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BAKAN
SUNUŞU

Maliye Bakanı

Naci 
AĞBAL

2003 Yılından itibaren hükümetlerimizce uy-
gulanan doğru ekonomik politikalar, gerçek-
leştirdiğimiz yapısal reformlar ve elde ettiği-
miz siyasi istikrar sayesinde önemli başarılar 
elde ettik. Ekonomimizi sürekli büyüterek enf-
lasyonu tek haneye indirdik.  Bu sayede genel 
devlet dengesinde, küresel kriz yılı olan 2009 
hariç, son 11 yıldır Maastricht kriterlerini yeri-
ne getirdik. Önümüzdeki dönemde dünyanın 
ve ülkemizin değişen şartlarını dikkate alarak 
2023 vizyonumuz için gerekli ikinci nesil ya-
pısal reformları gerçekleştireceğiz. Ekonomik 
önceliklerimizi; istikrarlı ve güçlü büyüme, ta-
sarrufların artırılması, mali disiplin ve fiyat is-
tikrarı olarak belirledik.

Ekonomide yapısal reformların en önemli 
araçlarından biri olarak gördüğümüz özelleş-
tirme faaliyet ve projelerini üretken altyapıya 
ivme kazandıracak, özel sektörün dinamizmi 
ile verimliliği artıracak şekilde uyguladık. Ger-
çekleştirilen özelleştirme uygulamalarının ül-
kemiz ekonomisine çok yönlü katkı sağladığı 
açıktır. Özelleştirilen birçok kuruluşta, yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracatta artış kaydedil-
miş, teknolojik yenileme yatırımları ve yabancı 
sermaye ortaklı yeni yatırımlar gerçekleştiril-
miştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
başarılı bir şekilde yürütülen özelleştirme 

uygulamaları neticesinde, 1986-2015 yılları 
arasında toplam 66,9 milyar dolar tutarında 
özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu uy-
gulamaların yaklaşık olarak %88’ine tekabül 
eden 58,8 milyar dolarlık bölümü son 14 yılda 
gerçekleştirilmiştir. 1986-2015 yılları arasın-
daki özelleştirme uygulamalarından elde edi-
len gelirin 46,8 milyar dolarlık bölümü doğru-
dan Hazine ve ilgili kuruluşlara aktarılmıştır. 

Ülkemizde rekabetin ve verimliliğin artmasına, 
kamunun üzerindeki istihdam ve finansman 
yükünün azalmasına büyük katkı sağlayan 
özelleştirme uygulamalarını, bundan sonra 
da makroekonomik politikalar ve uzun vadeli 
sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenmiş 
bir program dâhilinde sürdüreceğiz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2015 yılında 
yaklaşık 2 milyar dolarlık özelleştirme uygu-
lamasını gerçekleştirmiştir. 2015 yılı özelleş-
tirme faaliyetlerini özetleyen ve 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çer-
çevesinde hazırlanan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Faaliyet Raporu, kamu kaynakları-
nın etkin ve verimli kullanılması ilkesi yanın-
da doğru bilgiye ulaşma ve hesap verebilirlik 
ilkeleri doğrultusunda ilgililerin istifadesine 
sunulmaktadır.
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ÜST YÖNETİCİ
SUNUŞU

Başkan V.

Ahmet 
AKSU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
başarılı bir şekilde yürütülen özelleştirme uygu-
lamaları neticesinde, 1986-2015 yılları arasında 
yapılan toplam 66,9 milyar dolarlık özelleştirme 
uygulamalarının 58,8 milyar dolarlık bölümü son 
14 yılda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönem-
de özelleştirme uygulamalarından elde edilen 
gelirin 46,8 milyar dolarlık bölümü doğrudan 
Hazine ve ilgili kuruluşlara aktarılmıştır.
Gerçekleştirilen bu özelleştirmeler sonucu 
devlet, başta petrokimya, demir-çelik, petrol 
rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtım olmak 
üzere birçok sektörden tamamen çekilmiştir. 
Devletin elektrik üretim, telekomünikasyon, 
bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, marina 
ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki payı ise 
azaltılmıştır. 
Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının 
ülkemiz ekonomisine çok yönlü katkı sağladığı 
açıktır. Özelleştirilen birçok kuruluşta, yatırım, 
üretim, istihdam ve ihracatta artış kaydedilmiş, 
teknolojik yenileme yatırımları ve yabancı ser-
maye ortaklı yeni yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
2015 Yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık 
özelleştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, ihalesi tamamlanmış ve sözleşme imza 
veya onay aşamasında olan yaklaşık 2 mil-
yar dolarlık süreci devam eden uygulamalar 
olup, öncelikle bu işlemlerin tamamlanması 
öngörülmektedir.
İdaremiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, 
verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasında 
azami hassasiyet göstermektedir. Bu çerçeve-
de gerçekleştirdiğimiz özelleştirme ihalelerinde 
rekabet ortamının sağlanmasını, ihalelerde en 
yüksek teklifi bulmayı ve çalışanların mağdur 

edilmemesini ön koşul olarak görüyoruz. 
Diğer taraftan özelleştirme uygulamalarının 
her adımında şeffaf olmayı önemsiyor ve 
gerçekleştirdiğimiz tüm özelleştirme ihalelerini 
kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. 
Özelleştirme uygulamalarında sağladığımız 
şeffaflık ve açık rekabet ortamı yerli ve yabancı 
yatırımcıların güvenini artıran en önemli unsur-
lar haline gelmiştir.
Kamu mali yönetimini yeniden düzenleyen 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu ile modern stratejik yönetim yaklaşımı 
ülkemiz kamu yönetimine aktarılmıştır. Böylece 
mali saydamlık ve hesap verebilirlik kriterleri 
çerçevesinde idarelerin faaliyetlerini perfor-
mans programları ile planlamakta ve planları-
na ne derece ulaştıklarını faaliyet raporlarıyla 
ölçmektedirler.
Bu çerçevede İdaremiz tarafından hazırlanan 
2015 yılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Faaliyet 
Raporunda 2015 yılı Performans Programın-
da öngörülen amaç ve hedeflerin uygulama 
sonuçları ve İdarece gerçekleştirilen diğer faali-
yet ve hizmetleri kamuoyunun bilgisine sunmuş 
bulunmaktayız. Böylece 2015 yılı Performans 
Programında belirlenen 6 adet performans 
hedefi ve 11 adet performans göstergesinin 
sonuçları değerlendirilmiştir.
Hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri 
gözetilerek katılımcı bir anlayışla hazırlanan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Faali-
yet Raporunu herkes için faydalı olması temen-
nisiyle kamuoyunun bilgisine sunar, gayretli 
çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ederim.
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GENEL BİLGİLER



11

FAALİYET RAPORU 2015



12

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

A. İDARENİN MİSYON VE   
     VİZYONU 
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığının Misyonu; 
• Devlet tarafından yürütülen iktisadi 

faaliyet ve hizmetler ile işletme ve 
varlıkların özel sektöre devrini,

• Kamu yatırım ve hizmetlerinin özel 
sektör işbirliği ile gerçekleştirilme-
sini sağlayacak özelleştirme uygu-
lamalarını yapmak, bu alanlarda 
politika üretmek ve danışmanlık hiz-
metlerini sunmaktır.

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığının Vizyonu;
“Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip 
bir Türkiye” hedefine özelleştirme uy-
gulamalarıyla öncülük etmektir.

B. GÖREV, YETKİ VE
     SORUMLULUKLAR

27/11/1994 tarih ve 22124 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzen-
lenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) ile 
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK/Ku-
rul) ile Özelleştirme Fonu (Fon) oluştu-
rulmuş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB/İdare) kurularak görev ve yetkile-
ri belirlenmiştir. Söz konusu Kanun’a 
göre; “İdare, özelleştirme işlemlerini 
yürütmek ve Özelleştirme Fonunu ida-
re etmek üzere Başbakan’a bağlı, kamu 
tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli geçi-
ci bir kurumdur. Ancak, Başbakan Ka-
nun’la ilgili yetkilerini görevlendireceği 
bir bakan vasıtasıyla kullanabilir.” 

1. İdarenin Görev ve
     Sorumlulukları

4046 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde 
sayılan kuruluşların özelleştirilmesi ile 
ilgili sekreterya görevi yürütmek üzere 
kurulan ÖİB’nin görevleri, söz konusu 
Kanun’un 4 üncü maddesine göre şun-
lardır:

a) ÖYK kararlarını uygulamak, 

b) Kurul tarafından verilen görev ve 
yetkilerle ilgili konularda karar ver-
mek ve gerekli işlemleri yürütmek, 

c) Kuruluşların özelleştirme kapsa-
mına alınmasına veya özelleştirme 
kapsamına alınmış olan kuruluşla-
rın eski statülerine iade edilmesi 
veya özelleştirme programındaki 
kuruluşlardan gerekli görülenle-
rin özelleştirmeye hazırlanmasına 
karar verilmesi konusunda Kurul’a 
teklifte bulunmak, 

d) Kuruluşların özelleştirilmesine 
ilişkin her türlü işlemin yerine ge-
tirilmesi ile bunların özelleştiril-
melerine hazırlık amacıyla yönlen-
dirilmesini, faaliyetlerinin takip ve 
koordinasyonunu yürütmek, 

e) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlardan anonim şirket statü-
sünde olmayanların anonim şirket 
haline dönüştürülüp dönüştürül-
memelerine karar vermek, 

f) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlardan, anonim şirket sta-
tüsünde olan ve anonim şirket ha-
line dönüştürülen kuruluşların ser-
mayelerindeki kamu payı % 50’nin 
altına düşünceye, diğerlerinde ise 
özelleştirme uygulamaları sonucu 
devredildikleri tarihe kadar bunla-
rın sermaye miktarını tespit etmek, 
kuruluş, birleşme veya bölünme-
lerinde gerekli düzenlemeleri yap-
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mak, mal varlıkları ile hak ve yü-
kümlülüklerine ilişkin esasları tespit 
etmek, hesapları ve faaliyetleri ile il-
gili her türlü düzenlemeyi yapmak, 
bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri 
almak, 

g) Özelleştirme uygulamalarının ge-
rektirdiği özelleştirme ile ilgili her 
türlü işlemi yürütmek, 

h) Kanuni sınırlamalar saklı kalmak 
kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve 
hukuki yapıları ile ilgili olarak dü-
zenlemeler yapmak, 

ı) Özelleştirme programındaki ku-
ruluşların; kaynak kullanımlarına, 
taşınmaz edinmelerine, kiralama-
larına ve bu taşınmazlar üzerinde 
sair akitler yoluyla tasarruf etmele-
rine, 2942 sayılı Kanun’un 30 uncu 
maddesi uyarınca işlem tesis ede-
bilmelerine, yurtiçi ve yurtdışı borç-
lanmalarına, verimliliğin artırılması 
ilkesi göz önünde bulundurularak 
yapılacak personel alımı ve azaltıl-
masına, çalışma şartlarına, perso-
nelin yurtdışı geçici görevlendiril-
melerine ilişkin talepler hakkında 
karar vermek, 

i) Kuruluşların yönetim kurulu baş-
kanlığı ve üyelikleri ile denetim ve 
tasfiye kurulu üyelikleri ve genel 
müdürlükleri ile ait oldukları ku-
ruluşlardan ayrı olarak özelleştir-
me programına alınan ve anonim 
şirkete dönüştürülmelerine gerek 
görülmeyen müesseselerde, mü-
essese müdürlükleri ve yönetim 
komitelerine, işletme ve işletme 
birimlerinde bunların müdürlükle-
rine yapılacak atamalar ve bu gö-
revlerden alınma işlemlerine ilişkin 
olarak Başbakan’a teklifte bulun-
mak (bu görevlere atanacaklarda 4 
yıllık yükseköğrenim görmüş olma 
şartı aranır),

j) Kurulca ihracına karar verilen her 
türlü menkul kıymet ile diğer kıy-
metli evrakın düzenlenmesine yö-
nelik olarak bunların adedi, değeri 
ve ilgili diğer hususları tespit etmek, 

k) Kuruluşların sermayelerine ayni 
sermaye konulması hallerinde ayni 
sermayenin değerlendirilmesini 
yapmak veya yaptırmak, 

l) Özelleştirme Fonu’nu idare etmek, 

m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit 
araştırma, proje işleri, reklam, tanı-
tım, halkla ilişkiler işlemleri ve mali 
denetim ile hukuki, teknik, idari ve 
mali değerleme işlemlerini yapmak 
ve/veya bu işlerin danışman görev-
lendirilmesi suretiyle yaptırılmasını 
temin etmek, 

n) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlara, özelleştirme uygula-
malarının gerektirdiği hallerde borç 
vermek, kamu bankalarının uygu-
ladığı en yüksek ticari faiz oranını 
aşmamak kaydıyla Özelleştirme 
Fonu’ndan sağlanacak finansmana 
uygulanacak faiz oranlarını ve şart-
larını belirlemek, 

o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla veri-
len görevleri yapmak. 

İdare, hizmetin ifası için yarar gördüğü 
hallerde usul ve esaslarını açıkça belir-
lemek kaydıyla bu maddenin (a), (b), (h), 
(ı) ve (m) bentlerinde yazılı konularda 
özelleştirme programındaki kuruluşla-
ra yetki verebilir.
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2. ÖYK’nın Kuruluş, Görev
     ve Sorumlulukları

Başbakan’ın başkanlığında, Başba-
kan’ın belirleyeceği dört bakandan olu-
şan ÖYK, üyelerin tamamının katılımı 
ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır. 
ÖYK’nın sekretarya hizmetleri, İdare ta-
rafından yürütülür. 

