksizlik arttı, işçilerin
örgütlenmesi ve grev hakkı ellerinden alındı.
Sonuç yerine
Türkiye’de özelleştirmeler AKP iktidarıyla
başlamamakla birlikte bu yıllarda hızlanmış
kamu kaynakları neredeyse yok edilmiştir.
1980 sonrası neo-liberal politikalar
doğrultusunda ülkenin serbest piyasa
ekonomisine geçiş hedefleriyle uyumlu
olarak, Türkiye kapitalizminin tüm aktörleri bu
sürece bir yerinden eklenirken diğer taraftan
uluslararası kapitalizmde yer edinmiş, uyumlu
hale gelmiştir.
2000 sonrası AKP döneminde devletin

“piyasalaştırılması” süreci pervasızca
hızlanmıştır. Kamu mülkiyetinde olan
üretim ve hizmet alanlarının özel sektöre
devredilmesiyle birlikte taşeronlaşma da
liberalleşme saldırılarının bir hedefi olarak
gerçekleştirilmekteydi. Tüm bu tabloda bir
taraftan kamu kaynakları yağmalanırken
diğer taraftan bunun sonucu olarak emeğe
saldırı da artmaktaydı. Sermaye sınıfının, her
dönem üzerinde yük olarak gördüğü işçi sınıfı
kazanımlarını yok etmek için özelleştirmeler
etkili bir araç olarak değerlendirildi.
Özelleştirmeler, işçi sınıfına saldırıda pek çok
araca öncülük etti, koçbaşı görevi gördü.
İşçi sınıfı haklarına saldırıda özelleştirmeler
sonucu oluşan tabloya yaslanarak saldırılar
arttı. Taşeronlaşma bu dönemde hız kazandı.
Kıdem tazminatına saldırı, her dönem
sermaye sınıfının gündeminde olmasıyla
beraber, AKP iktidarı döneminde hem torba
yasalarla hem de fiilen dokunulur hale
getirildi.
Özelleştirmeler, yeni bir çalışma rejiminin
doğmasında hızlandırıcı bir görev üstlendi.
Kamu güvencesinin yerine güvencesiz,
süreksiz çalışma işçi sınıfına dayatıldı. Geçici
işçilik, kayıt dışı çalışma, işte süreksizlik,
işçilerin örgütlenmesini engelledi. Grev hakkı
ellerinden alındı. Bunun yanında eşitsizlik ve
adaletsizlik arttı. Patronlar sürekli övünerek kar
açıklarken, işçiler geçinemediği için yaşamına
son verdi. İşçilerde biriken umutsuzluk, bu
düzenden de umudun kesilmesine neden
oldu.
Bugün ise yeni bir düzene, işçilerin söz sahibi
olduğu bir düzene olan umudu büyütmek
için fırsat olarak görülmelidir. Tüm bu
yaşanan geri gidişe karşı, işçi sınıfı karanlıktan
çıkmanın yolunu her seferinde buldu.
Yaratılan varlıkların, kaynakların, santrallerin,
fabrikaların, hastanelerin, tesislerin, köprülerin
hepsini geri kazanmak için, bu yeni koşullarda
mücadele etmenin yolunu arıyor.

2
“TÜRKİYE’DE TAŞERONLAŞMANIN BOYUTLARI”, F. Serkan Öngel, DİSKAR 2014.
3
“TÜPRAŞ’ta işçiler salgın fırsatçılığına karşı eylemde” https://haber.sol.org.tr/haber/tuprasta-isciler-salgin-firsatciligina-karsieylemde-20715
TÜPRAŞ’ta maaşlarını alamayan taşeron işçiler eylem yaptı https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tuprasta-maaslarinialamayan-taseron-isciler-eylem-yapti-911575
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