4046 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde 
sayılan kuruluşların özelleştirilmesi ile 
ilgili karar mercii olarak kurulan ÖYK’nın 
görevleri, söz konusu Kanun’un 3 üncü 
maddesine göre şunlardır:

a) 4046 sayılı Kanun’un 1 inci mad-
desinde sayılan kuruluşların “özel-
leştirme kapsamına” alınmasına, 
özelleştirme kapsamına alınanlardan 
mevcut durumu itibarıyla özelleştiri-
lebilir nitelikte olmayanların mali ve 
hukuki açıdan “özelleştirmeye hazır-
lanmasına”, hazırlık işlemleri tamam-
lananların bu işlemlerin tamamlan-
masından sonra, hazırlık işlemlerine 
gerek görülmeyenlerin ise doğrudan 
“özelleştirme programına” alınmasına 
karar vermek ve özelleştirme kapsa-
mına alınan kuruluşların özelleştirme 
işlemlerinin tamamlanması için süre 
tespit etmek, 

b) Özelleştirme kapsamına alınmış 
olan kuruluşlardan gerekli görü-
lenlerin özelleştirme kapsamından 
çıkarılarak eski statülerine iade 
edilmesine ve/veya özelleştirme 
programına alınmış kuruluşlardan 
gerekli görülenlerin özelleştirme-
ye hazırlanmasına karar vermek, 

c) Kuruluşların; satış, kiralama, işlet-
me hakkı devri, mülkiyetin gayri 
ayni hakların tesisi ve işin gereği-
ne uygun sair hukuki tasarruflar 
ile devredilmelerine ilişkin özelleş-
tirme yöntemlerinden hangisi ile 
özelleştirileceğini belirlemek,

d) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşların “satış, kiralama, işlet-
me hakkı devri, mülkiyetin gayri 
ayni hakların tesisi ve işin gereği-
ne uygun sair hukuki tasarruflarla 
gerçek ve/veya özel hukuk tüzel 
kişilerine devredilmesi” yöntem-
leriyle yapılan ihaleler sonucunda 
ihale komisyonlarınca verilen nihai 
kararları onaylamak, 

e) Özelleştirme kapsamına alınan 
kuruluşlardan gerekli görülenlerin 
küçültülmesine, faaliyetlerinin sü-
reli veya süresiz olarak durdurul-
masına, kapatılmasına veya tasfi-
yesine karar vermek, 

f) Yurtiçinden ve/veya yurtdışından 
Özelleştirme Fonu’nun kullanım 
alanlarında yararlanmak üzere 
borç almaya ve bu amaçla devlet 
garantili ve garantisiz iç ve dış tah-
viller ile gerekli görülen hallerde 
her türlü menkul kıymet ihracı ve 
diğer kıymetli evrakın düzenlen-
mesine karar vermek, 

g) Gerekli görülen hallerde, özelleş-
tirme programındaki kuruluşların 
hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait 
her türlü menkul kıymet ve diğer 
kıymetli evrakın satın alınmasına ve 
tekrar satılmasına karar vermek, 

h) Özelleştirme Fonu ve İdarenin ge-
lir gider programlarını görüşerek 
onaylamak, 

ı) İdarenin yıl içindeki uygulamaları 
ile gelecek yıl programlarını değer-
lendirerek varsa aksaklıkları gide-
recek tedbirleri almak ve İdarenin 
hak, alacak ve borçları hakkında 
karar vermek,

i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla ve-
rilen işleri karara bağlamak. 

ÖYK hizmetin ifası için yarar gördüğü 
hallerde, parasal sınırları ile usul ve 
esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla bu 
maddenin (d) ve (g) bentlerinde yazılı 
konularda İdareye yetki verebilir. 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

1.1. İdare Binası

İdare, bir binada ve 7.700 m² alanda 
hizmet vermektedir. Bodrum kat ve 
bahçe dâhil toplam alan 10.250 m²’dir.

1.2.   İdareye Ait Gayrimenkuller

İdare, Ankara ili Çankaya ilçesi Atatürk 
Bulvarı üzerinde, 2515 ada, 110 parsel 
numarasında kayıtlı 4219 m2’lik ile Eti-
mesgut ilçesi, Erler Mahallesi, 810 Ada, 4 
Parselde 2.776 m2’lik arsalara sahiptir.

2. Örgüt Yapısı

İdarenin teşkilat yapısı 4046 sayılı Ka-
nun ile Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği’nin 5 inci 
maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre İda-
re teşkilatı, Başkanlık, Başkan Yardımcıları, 
ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve 
yardımcı birimlerden oluşmaktadır. 

Başkan, İdarenin en yüksek amiri olup, 
birinci derecede imza yetkisine sahip 
İdare bütçesinin ita amiridir. İdarenin 
bütün işlerinin kanun, ilgili yönetme-
lik hükümleri ve ÖYK kararları ile diğer 
mevzuat gereğince yönetimi ve İda-
renin temsilinden ve Özelleştirme Fo-
nu’nun idaresinden sorumludur. 

Başkan Yardımcıları, İdare Başkanı tara-
fından verilen görevleri yapmak ve ta-
limatları yerine getirmek, teşkilatın çe-
şitli kademeleri ve ilgili hizmet birimleri 
arasında uyum ve işbirliğini, çalışma-
nın organizasyon ve koordinasyonunu 
sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca Başkan 
Yardımcıları, Başkan tarafından devre-
dilen yetkileri Başkan adına kullanırlar. 
İdare bünyesinde 5 Başkan Yardımcılığı 
olup, Başkan Yardımcılarına bağlı hiz-
met birimleri İdare Başkanı tarafından 
belirlenir. 

İdarenin taşra teşkilatı olmayıp, teşkilat 
şeması aşağıda sunulmuştur:
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3. Bilgi ve Teknolojik  
 Kaynaklar

3.1. Donanım Bilgileri

İşlem süreçlerinin hızlandırılması, et-
kinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla 
hizmetlerin yürütülmesi sırasında, bilgi 
ve teknoloji kaynaklarından mümkün 

olduğunca faydalanmaya çalışılmakta-
dır.

Web sitesi aracılığı ile İdare bünyesin-
de yürütülen özelleştirme uygulamaları 
hakkında kamuoyu bilgilendirilmekte 
ve bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Bilgi işlem birimi tarafından 395 kullanı-
cıya internet ve e-posta iletişiminin ke-
sintisiz sağlanmasının yanı sıra donanım 

BAŞKAN

Hukuk MüşavirliğiÖzel Kalem

Başkan 
Yardımcısı

7. Proje Grup
Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı

2. Proje Grup
Başkanlığı

3. Proje Grup
Başkanlığı

5. Proje Grup
Başkanlığı

6. Proje Grup
Başkanlığı

9. Proje Grup
Başkanlığı

8. Proje Grup
Başkanlığı

4. Proje Grup
Başkanlığı

1. Proje Grup
Başkanlığı

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

10. Proje Grup
Başkanlığı

Sermaye Piyasaları 
Daire Başkanlığı

Finansman ve Fon
Yönetimi Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı

Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığı

Özelleştirme Sonrası Takip 
İşleri Grup Başkanlığı

Proje Değerlendirme ve 
Hazırlık Daire Başkanlığı

İstihdam ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı

Danışmanlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı

Başkan 
Yardımcısı

Başkan 
Yardımcısı

Başkan 
Yardımcısı

Başkan 
Yardımcısı

İhale Hizmetleri Daire Başkanlığıİç Denetim Birimi

Başkanlık Müşavirleri Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başk.

Şekil 1: Teşkilat Şeması
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ve işletim sistemi arızalarının giderilme-
si, switchlerin performans ayarlarının 
yapılması, virüs kontrol programlarının 
güncellenmesi, kişisel bilgisayar ve ya-
zıcıların paylaşım tanımlarının yapılması 
gibi hizmetler verilmektedir.

İnternet ortamındaki sunulan bilgiler 
gün çektikçe yoğunlaştığından ve gör-
selliğe daha çok yer verildiğinden, eri-
şimin kesintisiz ve hızlı sağlanabilmesi 

için altyapı topolojimizde değişikliğe 
gidilmiştir. Türk Telekom’un kurumsal 
müşterileri için yüksek bant genişliğiy-
le her türlü veri akışını sağladığı düşük 
maliyetli “metro-ethernet” teknolojisi, 
50 Mbps (megabit per second) hat ka-
pasitesi ile kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu kapsamda 2015 yılı itibarıyla İdare-
nin teknolojik malzeme dağılımı aşağı-
daki gibidir:

SUNUCU ADET
HP ML350P G8 2
HP Proliant ML380 G3 2
HP DL380 G6 3
HP StorageWorks MSL 2024 (Disk) 1
HP Storage Works MSA 2000 (Tape) 1
HP ML350P G8 (Sanal) 8

ÜRÜN ADET
Notebook 35
Kişisel Bilgisayar (PC) 319
LCD Monitör 233
Tablet Bilgisayar 1
Cep Bilgisayarı 1
Lazer Yazıcı 178
Matrix Yazıcı 1
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 2
Plotter Yazıcı 1
Inkjet Yazıcı 1
Fax Cihazı 13
Tarayıcı 14
Fotokopi Makinası 2
Cep Telefonu 13
Swich 29

Tablo 1: Sunucu Dağılımı

Tablo 2: Teknolojik Malzeme Dağılımı
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YAZILIM ADI AÇIKLAMA KULLANICI BİRİM
Foreks BİST ve Merkez Bankası Sermaye Piyasaları Daire Bşk.

PYBS İnsan Kaynakları Personel ve Eğitim Daire Bşk.

Say2000i Bordro/Muhasebe İdarenin Tümü

ÖYBS Özelleştirme Yönetim Bilgi 
Sistemi İdarenin Tümü

Dava Takip Dava Takip Yazılımı Hukuk Müşavirliği

İcra-Pro İcra Takip Yazılımı Hukuk Müşavirliği

SGB.net Fon Muhasebe İdari ve Mali İşler Daire Bşk.

NETWORK CİHAZLARI  SAYISI
3COM Layer3 Switch 4924 1
3COM Layer2 Switch 3824 2
HP 2530 48G Layer2 Switch 7
HP 2810 48G Pro Curve Switch 2
HP A5120 Layer3 Switch 1
DEPO – Eski/Yedek Switch 9
8 Portlu Mini Switch 7
TELCO T5C-24T Fiber Switch 1
Cisco Pix 515 Firewall 1

SİSTEM YAZILIMLARI ADET

Windows Server 2008 R2 2

Windows Server 2012 Std 2

Windows Server 2012 Data Center 1

Exchange Server 2010 1

Windows Server 2003 2

Exchange Server 2003 1

Windows Server 2008 3

SQL 2008 1

ESET NOD32 Antivirus 4.0 300

Windows XP Professional Edition 160

Microsoft Office XP 2003 160

Windows 7 TR Professional 160

Microsoft Office XP 2007 160

Microsoft Office 2010 TR 5

Tablo 3: Bilgi Sistemi Yazılımları

Tablo 4: Uygulama Yazılımları

Tablo 5: Sistem İletişim Alt Yapı Malzeme Durumu
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3.2. Kütüphane

İdare kütüphanesinde 3000 adet kayıt-
lı kitap, dergi ve tez bulunmakta olup 
bunlar personel ile araştırmacı ve öğ-
rencilerin kullanımına sunulmaktadır.

4. İnsan Kaynakları
2015 yılı sonu itibarıyla İdareye tahsis edi-
len 371 personel kadrosundan 251’i (% 68) 
dolu, 120’sı (% 32) boş durumdadır.

İdarede 4 ayrı statüde personel istih-
dam edilmektedir: 

a) Kadrolu Personel: İdareye tahsis 
edilmiş olan kadrolarda 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na göre 
istihdam edilen personel.

b) Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel: 
İdareye tahsis edilmiş olan kad-
rolarda 4046 sayılı Kanun’un 6’ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında belir-
tilen kadrolar karşılık gösterilmek 
suretiyle sözleşmeli statüde istih-
dam edilen personel. 

c) Sözleşmeli Personel: 4046 sayılı 
Kanun’un 6 ncı maddesinin üçün-
cü fıkrası hükmüne göre, genel ve 

katma bütçeli idarelerde çalışan-
lardan, kurumlarının muvafakati 
ile kurumlarından aylıksız izinli sa-
yılmak suretiyle İdarede sözleşmeli 
olarak istihdam edilen personel.

d) Geçici Personel: 4046 sayılı Ka-
nunun 6 ncı maddesinin beşinci 
fıkrasına göre Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile özel-
leştirme kapsamına alınan kuruluş-
larda çalışanlardan, ücreti ve özlük 
hakları kendi kuruluşları tarafından 
karşılanmak kaydıyla İdarede gö-
revlendirilen personel.

2015 yılı sonu itibarıyla İdaredeki 251 
dolu kadroda bulunan personelden 
214’ü kadrolu, 37’si kadro karşılığı söz-
leşmeli personel statüsünde çalışmakta 
olup kadrolu personelden 7’si geçici gö-
revli olarak diğer kamu kurum ve kuruluş-
larında görev yapmaktadır. Ayrıca, 4046 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre kadroları kendi kurumunda 
kalmak kaydıyla 4 kişi geçici sözleşmeli, aynı 
Kanun’un 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası-
na göre 58 geçici personel statüsünde ol-
mak üzere İdarede toplam 313 personel 
fiilen görev yapmaktadır.

Kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli 
ve geçici statüde görev yapan personelin gö-

rev yerleri esas alınarak, statülerine göre sayı-
sal dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Statülerine Göre Personel Sayıları

Yıllar Kadrolu 
Personel

Kadro Karşılığı
Sözleşmeli 
Personel

Sözleşmeli 
Personel Geçici Personel Toplam

2011 62 182 5 50 299

2012 190 52 7 55 304

2013 194 47 3 65 309

2014 216 39 4 59 318

2015 214 37 4 58 313
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Tablo 7: Personelin Birimler Bazında Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı
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BAŞKANLIK 5 2 1 6 14

İÇ DENETİM BİRİMİ 2 2

ANA HİZMET BİRİMLERİ 160

Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı 4 1 5

Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 1 4 1 6

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire
Başkanlığı 1 10 2 2 15

İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 2 1 1 5

İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 1 6 1 1 9

Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 6 1 1 8

Proje Grup Başkanlığı 12 53 13 4 5 3 22 112

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 58

Başkanlık Müşavirleri 10 10

Hukuk Müşavirliği 12 2 3 1 18

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 10 2 2 2 4 2 23

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 1 3 1 2 7

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ 72

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 1 6 1 1 1 3 13

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 10 4 2 17 7 18 59

BAŞKA KURUMLARDA GÖREVLİ 1 1 3 1 1 7

TOPLAM 24 3 11 13 119 2 23 2 10 35 9 4 58 313
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İdare personelinin % 68’i kadrolu, % 12’si 
kadro karşılığı sözleşmeli, % 1’i sözleşmeli ve 
%19’u geçici personel statüsünde görev yap-
maktadır. Toplam personelin, % 4’ü Başkanlık 
Makamında, % 51’i ana hizmet birimlerinde, 

% 19’u danışma ve denetim birimlerinde, % 
23’ü yardımcı hizmet birimlerinde, % 1’i iç 
denetim biriminde ve % 2’si de diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görev 
yapmaktadır.

İdarede görev yapan kadrolu, kadro kar-
şılığı sözleşmeli ve sözleşmeli personelin 

yaş gruplarına ve personelin hizmet yılına 
göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir: 

Grafik 1. Personelin Unvan ve Görevlere Göre Dağılımı
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Grafik 2.Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli ve 
sözleşmeli personelin yaklaşık % 85’i 10 
yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesine 
sahip olması, yürütülen çalışmaların ka-
litesinde ve sürekliliğin sağlanmasında 
önemli rol oynamaktadır.

Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, 
her türlü ayrımcılığın önlenerek fırsat 

eşitliğinin sağlanması, İdare insan kay-
nakları yönetiminin temel ilkelerinden 
birisidir. Bu çerçevede 2015 yılı sonu iti-
barıyla % 43 olan kadın personel oranı, 
Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.  
İdare personelinin cinsiyete göre dağı-
lımına ilişkin veriler aşağıda yer almak-
tadır:

2015 yılı sonu itibarıyla İdarede görev 
yapan kadrolu, kadro karşılığı sözleş-
meli ve geçici sözleşmeli personelin 

eğitim durumuna ilişkin veriler aşağıda-
ki grafikte gösterilmektedir:

Grafik 3.Personelin Hizmet Yılı Dağılımı
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Grafikte görüldüğü üzere, İdare per-
sonelinin % 85’i lisans ve üzeri eğitim 
düzeyinde iken, yalnızca % 2’si ortaokul 
düzeyinde eğitim görmüş olup, bunlar 
da genel olarak yardımcı hizmetler sı-
nıfında istihdam edilmektedir. İdarede 
ihtiyaç duyulan yeni personel istihda-
mında üniversite eğitimini tamamlamış 
adaylar arasından tercih yapılmasına 
özen gösterilmekte olup, önümüzdeki 
5 yıllık dönemde destek hizmetleri dı-

şında görev yapan personelin asgari 
lisans seviyesinde eğitim görmüş per-
sonelden oluşması hedeflenmektedir.

2015 yılı içinde kadrolu, kadro karşılığı 
sözleşmeli ve sözleşmeli personelden 
9 kişi çeşitli nedenlerle İdaredeki görev-
lerinden ayrılmıştır. Son 3 yılda ayrılan 
personelin sayısı ve ayrılma nedenleri 
aşağıda gösterilmiştir:

Grafik 5.Personelin Eğitim Durumu
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Tablo 8. Personelin Ayrılma Nedenleri
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5. Sunulan Hizmetler

İdarenin sunduğu hizmetler, ana hiz-
met birimleri, danışma ve denetim bi-
rimleri ile yardımcı hizmet birimleri 
tarafından yerine getirilmektedir. Birim-
lerin görevleri, 4046 sayılı Kanun’un 37 
nci maddesine dayanılarak hazırlanan 
ve 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren İdare Teşkilat ve Görev Yö-
netmeliği’nde düzenlenmiştir. Birimler 
verilen görevleri yerine getirirken diğer 
birimler ve kurumlarla koordineli bir şe-
kilde çalışmaktadır.

5.1. Ana Hizmet Birimleri
       Tarafından Sunulan
       Hizmetler

5.1.1. Sermaye Piyasaları         
  Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 8 inci maddesinde Sermaye Piyasa-
ları Daire Başkanlığının görevleri aşağı-
daki gibi belirlenmiştir:

a) Kanunun 3 üncü maddesinin (f) 
bendi gereğince, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu (Kurul) tarafından 
ihracına karar verilen ve Finans-
man ve Fon Daire Başkanlığı tara-
fından Fonun finansman ihtiyacına 
göre miktarı, uygulanacak faiz oran-
ları ve şartları belirlenerek bildirilen 
her türlü menkul kıymetin ihracına 
yönelik olarak bunların adedi, değe-
ri ve diğer hususların tespitine ilişkin 
gerekli çalışmaları yapmak ve her 
türlü işlemi yürütmek, bu konularda 
ilgili diğer birimlerle koordinasyonu 
sağlamak,

b) Kanunun 3 üncü maddesinin (g) 
bendi gereğince, (diğer kıymetli 
evrak “çek, poliçe, bono” hariç) Ku-

rul tarafından verilecek kararların 
gereklerini yerine getirmek,

c) Menkul kıymetlerinin borsada ve 
borsa dışında, yurtdışı sermaye 
piyasalarında alım satımı, yurtiçi 
ve yurtdışında halka arzı ile men-
kul kıymetler yatırım fonları veya 
ortaklıklarına satışını, ilgili mevzuat 
çerçevesinde yerine getirmek,

d) Özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili 
yurtiçi ve yurtdışında halka arz ile 
borsada, borsa dışında ve yurtdı-
şı sermaye piyasalarında satış gibi 
işlemlerin yürütülmesi konuların-
da ilgili Daire Başkanlıkları veya 
Proje Grup Başkanlıklarınca yürü-
tülen menkul kıymet ihracına ilişkin 
Sermaye Piyasası Kurulu ve menkul 
kıymetler borsaları ile yurtdışı işlem-
ler için gerekli kayıt ve izinlerin alın-
masını ve satışta aracılık hizmetleri-
ni yerine getirecek banka/bankalar 
ve/veya aracı kurum/kurumların 
(danışman) belirlenmesini mütea-
kip, banka/bankalar ve/veya aracı 
kurum/kurumlarla gerekli ilişkileri 
kurmak ve yürütmek suretiyle hal-
ka arz ve satış işlemlerini gerçek-
leştirmek, takip etmek ve sonuç-
landırmak,

e) Menkul kıymetlerin borsada, bor-
sa dışında, yurtdışı sermaye pi-
yasalarında alım satımı, yurtiçi ve 
yurtdışında halka arzı ile ilgili ola-
rak yapılacak teknik işlemleri yü-
rütmek, ilgisine göre Finansman 
ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı 
ve İdari ve Mali İşler Daire Başkan-
lığı ile mutabakatını sağlamak,

f) Halka arza ilişkin olarak Sermaye 
Piyasası Kurulu mevzuatı çerçeve-
sinde yapılacak satışları kamuoyu-
na duyurmak üzere gerekli bilgileri 
Basın ve Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanlığına iletmek,
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g) İdarenin pay sahibi olduğu kuru-
luşlardaki hisse senetleri ile ilgili, 
kar payı ve yeni pay alma kupon 
kesimi, teslim ve tesellüm gibi iş-
lemleri sürekli ve düzenli olarak 
yürütmek ve takip etmek,

h) Çıkarılacak menkul kıymetlerin 
basımı ve bunların İdare veznesi 
dışında saklanması halinde banka-
larda muhafazasının sağlanması-
na ilişkin işlemleri yürütmek,

ı)  Yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasa-
larının takibi ve analiz işlemlerini 
yürütülmesini, sermaye piyasası-
na ilişkin bilgi ve belgeler hakkın-
da rapor hazırlanmasını, sermaye 
piyasaları ile ilgili kamu kuruluşları 
tarafından istenecek bilgi ve bel-
gelerin takibini ve ilgili birimlere 
intikalini sağlamak,

i) Daire Başkanlığı tarafından kendi 
görev alanında ödeme gerektiren 
işlemlerde, gerekli incelemelerin 
yapılarak, ödemenin yapılması-
na esas olmak üzere ilgisine göre 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
veya Finansman ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanlığına zamanında ge-
rekli belgelerle birlikte bildirimde 
bulunmak,

j) İlgili daire başkanlığı veya proje 
grup başkanlığının bildirimi üze-
rine genel kurul toplantısı öncesi 
bankalarda muhafaza edilen hisse 
senetlerinin bloke edilmesi işlem-
lerini yürütmek,

k) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek. 

5.1.2. Finansman ve Fon Yönetimi
 Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 9 uncu maddesinde Finansman ve 
Fon Yönetimi Daire Başkanlığının gö-
revleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Özelleştirme Fonunun (Fon) yönetimi 
ile ilgili işlemlerin takibini yapmak,

b) Kurul’un onayına sunulmak üzere 
Fon’un bütçesini, gelir-gider prog-
ramını İdari ve Mali İşler Daire Baş-
kanlığı ile diğer ilgili Daire Başkan-
lıkları ve Proje Grup Başkanlıkları 
ile koordineli olarak hazırlamak,

c) Kanunun 10 uncu maddesinde yer 
alan Fonun kullanım alanlarına iliş-
kin olarak her türlü işlemi yürütmek, 
bu konuda İdarenin diğer birimleri 
ile koordinasyon sağlamak,

d) Kanunun 3. Maddesinin (f) bendi 
gereğince Kurul onayına sunulacak 
karar taslaklarını hazırlamak ve Ku-
rul tarafından verilecek kararların 
gereklerini yerine getirmek, Fonun 
finansman ihtiyacına göre borçlan-
ma işlemleri ile bu çerçevede men-
kul kıymet ihracını planlamak, sağla-
nacak finansmana uygulanacak faiz 
oranları ve şartlarının belirlenmesi-
ne ilişkin işlemleri yürütmek ve bu 
konularda ilgili birimlerle koordinas-
yonu sağlamak,

e) Fon ile ilgili her türlü giriş ve çıkışa 
ilişkin işlemleri yerine getirmek ve 
sonuçlarını İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığına bildirerek İdare kayıt-
larına intikalini sağlamak,

f) Proje Grup Başkanlıklarınca intikal 
ettirilen özelleştirme programındaki 
kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı borç-
lanmaları ile finansman ihtiyacının 
karşılanmasına ilişkin talepler ko-
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nusunda inceleme, değerlendirme 
yapmak ve görüş oluşturmak,

g) Proje Grup Başkanlıklarınca gerçek-
leştirilen sermaye artırım işlemleri 
ile Fonun gelir giderlerine yönelik 
istatistiki verileri hazırlamak,

h) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek.      

   

5.1.3.  Proje Değerlendirme ve
             Hazırlık Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 10 uncu maddesinde Proje Değer-
lendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığının 
görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Özelleştirme kapsamına alınacak 
kuruluşlarla ilgili olarak öncelikleri 
belirleyerek gerekli ön inceleme-
yi yapmak, özelleştirme kapsamı-
na alınması uygun ise bunlardan 
hangilerinin mali ve hukuki yönden 
özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi 
olacağı veya doğrudan özelleştirme 
programına alınabileceğine ilişkin 
çalışma ve araştırmaları yapmak ve 
bu konularda rapor hazırlamak,

b) Özelleştirme kapsamına alınan ve 
hazırlık çalışmalarına tabi tutulan 
ve Kurulca İdarenin görevlendiril-
mesi halinde kuruluşlardan hangi-
lerinin anonim şirket haline dönüş-
türüleceğine, hangilerinin anonim 
şirket haline dönüştürülmesinin 
gerekli olmadığına dair araştırma-
lar yapmak ve bu konularda gerekli 
raporları düzenlemek,

c) Özelleştirme kapsamına alınan ve 
hazırlık çalışmalarına tabi tutulan ku-
ruluşlardan küçültülmesi, faaliyetleri-
nin durdurulması, kapatılması, tasfi-
yesi ya da kapsamdan/ programdan 

çıkarılarak eski statülerine iade edil-
meleri hususunda gerekli değerlen-
dirmeler ile mali ve hukuki yönden 
hazırlık işlemlerine tabi tutulması ge-
rekenleri ilgili Proje Grup Başkanlığı-
nın da görüşü alınarak tespit etmek, 
üzerinde gerekli çalışmaları yapmak, 
İdare tarafından Kurul’a sunulacak 
“zaman çizelgesi ve uygulama planı-
nı” içeren raporlar ve karar taslakla-
rını hazırlamak, çalışma sonuçlarını 
ve ilgili bilgi ve belgeleri proje grup 
başkanlığına intikal ettirmek,

d) İdareye intikal ettirilen, özelleştir-
meyi destekleyici ve geliştirici pro-
jeleri incelemek ve projeler hakkın-
da görüşleri oluşturmak,

e) Özelleştirme kapsamına alınan ku-
ruluşların, hazırlık işlemleri tamam-
lanıncaya kadar bu kuruluşların bağlı 
bulundukları Bakanlık veya kurumlar 
ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek.

5.1.4. İstihdam ve Sosyal
 Hizmetler Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeli-
ğinin 11 inci maddesinde İstihdam ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 
görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Özelleştirme kapsamına alınan ku-
ruluşların etkin çalışma ilkesi göz 
önünde bulundurularak istihdam 
yapılarını oluşturmak, çalışma şart-
larına ilişkin incelemeler yaparak 
periyodik değerlendirme raporu 
hazırlamak, ilgili birimlere bilgi ver-
mek ve özelleştirme işlemleri çer-
çevesinde istihdam konusunda gö-
rüş ve önerilerde bulunmak,
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b) Özelleştirme uygulamaları sonucu 
işsiz kalacak iş yasalarına tabi per-
sonelin istihdamı ile ilgili politika ve 
uygulamaları Idare’nin ilgili birimleri 
ve diğer kurum ve kuruluşlarla koor-
dineli olarak yürütmek,

c) Özelleştirme programındaki kuru-
luşların; verimliliğin artırılması ilkesi 
gözetilerek, personel alımı ve azal-
tılmasına, çalışma şartlarına ilişkin  
talepleri hakkında karar verilmesine 
yönelik işlemleri, ilgili Proje Grup Baş-
kanlığı ile işbirliği halinde yürütmek,

d) Personel özlük hakları ile persone-
le sağlanacak ayni ve maddi hak-
larla ilgili olarak haklı nedenlere 
dayanmayan uygulama farklılıkları-
nın giderilmesi için idari tedbirlerin 
alınması ve gerektiğinde mevzuat-
ta değişikliğe gidilmesi hususunda 
görüş oluşturmak,

e) Kanunun 21 inci maddesi hükümleri 
gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumu 
ile yapılacak protokol ile belirlenecek 
esas ve usuller çerçevesinde İdarece 
yapılacak işlemleri yürütmek,

f) Özelleştirme programına alınan, 
özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, 
küçültülen, kapatılan veya tasfiye 
edilen kuruluşlarda çalışan 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personel ile sözleşmeli per-
sonel ve kapsam dışı personelden 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
atanacak personelin Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince atamalarının ya-
pılıp diğer kuruluşlara nakli husu-
sunda İdare tarafından yapılması 
gereken işlemleri ilgili proje grup 
başkanlığı ile işbirliği halinde yürüt-
mek Kanunun 22 nci maddesi ge-
reğince yapılacak ödemelerin Fon-
dan karşılanmasına ilişkin işlemleri 
Finansman ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığı ile koordineli olarak yü-
rütmek,

g) Kanunun 24 üncü maddesi gere-
ğince Fondan yapılacak ödemelere 
ilişkin işlemleri İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı ve Finansman ve 
Fon Yönetimi Daire Başkanlığı ile 
koordineli olarak yürütmek,

h) Daire Başkanlığı tarafından kendi 
görev alanında ödeme gerektiren iş-
lemlerde, gerekli incelemelerin yapı-
larak, ödemenin yapılmasına esas ol-
mak üzere ilgisine göre İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı veya Finans-
man ve Fon Yönetimi Daire Başkan-
lığına zamanında gerekli belgelerle 
birlikte bildirimde bulunmak,

ı) Kanunun 4 üncü maddesinin (i) 
bendi gereğince İdareye devredi-
len kuruluşların yönetim kurulu 
başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve 
tasfiye kurulu üyelikleri ve genel 
müdürlükleri ile ait oldukları ku-
ruluşlardan ayrı olarak özelleştir-
me programına alınan ve anonim 
şirkete dönüştürülmelerine gerek 
görülmeyen müesseselerde, mü-
essese müdürlükleri ve yönetim 
komitelerine, işletme ve işletme 
birimlerinde bunların müdürlüklerine 
yapılacak atama ve bu görevlerden 
alınmalara   ilişkin her türlü işlemi yü-
rütmek, izlemek ve arşivlemek,

i) İlgili Daire Başkanlıkları veya Proje 
Grup Başkanlarının bildirimi üzeri-
ne, genel kurul tarihlerini yapılacak 
atamalar yönünden izlemek,

j) Özelleştirme programında bulunan 
kuruluşların ihtiyaçlarına binaen 
kurum içinden ve dışından yapa-
cakları personel hareketlerini, is-
tihdam değişikliklerini takip etmek, 
izlemek, yürütmek ve buna ilişkin 
işlemleri sonuçlandırmak. Personel 
hareketleri ve istihdam değişiklikle-
ri konularında ilgili proje grup baş-
kanlıklarını bilgilendirmek,
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k) Özelleştirme programındaki kuru-
luşlarda çalışan personelin kurum 
içinde ve özelleştirme programın-
daki diğer kuruluşlar ile 4046 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak işlemle-
rin aksamamasını teminen özelleş-
tirilmiş kuruluşlarda geçici olarak 
görevlendirilmelerine ilişkin talep-
leri inceleyip sonuçlandırmak,

l) Özelleştirme programındaki kuru-
luşların faaliyetleri ile ilgili olarak 
İdare tarafından yaptırılacak incele-
me, denetleme, araştırma, raporla-
ma işlemlerinin takip ve koordinas-
yonunu yürütmek,

m) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek.

5.1.5.  Danışmanlık Hizmetleri  
  Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeli-
ğinin 12 nci maddesinde Danışmanlık 
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevle-
ri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili ko-
nularda; ilgili Proje Grup Başkanlı-
ğının talebi üzerine açılacak ihale-
lerde görevlendirilecek olan ihale 
komisyonunun teşkiline ilişkin iş-
lemleri yürütmek ve gerekli Başkan-
lık Olur’unu almak suretiyle görev-
lendirilecek ihale komisyonlarının 
sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b) Danışmanlık hizmetlerinin ihale iş-
lemlerine ilişkin her türlü evrakı ha-
zırlamak ve muhafaza etmek, da-
nışman seçimi ile ilgili olarak ihale 
komisyonlarına gerekli teknik des-
teği sağlamak,

c) Kayıt işlemi ikmal edilen ihale ev-
raklarını muhafaza etmek,

d) Danışmanlık ihaleleri sonucu lehi-
ne ihale sonuçlanan teklif sahibi ile 
yapılacak sözleşmeleri gerektiğin-
de ilgili birimlerin yardımı ile hazır-
lamak ve ilgili birimin teklifi üzerine 
hizmetin devamı sırasında hizmet 
gerekleri de dikkate alınarak, söz-
leşme süresinin uzatımı vb. diğer 
hususlarla ilgili gerekli düzenleme-
leri yapmak,

e) Danışmanlık hizmetleri ihalelerinde 
ihale şartlarını ihale öncesinde, iha-
le  sonuçlarını ise ihale sonrasında 
kamuoyuna duyurulmak üzere Ba-
sın ve Halkla İlişkiler Daire  Başkan-
lığına iletmek,

f) Danışmanlar tarafından yürütülen 
hizmetleri ilgili Proje Grup Başkanlığı 
ile koordinasyon içerisinde izlemek,

g) Uluslararası finans kuruluşlarından 
kaynak sağlanması ve kullanılması-
na yönelik çalışmaları diğer birim-
lerle koordineli olarak yürütmek,

h) Daire Başkanlığı tarafından kendi 
görev alanında ödeme gerektiren iş-
lemlerde, gerekli incelemelerin yapı-
larak, ödemenin yapılmasına esas ol-
mak üzere ilgisine göre İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı veya Finans-
man ve Fon Yönetimi Daire Başkan-
lığına zamanında gerekli belgelerle 
birlikte bildirimde bulunmak,

ı) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek.

5.1.6. İhale Hizmetleri
 Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 13 üncü maddesinde Danışmanlık 
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:



29

FAALİYET RAPORU 2015

a) Özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
ihale işlemlerinde görevli komis-
yonların sekretarya hizmetlerini ve 
İhale Yönetmeliği ile verilen diğer 
görevleri yürütmek,

b) Özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
ihalelerde görev alacak komisyon 
listelerini hazırlamak ve onaya sun-
ma işlemlerini yürütmek,

c) 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkın-
da Kanun’un İdare Hizmet Birimle-
rini düzenleyen 5 nci maddesinin 
(B) bendi gereğince yapılacak ihale-
lerde ihale sonuçlarının kamuoyu-
na duyurulması için Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığına gerekli 
bilgi ve belgeleri intikal ettirmek,

d) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yürütmek.

5.1.7. Özelleştirme Sonrası Takip  
 Grup Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 14 üncü maddesinde Özelleştirme 
Sonrası Takip Grup Başkanlığının gö-
revleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Kurul kararları çerçevesinde yapı-
lacak sözleşmelerde öngörülen ta-
rafların hak ve yükümlülüklerinin, 
(yatırım taahhütleri, istihdam duru-
mu, gecikmeli halka arz vb.) süre-
sinde ve sözleşmelerde belirlenen 
şekil ve nitelikte yerine getirilip ge-
tirilmediğini izlemek,

b) (A) bendinde belirlenen hususlar-
la ilgili inceleme ve tespit raporları 
düzenlemek/düzenlettirmek,

c) Yapılan inceleme ve tespitler so-
nucu sözleşme şartlarına aykırılığın 
varlığı halinde gerekli yasal işlemle-

ri başlatmak üzere Başkanlık Oluru 
alarak Hukuk Müşavirliğine intikali-
ni sağlamak,

d) Sözleşmeye uygunluğun gerçekleş-
mesi veya yasal takip sonucu sağ-
lanması halinde, sözleşme gereğin-
ce alınan kesin teminatlar ile şarta 
bağlı olarak İdarenin elinde tutulan 
hisse senetlerinin öngörülen şart-
ların gerçekleşmesi halinde alıcıya 
teslimi hususunda ilgili birimlere 
bildirimde bulunmak,

e) İzleme ve faaliyet sonuçlarını dö-
nemsel olarak İdare Başkanı ve ilgili  
Başkan Yardımcılıklarına iletmek,

f) Özelleştirme sonrası dönemde 
özelleştirme konusu proje uygula-
ması hakkında  ortaya çıkacak her 
türlü yazışma, müzakere, değer-
lendirme vb. diğer hususlara ilişkin 
olarak İdarece ilgili makam, kişi, ku-
ruluş ve kurumlar nezdinde yapıla-
cak işlemleri gerektiğinde Idare’nin 
diğer birimleri ile koordinasyon 
içinde yürütmek,

g) Özelleştirilen kuruluşları karlılık, 
verimlilik, kapasite kullanımı, istih-
dam, yatırım gibi kriterler, açısın-
dan izlemek, özelleştirme öncesi 
dönemle karşılaştırmalı olarak  de-
ğerlendirmek, bu değerlendirmeler 
neticesinde yeni özelleştirme uygu-
lamalarına yönelik önerilerde bu-
lunmak, bu amaçlarla inceleme ve 
değerlendirme çalışmaları yapmak 
veya yaptırmak,

h) Satışı yapılan kuruluş ve varlıkların 
(tesis, işletme v.b.) satış, sözleşmeleri 
gereği takibe alınan hak ve alacak-
larla işlemler hakkında ilgili birimlere 
gerekli bilgi ve belgeleri aktarmak,

ı) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yürütmek.
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5.1.8. Gayrimenkul İşlemleri  
 Proje Grup Başkanlığı 

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeli-
ğinin 15 inci maddesinde Gayrimenkul 
İşlemleri Proje Grup Başkanlığının gö-
revleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Kuruluşların sermayelerine ayni 
sermaye konulması hallerinde ayni 
sermayenin değerlendirilmesinin 
yapılmasına veya yaptırılmasına 
ilişkin işlemleri ilgili Daire Başkanlı-
ğı ve/veya Proje Grup Başkanlığı ile 
koordinasyon içinde yürütmek ve 
değerleme işlemlerinin tamamlan-
masını müteakip değerlemeye iliş-
kin sonuçları sermaye artırımı işle-
mi yapılmak üzere ilgili Proje Grup 
Başkanlığına aktarmak,

b) Özelleştirme programındaki kuru-
luşlar ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşları arasında taşınmazların devri, 
ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira 
haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli 
devri zorunlu olan taşınmaz malların 
devrine ilişkin işlemlerini koordine 
ederek uygulanmasını sağlamak,

c) Özelleştirme programındaki kuru-
luşlara ait taşınmazlara ve sorun-
larına ilişkin tespitlerde bulunarak, 
İdarenin ilgili birimlerine görüş bil-
dirmek,

d) Özelleştirme programındaki kuru-
luşlardan anonim şirket statüsünde 
olanların sermayelerindeki kamu 
payı % 50’nin altına düşünceye, di-
ğerlerinde özelleştirme uygulama-
ları sonucu devir tarihine kadar, bu 
kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve 
tevhid işlemleri ile imar planının ha-
zırlanmasına ilişkin düzenlemeleri 
yapmak, imar planları hakkında ilgi-
li kuruluşların görüşlerini almak ve 
planlarla ilgili olarak gerekli raporları 
ve Kurul kararlarını hazırlamak,

e) Özelleştirme kapsamında bulunan 
kuruluşların kuruluş amaç ve faa-
liyetleri dışında kalan ve doğrudan 
kapsama alınan taşınmazların özel-
leştirilmesine ilişkin her türlü işle-
mi, gerektiğinde diğer ilgili birimler 
ile koordineli olarak yürütmek,

f) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yürütmek.

5.1.9. Diğer Proje Grup
 Başkanlıkları

Proje grup başkanlıklarına, Idare’nin 
hizmet birimlerini düzenleyen 5 inci 
maddede yer verilmemekle birlikte, 
Kanun içerisinde proje grup başkanlı-
ğına değinilmiş ve İdareye tahsis edilen 
kadro sayılarının ayrıntısını göstermek 
amacıyla Kanun’a eklenen listede 12 
proje grup başkanlığına yer verilmiştir.

4046 sayılı Kanun’la tahsis edilen 12 
proje grup başkanlığından biri gayri-
menkul işlerini, biri özelleştirme son-
rası takip işlerini, diğer 10 proje grup 
başkanlığı da İdare Başkanınca özelleş-
tirme işlemleri yapılmak üzere kendile-
rine tevdi edilen projelerle ilgili işlemleri 
belirlenen esaslar dâhilinde yürütürler.  
Buna göre İdarenin Teşkilat ve Görev 
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre 
Proje Grup Başkanlıklarının görevleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlarla ilgili olarak mevcut du-
rumları itibarıyla anonim şirket sta-
tüsünde olan kuruluşların ana söz-
leşmelerinin Kanuna uygun hale 
getirilmeleri ile anonim şirket sta-
tüsünde bulunmayanlardan gerek-
li görülenlerin Kanuna uygun ana 
sözleşmelerinin hazırlanarak ano-
nim şirkete dönüştürülmelerine, 
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anonim şirket statüsünde olanların 
aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla 
bir başka şirkete devri veya şirkette 
mevcut aktiflerinin bir kısmının ayni 
sermaye şeklinde konularak yeni 
şirket kurulması suretiyle bölün-
melerine ve/veya yeni bir anonim 
şirket halinde birleşmelerine ilişkin 
işlemleri yürütmek, 

b) Kuruluşların özelleştirme progra-
mına alınmalarını müteakip bunlar-
dan anonim şirket statüsünde olan 
veya anonim şirket haline dönüştü-
rülen kuruluşların sermayelerinde-
ki kamu payı % 50’nin altına düşün-
ceye, diğerlerinde ise özelleştirme 
uygulamaları sonucu devredildik-
leri tarihe kadar bunların sermaye 
miktarının tespitine, kuruluş, bir-
leşme veya bölünmelerinde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına, mal 
varlıkları ile hak ve yükümlülükleri-
ne ilişkin esasların tespit edilmesi-
ne, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili 
her türlü  düzenlemenin yapılarak 
bu işleri kolaylaştırıcı tedbirlerin 
alınmasına ilişkin işlemleri yapmak 
ve bu konularda gerektiğinde ilgili 
birimler ile koordinasyonu temin 
etmek,

c) Özelleştirme programındaki kuru-
luşların yurtiçi ve yurtdışı borçlan-
maları ile finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin talepler ko-
nusunda Finansman ve Fon Yöneti-
mi Daire Başkanlığına gerektiğinde 
görüş bildirmek, 

d) Kuruluşlar hakkında idari, mali ve 
hukuki düzenlemeler yapılmasına 
karar verilmesi halinde buna ilişkin 
işlemleri ilgili birimlerle koordineli 
olarak yürütmek, 

e) Özelleştirme programındaki kuru-
luşların hesapları ile faaliyetlerine 
ilişkin gerekli düzenlemeleri yap-

mak, kaynak kullanımlarına, taşın-
maz edinmelerine, kiralamalarına 
ve bu taşınmazlar üzerinde sair 
akitler yoluyla tasarruf etmelerine 
ilişkin talepler üzerinde çalışmalar 
yapmak buna ilişkin işlemleri yürüt-
mek, 

f) Kuruluşlar hakkında özelleştirme-
ye ilişkin güncelleştirilmiş ve detaylı 
iş planı ve zaman çizelgesi hazırla-
mak ve uygulanmasını sağlamak ve 
çıkan aksaklıkları giderici tedbirleri 
almak, bunları periyodik olarak Fi-
nansman ve Fon Yönetimi Daire 
Başkanlığına iletmek,

g) Özelleştirmeye ilişkin olarak Değer 
Tespit Komisyonlarının oluşturul-
masına ilişkin teklifi hazırlamak, 
Değer Tespit Komisyonlarınca yü-
rütülen değer tespiti yöntemleri ve 
çalışmaları ile ilgili istenecek tüm 
teknik desteği sağlamak,

h) İdarenin pay sahibi olduğu şirket-
lerdeki temettü gelirleri ile bedelli 
veya bedelsiz yapılan sermaye artı-
rımlarına ilişkin işlemleri gerçekleş-
tirmek, bilgi ve belgeleri tahakkuka 
esas olmak üzere İdari Mali İşler 
Daire Başkanlığına ve Finansman 
ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına 
intikal ettirmek,

ı) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlar hakkında tanıtım kitabı, 
bilgi kitapçığı, sirküler ve buna ben-
zer dokümanların hazırlanmasını 
sağlamak,

i) İşlemlerini yürütülen kuruluşlarla 
ilgili danışman seçimi hususun-
da gerekli bilgi ve belgeleri Danış-
manlık Hizmetleri Daire Başkanlı-
ğına iletmek, iş tanımı ve şartname 
esaslarını bildirmek,

j) Sermaye Piyasaları Daire Başkanlı-
ğının görevlerine giren konularda, 
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bu Daire Başkanlığı ile işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak,

k) Kurul tarafından belirlenen özel-
leştirme yöntemleri çerçevesinde 
ihaleye çıkılması için gerekli bilgi 
ve belgeleri İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığına iletmek,

l) Özelleştirme programına alınan 
kuruluşlarda idari, mali ve hukuki 
yönden yapılacak düzenlemelerin 
gerektirdiği harcamaların karşılan-
masına ilişkin işlemleri yürütmek 
ve işlem sonuçlarını gerekli aktar-
malar yapılmak üzere Finansman 
ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına 
bildirmek,

m) Özelleştirme programındaki kuru-
luşların gayrimenkullerine ilişkin 
Kanunda yazılı her türlü bilgi ve 
belgeleri gerekli işlemleri yürütmek 
üzere Grup Başkanlığına (Gayri-
menkul İşlemleri) intikal ettirmek,

n) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların 
özelleştirilmelerine hazırlık amacıy-
la yönlendirilmelerinin, faaliyetleri-
nin takip ve koordinasyonunun ge-
rektirdiği işlemleri Kurul tarafından 
görevlendirilen kuruluşlarla işbirliği 
içinde yürütmek,

o) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların 
genel kurul toplantılarına İdare adı-
na iştirak etmek, kuruluşlarla ilgili 
olarak genel kurul toplantı tutanak-
ları, kar dağıtımına ilişkin kararlar 
sermaye değişimleri, şirketler ta-
rafından intikal ettirilen yönetim ve 
denetim kurulu kararları, bütçe ve 
yıllık yatırım programları ile finans-
man tablolarının, sürekli ve düzenli 
bir şekilde ilgili birimlere intikalini 
sağlamak,

ö) Özelleştirme uygulamalarına iliş-
kin hazırlanan sözleşmelerle ilgili 
olarak Özelleştirme Sonrası Takip 

Grup Başkanlığı ile İstihdam ve Sos-
yal Hizmetler Daire Başkanlığından 
görüş almak,

p) Özelleştirme programında bulu-
nan kuruluşlardaki İdarenin ortak-
lık ilişkisinden doğan her türlü hak 
ve alacakların tahsili hususunda çı-
kacak ihtilaflarla ilgili olarak gerek-
li yasal işlemler başlatılmak üzere 
Başkanlık Oluru alarak Hukuk Mü-
şavirliğine intikalini sağlamak,

r) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların 
faaliyetlerine ilişkin Yüksek Denet-
leme Kurulunca hazırlanan rapor-
ları inceleyerek bu raporlara ilişkin 
işlemleri yürütmek,

s) Proje Grup Başkanlığı tarafından 
kendi görev alanında ödeme gerek-
tiren işlemlerde, gerekli inceleme-
lerin yapılarak, ödemenin yapılma-
sına esas olmak üzere ilgisine göre 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
veya Finansman ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanlığına zamanında ge-
rekli belgelerle birlikte bildirimde 
bulunmak,

ş) Özelleştirme programındaki kuru-
luşlardan İdareye intikal eden yıllık 
yatırım programları ile yıllık bütçe-
leri incelemek değerlendirmek ve 
İdare görüşü ile birlikte Kalkınma 
Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara 
iletilmesini sağlamak,

t) Kuruluşların yapıları ve sahip ol-
dukları hakların (lisans, marka vs.) 
kuruluşun özelleştirilmesinde hu-
kuki bir engel teşkil edip etmediğini 
ilgili kuruluşlardan görüş almak su-
retiyle tespit etmek,

u) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yürütmek.
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5.2. Danışma ve Denetim
 Birimleri Tarafından
 Sunulan Hizmetler

5.2.1. Başkanlık Müşavirliği 

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 17 nci maddesinde Başkanlık Mü-
şavirlerinin görevleri aşağıdaki gibi be-
lirlenmiştir:

Başkan tarafından tevdi edilen konular 
hakkında inceleme ve araştırma yapa-
rak, sözlü veya yazılı görüş bildirmek, 
Başkanın talimatları doğrultusunda 
ilgili birimler arasında koordinasyon 
kurmak, İdare içinde ve dışında yapılan 
toplantılara iştirak etmek.      

5.2.2. İç Denetim Birimi

İdarenin (özelleştirme fonu dâhil) tüm 
işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsa-
mındadır. Bu denetimler, İdarenin yö-
netim ve kontrol yapıları ile mali işlem-
lerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 
ve geliştirmek yönünde sistematik, sü-
rekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel 
kabul görmüş standartlara uygun ola-
rak gerçekleştirilir.

İç Denetim Birimi’nin görevleri aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) Risk analizlerine dayalı iç denetim 
plan ve programlarını hazırlamak, 
geliştirmek ve üst yöneticinin ona-
yına sunmak,

b) Onaylanan denetim plan ve prog-
ramlarının uygulanmasını sağla-
mak, denetim ve danışmanlık fa-
aliyetlerini yürütmek, üst yönetici 
tarafından talep edilen ve görev 

alanına giren program dışı görevle-
ri gerçekleştirmek,

c) İdarenin risk yönetimi, iç kontrol ve 
yönetişim süreçlerinin etkinlik ve 
yeterliliğini değerlendirmek,

d) İç denetim faaliyetleri sırasında tes-
pit edilen veya iç denetim birimine 
intikal eden inceleme veya soruş-
turma yapılmasına gerek duyulan 
hususları üst yöneticinin bilgisine 
sunmak, 

e) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları-
nı izlemek, 

f) İç denetim faaliyetlerinin değerlen-
dirilmesi, kamu iç denetim stan-
dartları ve meslek ahlak kuralları-
na uygun olarak yürütülmesi ve iç 
denetim faaliyetlerinin geliştirilme-
si için kalite güvence ve geliştirme 
programı oluşturmak, uygulamak 
ve geliştirmek, 

g) Kalite güvence ve geliştirme prog-
ramı çerçevesinde yapılan değer-
lendirme sonuçlarını üst yöneticiye 
sunmak,

h) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu 
hazırlamak ve üst yöneticiye sun-
mak,

ı) İç denetim biriminin görevlerini et-
kin bir şekilde yerine getirebilecek 
bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki 
yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosu-
nu İdarenin insan kaynakları politi-
kaları ile uyumlu olarak oluşturmak 
ve bunun için gerekli prosedürleri 
gerçekleştirmek,

i) İç denetim birim yönergesini ve 
işlem süreçlerini Kurulun düzenle-
melerine uygun olarak hazırlamak 
ve geliştirmek,

j) İç denetim faaliyetlerinin sonuç-
ları hakkında üst yöneticiye belirli 
aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim 
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alanındaki gelişmeler ve en iyi ulus-
lararası uygulamalar konusunda 
bilgilendirmek,

k) Denetim raporlarının, raporlama 
standartları ile belirlenen usul ve 
esaslara uygunluğunu kontrol et-
mek ve bir örneğini iç denetim biri-
minde muhafaza etmek, 

l) İç denetim faaliyeti ve iç denetçiler-
le ilgili diğer işlemleri yürütmek.

5.2.3. Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, görevlerini 08/11/1997 
tarih ve 23164 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yö-
netmeliği’ne göre yerine getirmektedir. 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Hukuk 
Müşavirlerinin görevleri aşağıdaki gibi be-
lirlenmiştir:

a) İdare birimlerince sorulan hukuki 
konular hakkında sözlü ve yazılı gö-
rüş bildirmek,

b) İdare menfaatlerini koruyucu, an-
laşmazlıkları önleyici hukuki tedbir-
leri zamanında almak, anlaşma ve 
sözleşmelerin yapılmasına yardım-
cı olmak,

c) İdare birimlerince hazırlanan ka-
nun, tüzük, yönetmelik, genelge ve 
diğer düzenleyici işlemlere ilişkin 
taslaklar hakkında görüş bildirmek,

d) İdarenin taraf olduğu dava ve icra 
takiplerinde idareyi temsil etmek,

e) İdare birimlerinin yazılı veya söz-
lü istekleri üzerine kendileriyle iş-
birliği yaparak anlaşma, protokol, 
şartname, vekaletname, ibraname 
ve sair belgelerin hazırlanmasında 
yardımcı olmak,

f) İdare Başkanı tarafından verilen di-
ğer işleri yürütmek.

5.2.4. Strateji Geliştirme
 Daire Başkanlığı

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli 
ve 5436 sayılı Kanun’un 15 inci mad-
desine dayanılarak hazırlanan Strateji 
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesi strateji geliştirme birimlerine 
aşağıdaki görevleri yüklemiştir: 

a) Ulusal kalkınma strateji ve politi-
kaları, yıllık program ve hükümet 
programı çerçevesinde idarenin 
orta ve uzun vadeli strateji ve po-
litikalarını belirlemek, amaçlarını 
oluşturmak üzere gerekli çalışma-
ları yapmak,

b) İdarenin görev alanına giren konu-
larda performans ve kalite ölçütleri 
geliştirmek ve bu kapsamda verile-
cek diğer görevleri yerine getirmek,

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin 
geliştirilmesi ve performansla ilgili 
bilgi ve verileri toplamak, analiz et-
mek ve yorumlamak,

d) İdarenin görev alanına giren konu-
larda, hizmetleri etkileyecek dış fak-
törleri incelemek, kurum içi kapasi-
te araştırması yapmak, hizmetlerin 
etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz 
etmek ve genel araştırmalar yap-
mak,

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmek,

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Ge-
liştirme Kurulunun sekretarya hiz-
metlerini yürütmek,
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g) İdarenin stratejik plan ve performans 
programının hazırlanmasını koordi-
ne etmek ve sonuçlarının konsolide 
edilmesi çalışmalarını yürütmek,

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini 
de içeren idare bütçesini, stratejik 
plan ve yıllık performans progra-
mına uygun olarak hazırlamak ve 
idare faaliyetlerinin bunlara uygun-
luğunu izlemek ve değerlendirmek,

ı) Mevzuatı uyarınca belirlenecek 
bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 
ayrıntılı harcama programı hazırla-
mak ve hizmet gereksinimleri dik-
kate alınarak ödeneğin ilgili birim-
lere gönderilmesini sağlamak,

i) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uy-
gulama sonuçlarına ilişkin verileri 
toplamak, değerlendirmek ve büt-
çe kesin hesabı ile mali istatistikleri 
hazırlamak,

j) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare 
gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir 
ve alacaklarının takip ve tahsil iş-
lemlerini yürütmek,

k) Genel bütçe kapsamı dışında kalan 
idarelerde muhasebe hizmetlerini 
yürütmek,

l) Harcama birimleri tarafından hazır-
lanan birim faaliyet raporlarını da 
esas alarak idarenin faaliyet rapo-
runu hazırlamak,

m) İdarenin mülkiyetinde veya kullanı-
mında bulunan taşınır ve taşınmaz-
lara ilişkin icmal cetvellerini düzenle-
mek,

n) İdarenin yatırım programının ha-
zırlanmasını koordine etmek, uy-
gulama sonuçlarını izlemek ve yıllık 
yatırım değerlendirme raporunu 
hazırlamak,

o) İdarenin, diğer idareler nezdinde 
takibi gereken mali iş ve işlemlerini 
yürütmek ve sonuçlandırmak,

ö) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın 
uygulanması konusunda üst yönetici-
ye ve harcama yetkililerine gerekli bilgi-
leri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

p) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

r) İç kontrol sisteminin kurulması, stan-
dartlarının uygulanması ve geliştiril-
mesi konularında çalışmalar yapmak; 
üst yönetimin iç denetime yönelik 
işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artır-
mak için gerekli hazırlıkları yapmak,

s) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından 
verilecek diğer görevleri yapmak.

Diğer taraftan İdarenin Teşkilat ve Görev 
Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre 
aşağıdaki görevler de Strateji Geliştirme Da-
ire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir:

a)  Çeşitli ülkelerde yapılmış ve yapıl-
makta olan özelleştirme çalışmala-
rı konusunda bilgi toplayıp bunları 
değerlendirerek bu bilgilerin ışığın-
da araştırma sonuçları hakkında il-
gili birimlere önerilerde bulunmak,

b) Danışmanlık Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı ile koordineli olarak yurtiçinde 
ve yurtdışındaki çeşitli kuruluşlarda 
veya bunların düzenlediği toplantı-
larda Idare’nin katılımını sağlamak 
için gerekli bilgilendirmeyi yaparak, 
bu hususlarda İdarenin ilgili birimleri 
ile koordinasyonu sağlamak,

c) İdare faaliyetlerini destekleyici ve 
kolaylaştırıcı bilgisayar ortamında 
ihtiyaç duyulan, veri tabanını kur-
mak, kapsamdaki kuruluşlarla oto-
matik bilgi transferi sağlayacak ya-
pılar oluşturmak,

d) Kurulun faaliyetleri ile ilgili olarak 
İdarenin sekreterya hizmetlerini ve 
Kurul kararlarının İdare dışındaki ilgili 
makam, kurum ve kuruluşlara dağılı-
mına ilişkin işlemleri yürütmek,
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e)  Resmi Gazetede yayımlanması ge-
reken Kurul kararlarını yayımlatıl-
mak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığına intikal ettirmek,

f) Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel-
leştirme Yüksek Kurulu Kararları, 
Başbakanlık ve ilgili bakanlık olurla-
rının asıllarını muhafaza etmek ve  
ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

g) Başbakanlıktan veya ilgili Devlet 
Bakanlıklarından cevaplandırılmak 
üzere İdareye gönderilen soru 
önergeleri ile ilgili işlemleri takip et-
mek ve gerektiğinde ilgili birimlerle 
koordinasyon kurmak, gerekli ce-
vapların verilmesini sağlamak,

h) Başbakanlık, Bakanlıklar, diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile İda-
renin genelgelerinin İdarenin ilgili 
birimlerine ve/veya tüm persone-
le duyurulmasını, ayrıca bunların 
özelleştirme programındaki kuru-
luşlara intikalini sağlamak,

ı) Özelleştirme çalışmalarına ilişkin 
bilgi ve belgelerin muhafaza altına 
alınması, düzenli şekilde genel kul-
lanıma sunulması için Doküman-
tasyon Merkezinin kurulması ve 
işlerliğinin sağlanması,

i) Yüksek Denetleme Kurulu’nun Ida-
re’nin faaliyetlerine ilişkin raporla-
rındaki temennilere verilecek ce-
vapları derlemek ve rapor haline 
getirerek ilgili makam ve kuruluşla-
ra sunulmasını temin etmek,

j) Mevzuat hazırlık çalışmalarını yap-
mak ve koordine etmek,

k) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından planlama 
ve koordinasyon konularında veri-
len diğer işleri yürütmek. 

5.2.5. Basın ve Halkla İlişkiler  
 Daire Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 20 nci maddesinde Basın ve Halk-
la İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) İdarenin basınla ilişkilerini planla-
mak ve yürütmek. Bu amaçla ya-
pılacak basın açıklamaları ile ilgili 
işlemleri yürütmek, faaliyetlere yö-
nelik soruları ilgili birimlerin yardı-
mıyla cevaplamak, basın toplantı-
ları düzenlemek, gerçeğe uymayan 
yayınlara karşı gerekli düzeltme ve 
tekziplerin yapılması için ilgili ve 
yetkili makamlara teklifte bulun-
mak ve kitle iletişim  araçlarıyla ilişki 
kurmak ve sürdürmek,

b) İdarenin halkla ilişkiler faaliyetlerini 
planlamak ve yürütmek, bu amaçla, 
özelleştirme programı ve uygula-
malarına ilişkin talep edilen bilgileri 
sağlamak, ilgili birimlerin koordinas-
yonuyla, İdarenin faaliyetlerine ilişkin 
süreli yada süresiz yayınları çıkarmak, 
özelleştirme ile ilgili seminer, sem-
pozyum, panel, yarışma ve benzeri 
faaliyetleri organize etmek, bu gibi 
organizasyonlarda İdarenin temsil 
edilmesini sağlamak, İdare faaliyet-
lerine ilişkin olarak kamuoyuna bilgi 
vermeye yetkili makamdan talep edi-
len her türlü bilgiyi derlemek ilgili ku-
ruluşlara intikalini sağlamak, kurum 
içi organizasyonlarla kurum kimliği-
nin gelişmesi ve pekişmesine katkıda 
bulunmak,

c) İdarenin reklam ve tanıtım faaliyet-
lerine ilişkin olarak; gerek duyulan 
hallerde kuruluşların özelleştirilme-
sine ilişkin düzenlenen kampanyalar 
konusunda ilgili Daire Başkanlıkları 
ile Proje Grup Başkanlıklarına yardım 
etmek; genel halkla ilişkiler ve tanıtım 
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kampanyalarının düzenlenmesi ha-
linde gerekli işlemleri yürütmek,

d) Basında yer alan ve İdarenin faali-
yetleri ile ilgili haberleri izlemek ve 
arşivlemek, bunların Başkan, Baş-
kan Yardımcıları ve Hukuk Müşavir-
liklerine dağıtımını sağlamak,

e) İdare faaliyetlerine ilişkin verileri 
derlemek, değerlendirmek ve ka-
muoyuna sunmak,

f) İlgili birimlerin yardımıyla, Cumhur-
başkanlığı ile Başbakanlık Makamı 
ve ilgili diğer makamlara sunulacak 
brifinglerle, Başbakana sunulacak 
raporlarını ilgili birimlerden gelecek 
bilgiler dâhilinde hazırlamak,

g) Kuruluşların özelleştirme progra-
mına alınmaları ile nihai devir iş-
lemlerinin onaylanmasına ilişkin 
Özelleştirme Yüksek Kurulu karar-
larının Resmi Gazetede yayımlan-
masını sağlamak,

h) Kanunda öngörülen kamuoyuna 
duyurma işlemlerini yürütmek,

ı) Türkiye’de özelleştirme programı-
nın uluslararası düzeyde tanıtıl-
ması, gerekli teknolojinin transferi, 
yurtdışında yapılan özelleştirme 
uygulamalarının takibi ve benzeri 
faaliyetlerin yürütülmesi ile söz ko-
nusu  uygulamalardan Türkiye’de 
gerçekleştirilebilecek olanlar hak-
kında İdare Başkanı’na sunulmak 
üzere rapor  hazırlamak,

i) Daire Başkanlığı tarafından kendi 
görev alanında ödeme gerektiren iş-
lemlerde, gerekli incelemelerin yapı-
larak, ödemenin yapılmasına esas ol-
mak üzere ilgisine göre İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı veya Finans-
man ve Fon Yönetimi Daire Başkan-
lığına zamanında gerekli belgelerle 
birlikte bildirimde bulunmak,

j) İdareye ait yıllık faaliyet raporunu 
ilgili birimlerden, izleyen yılın Şubat 
ayı sonuna kadar gelecek bilgi ve 
belgeleri de kapsayacak şekilde ha-
zırlayarak, ilgili kurum ve kuruluşla-
ra gönderilmesini sağlamak,

k) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek.

5.3. Yardımcı Birimler 
 Tarafından Sunulan  
 Hizmetler

5.3.1. Personel ve Eğitim Daire  
 Başkanlığı 

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeliği-
nin 21 nci maddesinde Personel ve Eği-
tim Daire Başkanlığının görevleri aşağı-
daki gibi belirlenmiştir:

a) İdarenin insan gücü planlaması ve 
personel politikası ile ilgili çalışmalar 
yapmak, personel sisteminin gelişti-
rilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Personel ihtiyaçlarını Proje Grup 
Başkanlıkları, Daire Başkanlıkları ve 
Başkan Yardımcılıklarıyla koordine 
ederek saptamak,

c) İdare personelinin atama, özlük ve 
emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yap-
mak, özlük dosyalarını ve gizli sicil 
raporlarını muhafaza etmek ve sicil 
defterini tutmak,

d) İdarenin hizmet içi eğitimi ve ihtisas 
eğitimi planlarını hazırlamak, hizmet 
öncesi, hizmet içi programlarını dü-
zenlemek ve uygulamak, seminer, 
sempozyum, panel gibi ihtisas eğitim 
faaliyetlerini düzenlemek,

e) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilen 
diğer işleri yürütmek. 
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5.3.2. İdari ve Mali İşler Daire  
 Başkanlığı

İdarenin Teşkilat ve Görev Yönetmeli-
ğinin 22 nci maddesinde İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığının görevleri aşa-
ğıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Fonun bütçesinin hazırlanmasında 
ilgili birimlere yardımcı olmak, 

b) İdarenin Genel İdare bütçesini ha-
zırlamak ve Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna sunulmasına ilişkin işlem-
leri yürütmek,

c) Menkul kıymet alım, satım, halka 
arzlar ve saklama işlerine ilişkin 
mali işlemleri yapmak,

d) Özelleştirme ile ilgili olarak ilgili bi-
rimlerden intikal eden ödeme ev-
rakının –tutarların doğruluğuna ve 
belgelerin tamlığına ilişkin- kontro-
lü ile gerekli ödemelerin yapılması-
nı sağlamak, 

e) Özelleştirme ile ilgili satış geliri, 
programdaki kuruluşların bedelli 
ve/veya bedelsiz sermaye artırım-
ları, temettü geliri, vergi istisnası, 
yönetim ve denetim kurulu ücretle-
ri ve diğer gelirlere ait belgeleri ve 
ilgililer tarafından İdareye yapılma-
sı gerekli ödemeleri ilgili birimlerle 
koordineli olarak takip etmek,

f) Özelleştirme işlemleri ile ilgili İdare 
adına her türlü kıymetli evrakı (çek, 
poliçe ve bono) düzenlemek, İdare 
veznesinde saklanan / saklanacak 
menkul kıymetler ile her türlü kıy-
metli evrakı (sözleşmeler, teminat 
mektupları, senetler, tapu senetleri 
ve diğer yasal belgeler) belge karşı-
lığı alarak muhafaza etmek ve kayıt-
larda izlemek,

g) Bankalarla ilişkileri sürdürmek ve 
gerekli mutabakatların yapılmasını 
sağlamak,

h) Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili 
olarak muhasebe kayıtlarının ya-
pılmasını, mahsup fişlerinin düzen-
lenmesini ve kontrolünü sağlamak,

ı)  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-
na gelmiş ve kayıtlara alınmış bilgi 
ve belgeler neticesinde aylık mizan 
ve raporların hazırlanmasını sağla-
mak, 

i) Diğer kuruluşlarla yapılacak yazış-
malar ve toplantılarda Idare’nin 
mali işlemlerini etkileyen konularda 
görüş beyan etmek,

j) Muhasebe kayıtları ile ilgili olarak 
bilgi, belge ve kayıtların tam ve düz-
gün olarak arşivlenmesini sağla-
mak,

k) Yılsonunda tüm yasal defter ve 
raporların düzenlenmesi için ilgili 
mutabakatların yapılmasını sağla-
mak,

l) İdareye ait yıllık faaliyet raporunun 
bilanço ve gelir-gider tablolarına 
ilişkin açıklamaları hazırlayarak ilgili 
birime zamanında göndermek,

m) İdare faaliyetlerinin gerçek duru-
munun ortaya konulması ve diğer 
mali tablolar ile faaliyet raporunun 
tam olarak hazırlanmasını teminen 
yılsonlarında ilgili birimler arasında 
mutabakat çalışmaları yapılarak, 
sonucunda mutabık olunduğuna 
dair veya mutabık olunmamışsa ve 
düzeltilemiyorsa mutabakatsızlık 
nedenlerinin belirtileceği tutanak-
ları düzenleyerek yılsonu işlemleri-
ni kesin sonuçlara bağlamak,

n) İhaleler nedeniyle teklif sahipleri ta-
rafından, bankalar ile yetkili finans 
kuruluşlarından temin edilerek İda-
reye verilecek teminat mektupları-
nı ve ilgili bankaca teyidi yapılmış 
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bloke çekleri, dövizi teslim almak 
(yönetmelik ve şartnameler de be-
lirtilen diğer teminatlar hariç), “Te-
minat Kayıt Defteri”ne kaydetmek 
ve muhafaza etmek, teslim alınan 
teminat mektuplarını ihale sonun-
da ihale ile ilişkisi kesilen teklif sa-
hiplerine iade etmek,

o) Özelleştirme uygulamalarında ön-
görülen yükümlülüklerin gerçekleş-
mesi nedeniyle Özelleştirme Sonra-
sı Takip Grup Başkanlığı tarafından 
teslim edileceği bildirilen her nev’i 
kesin teminatların ve diğer kıymetli 
evrakın teslim edilmesini sağlamak,

ö)  İhale İşleri Daire Başkanlığınca ya-
pılan ihalelerde alınan geçici temi-
natlar, Danışmanlık Hizmetleri Dai-
re Başkanlığı ve Sermaye Piyasaları 
Daire Başkanlığınca yapılan ihale-
lerde alınan geçici ve kesin temi-
natların paraya çevrilmesinin tespi-
ti ve bildirimi üzerine, teminatların 
nakte çevrilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek, 

p) İdare için gerekli araç gereç ve mal-
zemenin temini ile ilgili hizmetleri 
düzenlemek ve yürütmek, 

r) İdare personelinin ve ailelerinin 
sağlık hizmetlerinden yararlanma-
larını sağlamak, İdare lojmanlarının 
İdare personeline tahsis ve takip iş-
lemlerini yürütmek,

s) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, 
onarım ve taşıma hizmetleri ile di-
ğer teknik hizmetleri yapmak veya 
yaptırmak, 

ş) Genel evrak, arşiv faaliyetlerini dü-
zenlemek ve yürütmek,

t) İhtiyaç duyulan her türlü  menkul 
ve gayrimenkulün kiralama ve satı-
nalma işlemlerini yürütmek,

u) Personelin yurtiçi ve yurtdışı yollukla-
rının tahakkuk işlemlerini yapmak, 

ü) İdare Başkanı ve bağlı olduğu Baş-
kan Yardımcısı tarafından verilecek 
diğer her türlü görevlerin yerine 
getirilmesini sağlamak.  

6. Yönetim ve İç Kontrol  
 Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile İdarelerin hesap 
verme sorumluluğu ve mali saydamlık 
esasları çerçevesinde, kamu idareleri-
nin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak çalışması ve kamu kay-
naklarının öngörülen amaç, hedef, ka-
nunlar ve diğer hukuki düzenlemelere 
uygun olarak elde edilmesi, muhafaza 
edilmesi ve kullanılması amaçlanmak-
tadır. Aynı zamanda ilgili kanun ile söz 
konusu amacı gerçekleştirmek için 
tüm kamu idarelerine sorumluluklar 
yüklenmiştir.

Yönetsel sorumluluğun büyük bir 
öneme sahip olduğu yeni kamu mali 
yönetiminde İdareye katkı sağlayacak 
kilit noktalardan birisi iç kontrol sis-
teminin kurulması ve işletilmesidir. İç 
kontrol sistemi, İdare kaynaklarının 
etkili, ekonomik, verimli ve kurumun 
amaçlarına uygun bir şekilde kullanıl-
ması, iş ve işlemlerin mevzuata uygun 
şekilde yapılması, faaliyetler hakkında 
düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi 
üretilmesi, İdarenin varlıklarının ko-
runması, yolsuzluk ve usulsüzlükle-
rin önlenmesi konularında yeterli ve 
makul güvence sağlayan bir yönetim 
aracı olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kapsamda uluslararası standartlar ve 
AB uygulamaları örnek alınarak hazır-
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lanan 5018 sayılı Kanun ile yeniden 
düzenlenen kamu mali yönetim siste-
minde iç kontrol;

“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politi-
kalara ve mevzuata uygun olarak faali-
yetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şe-
kilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğ-
ru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve 
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere ida-
re tarafından oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan 
mali ve diğer kontroller bütünüdür.” şek-
linde tanımlanmıştır.

İdaremizde iç kontrol sisteminin oluş-
turulması, uygulanması, geliştirilmesi 
ve izlenmesini sağlamakla görevli birim 
olan Strateji Geliştirme Başkanlığının 
bu fonksiyonlara yönelik olarak yerine 
getirdiği görevler aşağıda sunulmuştur: 

• İç kontrol sisteminin kurulması, 
standartlarının uygulanması ve ge-
liştirilmesi konularında çalışmalar 
yapmak,

• İdarenin görev alanına ilişkin konu-
larda standartlar hazırlamak,

• Ön mali kontrol görevini yürütmek,

• Amaçlar ile sonuçlar arasındaki 
farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı 
tedbirler önermektir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bu 
görevlerin büyük bir kısmını, üst yöne-
tici tarafından onaylanarak İdare birim-
lerinde uygulanmak üzere 2009 yılında 
yürürlüğe konulan “Özelleştirme İdare-
si Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standart-
larına Uyum Eylem Planı” aracılığıyla ye-
rine getirmektedir.
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II.
AMAÇ VE HEDEFLER
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Özelleştirmenin amaçları ülkelerin için-
de bulundukları koşullara ve sektör 
özelliklerine göre değişim göstermekle 

beraber, genelde özelleştirme amaçları 
etki alanları itibarıyla aşağıdaki gibi sıra-
lanmıştır:

• Pazar ekonomisi oluşturmak,
• Özel girişimciliği teşvik etmek ve özel sektörün ekonomideki payını genişletmek,
• Makroekonomik veya sektörel etkinlik ve rekabeti teşvik etmek,
• Ekonomide sertlikleri bertaraf ederek esnekliği sağlamak,
• Tekel alanlarını rekabete açmak,
• Tasarrufları harekete geçirerek etkin sermaye piyasasını geliştirmek,
• Ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlamak,
• İstihdam yaratmak.

• Yabancı sermaye yatırımlarını çekmek,
• Orta sınıfı güçlendirmek,
• Girişimciliği teşvik etmek.

• Kamu borç yükünü azaltmak,
• Kamu işletmelerinin hazineye olan mali yükünü azaltmak,
• Büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesinde özel sektörün katkısını sağlamak,
• Vergi gelirlerini artırmak için yeni kaynaklar yaratmak,
• Kamu işletmeciliğinden kaynaklanan bütçe baskılarını azaltmak.

• Kamunun ekonomideki payını azaltmak,
• Devletin üretimden çekilmesini ve asli fonksiyonları üzerinde yoğunlaşmasını 

sağlayarak, kamunun faaliyet göstereceği alanları yeniden tanımlamak,
• Özel sektör faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek için gerekli ortamı oluşturmak,
• Kamu varlıklarının kamu yönetimi tarafından ölçüsüz kullanılmasının önüne geçmek,
• Siyasi kaygı ile verilen veya verilemeyen kararların ekonomiye etkisini azaltmak.

A. ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Ekonominin gelişimi ve etkinliği açısından;

Gelir dağılımı açısından;

Mali açıdan;

Politik açıdan;
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B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

MİSYON  VİZYON

Normal olarak ekonomik etkinliğin 
maksimize edilmesi, özelleştirme prog-
ramının temel amaçlarından biri ol-
makla birlikte, uygulamada, siyasi karar 
vericilerin amaç belirlemesinde siyasi, 
sosyal ve finansal ortam etkili olmak-
tadır. Diğer taraftan hukuksal alt yapı, 
stratejilerin seçimi ve önceki uygulama-
ların tesiri de özelleştirme amaçlarının 
belirlenmesini etkilemektedir.  

Özelleştirme, bir dönem ağırlıklı olarak 
ülkelerin içinde bulundukları finansal 
krizlere çözüm olarak düşünülmüştür. 
Dolayısıyla siyasi karar vericiler açısın-

dan özelleştirmenin amaçları arasında 
bütçesel sorunlar ve kısa dönem gelir 
artırma eğilimi ağır basmıştır. Ancak gü-
nümüzde özelleştirme önemli bir eko-
nomik yeniden yapılandırma stratejisi 
olarak ele alınmaktadır. 

Kurumsal yaşam süresiyle paralellik arz 
eden ve İdarenin vizyon ve misyonun-
da ifadesini bulan genel perspektifler, 
amaçlar ve bu amaçların beş yıllık plan 
döneminde gerçekleştirilmesini sağ-
layacak somut çalışmalar ise hedefler 
olarak ifade edilmiştir.

Devlet 
tarafından 

yürütülen iktisadi 
faaliyet ve hizmetler ile 

işletme ve varlıkların özel
sektöre devrini,

Kamu yatırım ve hizmetlerinin özel 
sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini 

sağlayacak özelleştirme 
uygulamalarını yapmak, bu 

alanlarda politika üretmek ve 
danışmanlık hizmetlerini 

sunmaktır.

“Küresel ölçekte 

rekabet gücüne sahip bir 

Türkiye” hedefine özelleştirme 

uygulamalarıyla öncülük 

etmektir.
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İdarenin 2015 yılı için belirlediği amaç 
ve hedefler aşağıda yer almaktadır:

STRATEJİK AMAÇ 1: ÖYK’ya öneri 
sunmak ve ÖYK Kararlarını uygulamak.

STRATEJİK HEDEF 1: Ülke ekonomisi-
nin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya 
yönelik özelleştirme politikaları üretile-
cek, programdaki kuruluş ve varlıklar 
öngörülen takvim doğrultusunda özel-
leştirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 1: Özelleştir-
me politika/projelerinin üretilmesi.

FAALİYET 1: Özelleştirme politika/pro-
jeleri üretilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 2: Özelleştir-
me ihalelerinin gerçekleştirilmesi.

FAALİYET 1: Bursagaz A.Ş. ile Hopa Ter-
mik Santrali’nin ihalelerine çıkılacaktır.

FAALİYET 2: Tunçbilek, Soma B ve Or-
haneli Termik Santrallerinin devirleri 
gerçekleştirilecektir.

FAALİYET 3: Portföyde bulunan diğer 
varlıkların özelleştirme ihaleleri gerçek-
leştirilecektir. 

FAALİYET 4: Özelleştirme programın-
da bulunan gayrimenkullerden özelleş-
tirmeye hazır olanların ihale süreçleri 
tamamlanacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2: Özelleştirme iha-
leleri şeffaf ve açık olarak gerçekleştiri-
lecektir.

PERFORMANS HEDEFİ 3: Özelleştir-
me ihaleleri şeffaf ve açık olarak gerçek-
leştirilmesi.

FAALİYET 1: İhale tanıtım dokümanları 
hazırlanacaktır.

FAALİYET 2: Özelleştirme ihaleleri ba-
sın yayın organları ve İdare web sitesinde 
yayınlanarak kamuoyuna duyurulacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3: Paydaşlarla etki-
leşim sürekli kılınacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 4: Özelleştir-
meler konusunda danışmanlık/rehber-
lik yapılması, özelleştirme etkinliklerine 
katkı sağlanması.

FAALİYET 1: Özelleştirmeler konusun-
da danışmanlık/rehberlik yapılacaktır.

FAALİYET 2: Özelleştirme etkinliklerine 
katkı sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2: İdarenin güçlü ku-
rumsal yapısını sürdürmek ve sürekli 
gelişim içinde olmak.

STRATEJİK HEDEF 4: İdarenin insan 
kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğ-
rultusunda etkin ve verimli kılınacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 5: İdarenin in-
san kaynağının niteliğinin artırılması.

FAALİYET 1: İdare personeline yönelik 
eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET 2: Özelleştirme alanında 
toplantı/seminerler düzenlenecektir.

FAALİYET 3: Yetiştirilmek amacıyla 
yurtdışına 2 personel gönderilecektir.

STRATEJİK HEDEF 5: Bilişim teknoloji-
sinin sürekliliği sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ 6: Bilgi tekno-
lojilerine yapılan yatırımın artırılması.

FAALİYET 1: Bilgi teknolojilerine yapı-
lan yatırımın İdare bütçesindeki oranı 
artırılacaktır.

FAALİYET 2: İdarede ihtiyaç duyulan 
modern bilişim sistemlerinin kullanımı-
na yönelik ön hazırlık çalışmaları başla-
tılacaktır.
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C. TEMEL POLİTİKA VE 
ÖNCELİKLER

İdarenin temel politikası, özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin esas ve usuller, 
öncelikler, kuruluşların nitelikleri ve 
ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar 
dikkate alınarak, 4046 sayılı Kanun’un 
2 nci maddesinde belirtilen ilkeler doğ-
rultusunda, ekonomide verimlilik artışı 
ve kamu giderlerinde azalma sağlan-
ması, devletin asli görevlerine yoğunla-
şabilmesi, özel sektörün ekonomideki 
etkinliğinin artırılması ve tekelci yapının 
olumsuz etkilerinin giderilmesi için;

• İktisadi devlet teşekküllerinin, bun-
ların müessese, bağlı ortaklık, işlet-
me, işletme birimleri ile varlıklarının 
ve iştiraklerindeki kamu paylarının, 

• Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) sta-
tüsü dışında kalmakla beraber ser-
mayesinin tamamı veya yarısından 
fazlası devlete ve/veya diğer kamu 
tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı 
kuruluşlardaki kamu payları ile bu 
kuruluşlara ait müessese, bağlı or-
taklık, işletme, işletme birimleri ve 
varlıklarının, iştiraklerindeki kamu 
paylarının,

• Devletin diğer iştiraklerindeki kamu 
payları ile Hazine’ye ait payların,

• Genel ve katma bütçeli idareler ile 
bunlara bağlı döner sermayeli kuru-
luşların ve kamu iktisadi teşebbüsle-
rinden kamu iktisadi kuruluşlarının 
gördükleri kamu hizmetleri ile doğ-
rudan doğruya ilgili olmayan varlık-
larının ve iştiraklerindeki paylarının, 

• Belediye ve il özel idarelerine ait ti-
cari amaçlı kuruluşlar ile pay oranla-
rına bakılmaksızın her türlü iştirak-
lerindeki paylarının, 

• Genel ve katma bütçeli idarelerle 
bunlara bağlı döner sermayeli kuru-

luşların, mal ve hizmet üretim birim-
leri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol, 
yataklı tedavi kurumları, limanlar ve 
benzeri diğer mal ve hizmet üre-
tim birimleri) ile Kanun’un 35 inci 
maddesinin (b) fıkrasında belirtilen 
kamu iktisadi kuruluşlarının temel 
kuruluş amaçlarına uygun mal ve 
hizmet üretim birimlerinin işletilme-
si haklarının özelleştirilmesini ger-
çekleştirmektir.

Dolayısıyla İdarenin önceliği, kamuoyu 
desteği ile aleniyet ilkesi çerçevesinde, 
ÖYK kararlarıyla kapsam ve programa 
alınan kuruluş ve varlıkların bir an önce 
özelleştirilmesini sağlamak; onuncu 
kalkınma planı, orta vadeli mali plan ve 
program gibi üst politika metinlerinde 
özelleştirmeye ilişkin belirtilen amaçla-
ra ulaşmaktır. 

İdarenin amaç, hedef ve faaliyetlerini 
yönlendiren/belirleyen üst politika bel-
geleri şunlardır:

1.Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

01/07/2013 tarihin-
de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tara-
fından onaylanan ve 
02/07/2013 tarihinde 
yayınlanan 2014-2018 

dönemini kapsayan Onuncu Kalkın-
ma Planında İdarenin çalışma alanı-
na giren aşağıdaki amaç ve hedefler 
yer almaktadır:

Plan dönemi sonunda özelleştirme 
programındaki kuruluşlar dâhil KİT’lerin 
ürettiği katma değerin GSYH içindeki 
payının yüzde 0,8 olarak gerçekleşmesi 
öngörüldüğü (P. 568),

Politikalar alt başlığında; özelleştirme 
uygulamalarının, uzun vadeli sektörel 
öncelikler çerçevesinde belirlenmiş bir 
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program dâhilinde sürdürüleceği ve uy-
gulamalarda halka arz yönteminin kul-
lanılmasına ağırlık verileceği (P.575),

Öngörüler alt bölümünde; kamu tara-
fından yürütülen hidroelektrik santral-
lerinin (HES) tamamlanma aşamasına 
gelmiş olması ve özelleştirmeler sonu-
cu enerji sektörünün payının azalması; 
en yüksek paya sahip olmakla birlikte 
ulaştırma sektörünün payının bazı oto-
yollar, büyük limanlar, havalimanları, 
gar kompleksleri gibi projelerin Kamu 
Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle gerçek-
leştirilecek olması nedeniyle azalması; 
yeni kurulan şehir hastaneleri ve sağlık 
kampüsleri projelerinde KÖİ yöntemi-
nin yaygın olarak uygulanacağı sağlık 
sektörünün payının azalması öngörül-
düğü (P.590),

Enerji sektörüne yönelik başlıkta; Kamu 
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 
özelleştirilmesi kapsamında özellikle 
dağıtım alanında büyük ilerleme sağ-
landığı, dağıtım tesislerinin tamamının 
2013 yılı sonu itibarıyla özel sektör tara-
fından işletiliyor olmasının öngörüldü-
ğü, üretim özelleştirmesinde ise kısmi 
bir ilerlemenin kaydedildiği (P.778),

Politikalar başlığı altında; kamu kesi-
minin düzenleyici ve denetleyici rolü 
çerçevesinde, bir taraftan rekabetçi pi-
yasanın ve uygun bir yatırım ortamının 
oluşumu desteklenirken diğer taraftan 
arz güvenliği yakından takip edileceği 
ve Kamu kesiminin ancak piyasaların 
arz güvenliğini sağlamada yetersiz kal-
ması halinde yatırımcı olarak piyasanın 
sağlıklı işleyişine katkı sunacağı (P.785),

Aynı zamanda kamu elektrik üretim te-
sislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım 
varlıklarının tümünün özelleştirilmesi 
tamamlanacağı ve kamu kesimi özelleş-
tirmelerin dışında tuttuğu santrallerle 
elektrik üretimine devam ederek iletim 
ve toptan satış faaliyetlerini sürdürece-
ği (P.786) belirtilmiştir.

2. Orta Vadeli Program (2015–2017)

5018 sayılı Kanun doğrultusunda ilk 
Orta Vadeli Program 31/05/2005 tarih-
li ikinci mükerrer Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurum 
bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve 
yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme-
sinde, kurumların karar alma ve uygu-
lama süreçlerinde Program’ın amaç 
ve öncelikleri esas alınacağı belirtilmiş 
olup 2015-2017 yıllarını kapsayan Orta 
Vadeli Program’da özelleştirme poli-
tikasının, yurtiçinde üretken alanlara 
yeni yatırımlar yapılması politikasıyla 
eşgüdüm içerisinde uygulanacağı belir-
tilmiştir. 

Ayrıca, Orta Vadeli Programda özelleş-
tirme uygulamalarından bahsedilmiş 
ve KİT’lerin belirli bir takvim ve strateji 
çerçevesinde özelleştirilmesi bir poli-
tika önceliği olarak kararlaştırılmıştır. 
“Özelleştirme uygulamalarında halka 
arz yönteminin kullanılmasına ağırlık 
verilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir. 

İdare tarafından 2015-2017 bütçe ha-
zırlığında faaliyetler planlanırken, Orta 
Vadeli Program’ın öngördüğü temel 
politika öncelikleri dikkate alınmıştır.

3.Orta Vadeli Mali Plan (2015–2017)

2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali 
Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu 
olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin mer-
kezi yönetim bütçesi toplam gelir ve 
gider tahminleriyle birlikte hedef açık 
ve borçlanma durumu ile kamu idare-
lerinin ödenek teklif tavanlarını içere-
cek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK) tarafından karara bağlanmıştır.

2015-2017 yılları arasını kapsayan Orta 
Vadeli Mali Plan’da;
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“Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli 
Mali Plan’a dayalı olarak hazırlanacak 
2015–2017 yılları merkezi yönetim büt-
çesi, kaynakların belirlenmiş temel poli-
tika öncelikleri doğrultusunda tahsisini, 
kamu harcamalarının kalitesinin artırıl-
masını ve bu suretle halkımızın hayat 
standardının yükseltilmesini sağlaya-
caktır. 
Etkin bir kamu mali yönetimi, giderlerin 
rasyonel bir şekilde önceliklendirilme-
sini ve kaynakların bu önceliklere göre 
tahsisini esas almalıdır. Bu çerçevede, 
Mali Plan döneminde kamu gider mev-
zuatının rasyonelleştirilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülecektir. 2015–2017 
yıllarını kapsayan dönemde, çok yıllı 
bütçeleme anlayışının uygulanmasın-
da elde edilen tecrübeler de göz önü-
ne alınarak kaynak tahsisinde etkinliğin 
artırılması hususu, temel önceliklerden 
birisi olmaya devam edecektir. Bu çer-
çevede, ödenek tavanlarını dikkate ala-
rak, belirlenen öncelikler çerçevesinde 
kaynak tahsisleri gözden geçirilecek ve 
önceliğini yitirmiş faaliyetler ile projeler 
tasfiye edilecektir.” hedef ve öncelikleri-
ne yer verilmiştir. 
İdare, Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan 
politika önceliklerini, makroekonomik 
göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas 
almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme an-
layışına uygun olarak kurumsal öncelik-
lerini belirlemiş ve ilgili dönem için büt-
çe teklifini hazırlamıştır.

4. Diğer Üst Politika Belgeleri

Özelleştirmenin temel ilkesinin, dünya 
piyasalarına entegrasyon ve AB üyelik 
hedefleri doğrultusunda ekonomide 
verimliliğin ve maliyet yapısının re-
kabet edilebilir seviyelere getirilmesi 
olduğundan hareketle elektrik,  ban-
kacılık ve şans oyunları sektörlerinin 
özelleştirilmelerinin gerekliliğine yer 

veren, “2006 Yılı Katılım Öncesi Ekono-
mik Programı (2007–2009)”,
Küresel gelişmelere paralel olarak ka-
rayolu yatırımlarının finansmanına yol 
kullanıcılarının katılımının sağlanma-
sı amacı ile mevcut paralı otoyolların 
kamu özel sektör işbirliği ile özelleştiril-
mesinin planlandığı “Türkiye Ulaşım ve 
İletişim Stratejisi/Hedef 2023”,
Elektrik enerjisinin tüm tüketicilere ye-
terli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli 
bir şekilde sunulması temel amaçtır. 
Elektrik enerjisi sektörünün, bu amaç 
doğrultusunda ve AB topluluk mükte-
sebatına uyum hedefi çerçevesinde 
serbestleştirilmesine devam edileceği-
nin vurgulandığı “2009 Yılı Elektrik Ener-
jisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme 
Stratejisi Belgesi”,
YPK’nın 18/5/2009 tarihli ve 2009/11 
sayılı Kararı ile enerji sektöründe hedef-
lenen piyasa yapısını oluşturmak üzere 
izlenecek yolu ve özelleştirme konusun-
daki programı açıklamak, arz güvenliği-
ni sağlamak üzere atılacak adımları ve 
orta ve uzun dönemde elektrik arzında 
kullanılacak kaynaklara ilişkin hedefle-
ri belirleyerek kamuoyuna duyurmak 
üzere “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz 
Güvenliği Strateji Belgesi”,

hazırlanmıştır.
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III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ

VE
DEĞERLENDİRMELER
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İdare, 5018 sayılı Kanun’a tabi, ekli “II 
Sayılı Cetvel (özel bütçeli idare)”de yer 
almaktadır. İdare bütçesi, bu Kanun’da 
belirtilen süreç içinde hazırlanarak 
“Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” kap-
samında kanunlaşmaktadır. İdarenin 
giderleri, Özelleştirme Fonunun %5’ini 
aşmayacak şekilde ÖYK tarafından be-
lirlenen İdare bütçesinden karşılanır. 
2015 mali yılına ait İdare bütçesinin 
uygulama sonuçları ve temel mali tab-
lolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunul-
muştur: 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

İdareye  2015 yılında 24.587.000,00 TL 
bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl 
içerisinde 1.718.000,00 TL ödenek ekle-
nerek toplam ödenek 26.305.100,00 TL 
olmuştur. Bu tutarın ise 24.713.357,67 
TL’lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri 
itibarıyla harcamaların dağılımı aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.

A. MALİ BİLGİLER (Özel Bütçe)

Tablo 9. 2015 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarları (TL)

Tablo 10. 2015 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Bazda Dağılımı (TL)

Gider Türleri
Bütçe 

Başlangıç 
Ödeneği

Yıl İçerisinde 
Eklenen 
Ödenek

Toplam 
Ödenek

Toplama 
Harcama

01. Personel Giderleri 15.984.000,00 791.000,00 16.775.000,00 16.213.958,57
02. Sos. Güv. Kur. 
Dev. Prim. Gid. 2.092.000,00 43.700,00 2.135.700,00 2.061.877,77

03. Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 5.037.000,00 883.400,00 5.920.400,00 5.238.816,49

05. Cari Transferler 1.124.000,00 - 1.124.000,00 1.043.582,04
06. Sermaye Giderleri 350.000,00 - 350.000,00 155.122,80
Toplam 24.587.000,00 1.718.100,00 26.305.100,00 24.713.357,67

Kod ve 
Açıklama

Bütçe 
Başlangıç 
Ödeneği

Yıl Sonu 
Ödeneği

Toplam 
Harcama

01. Genel Kamu Hizmetleri 11.655.000,00 13.008.100,00 11.851.622,44
03. Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri 613.000,00 613.000,00 471.713,16
04. Ekonomik İşler ve Hizmetler 12.319.000,00 12.684.000,00 12.390.022,07
Toplam 24.587.000,00 26.305.100,00 24.713.357,67
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2. Temel Mali Tablolara

    İlişkin Açıklamalar 

2015 yılında yapılan harcamaların yıl 
sonu ödeneğine oranı; personel gider-
lerinde % 97, sosyal güvenlik kurumuna 
yapılan devlet primi giderlerinde % 97, mal 
ve hizmet alımlarında % 88, cari trans-
ferlerde % 93, sermaye giderlerinde ise 
% 44 olarak gerçekleşmiştir.

İdareye  2015 yılı bütçesiyle 24.587.000,00 
TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edi-
len başlangıç ödeneğine yıl içerisinde 
likit fazlası olarak 1.718.000,00 TL öde-
nek eklenmiştir. Böylece yılsonu ödene-
ği toplam 26.305.100,00 TL olarak revize 
edilmiş ve toplam ödeneğin % 94’ü olan 
24.713.357,67 TL’si harcanmıştır. Ekono-
mik sınıflandırma açısından İdarenin 2015 
yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılı-
mı ve yılsonu gerçekleşmeleri şöyledir:

Hesap 
Kodu

Ekonomik Kod
Bütçe Giderinin Türü

2015
1 2 3 4 Ödenek Harcama

830 1 Personel Giderleri 16.775.000,00 16.213.958,57
1 1 Memurlar 12.730.000,00 12.718.469,27
1 2 Sözleşmeli Personel 4.020.000,00 3.495.489,30
1 5 Diğer Personel 25.000,00 00,00

2 Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri 2.135.700,00 2.061.877,77

2 1 Memurlar 1.676.000,00 1.652.380,78
2 2 Sözleşmeli Personel 459.700,00 409.496,99
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.920.400,00 5.238.816,49

3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 
Alımları 845.000,00 810.487,25

3 3 Yolluklar 207.900,00 185.225,27
3 4 Görev Giderleri 215.000,00 689,22
3 5 Hizmet Alımları 4.180.000,00 3.921.477,71
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 29.000,00 15.962,05

3 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, 
Bak. ve On.  Gid. 281.500,00 223.783,01

3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 
Giderleri 162.000,00 81.191,98

5 Cari Transferler 1.124.000,00 1.043.582,04
5 1 Görev Zararları 1.011.000,00 931.582,04

5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
Yapılan Transferler 112.000,00 112.000,00

5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.000,00
6 Sermaye Giderleri 350.000,00 155.122,80
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 350.000,00 155.122,80

Toplam 26.305.100,00 24.713.357,67

Tablo 11. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (TL)



54

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

“01 Personel Giderleri” için, İdare-
ye Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
15.984.000,00 TL ödenek tahsis edil-
miştir. Bazı Harcama Birimlerinin Per-
sonel Giderleri için bütçeye konulan 
ödeneğin yetersiz kalması nedeniy-
le likit fazlası tutardan 791.000,00 TL 
ödenek eklenmiştir. Böylece toplam 
ödenek 16.775.000,00 TL’ye ulaşmış ve 
bu ödeneğin  % 97’sine tekabül eden 
16.213.958,57 TL harcanmıştır.

 “02 Sosyal Güvenlik Kurumları-
na Devlet Primi Giderleri” için, İda-
reye Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-
nu ile 2.092.000,00 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Söz konusu ödenek tutarı 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderlerini karşılayamamıştır. 
Başlangıç ödeneğine yıl içerisinde Li-
kit Fazlası tutardan 43.700,00 TL öde-
nek eklenmiştir. Böylece toplam öde-
nek 2.135.700,00 TL’ye ulaşmış ve 
bu ödeneğin  % 97’sine tekabül eden 
2.061.877,77 TL harcanmıştır.

“03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” 
için, İdareye Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nunu ile 5.037.000,00 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Söz konusu ödenek Mal ve 
Hizmet Alım Giderlerini karşılayama-
mıştır. Başlangıç ödeneğine yıl içerisin-
de Likit Fazlası tutardan 883.400,00 TL 
ödenek eklenmiştir. Böylece ödenek 
toplamı 5.920.400,00 TL olarak revize 
edilmiş ve bu ödeneğin  % 88’ine teka-
bül eden 5.238.816,49 TL harcanmıştır.

“05 Cari Transferler” için, İdareye 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
1.124.000.-TL ödenek tahsis edilmiş-
tir. Söz konusu ödenek cari transferler 
kaleminde oluşan giderleri karşılayacak 
seviyede olmuştur. Ödenek toplamı 
olan 1.124.000.-TL’nin  % 93’üne teka-
bül eden 1.043.582,024 TL harcanmış-
tır.

“06 Sermaye Giderleri” için, İdare-
ye Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
350.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
Tahsis edilen ödeneğin % 44’ üne teka-
bül eden 155.152,80 TL harcanmıştır.  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsa-
mında ikinci düzey ekonomik kodlarda 
yer alan ödenekler ile harcama oranları 
aşağıda gösterilmiştir:

Açıklama Toplam 
Ödenek Harcama Harcama

Oranı %
Tüketime Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 845.000,00 810.487,25 96

Yolluklar 207.900,00 185.225,27 89
Görev Giderleri 215.000,00 689,22 1
Hizmet Alımları 4.180.000,00 3.921.477,71 94
Temsil ve Tanıtma
Giderleri 29.000,00 15.962,05 55

Menkul Mal Gayri
Maddi Hak Alım, Bakım ve 
Onarım Giderleri

281.500,00 223.783,01 80

Gayrimenkul Mal Bakım ve 
Onarım Giderleri 162.000,00 81.191,98 50

Toplam 5.920.400,00 5.238.816,49 88

Tablo 12. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek / Harcama Oranları (TL)
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2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-
nu ile İdareye tahsis edilen ödenekler-
den yapılan harcamalar, İdare Harca-

ma Birimleri itibarıyla aşağıdaki tabloda 
gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir:

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nunu ile toplam 24.587.000,00 TL ge-
lir tahmininde bulunulmuştur. 2015 
yılı yılsonu itibarıyla 26.424.995,62 TL 
gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 
Bütçe tahminine oranı % 108 olarak 

gerçekleşmiştir. Elde edilen gelirlerden 
ret veya iade yapılmamış olup net gelir 
26.424.995,62 TL olarak gerçekleşmiş-
tir. Bütçe gelir tahmini ile yılsonu geliri 
arasında ciddi bir sapma oluşmamıştır.

Hesap 
Kodu

Ekonomik 
Kod Gelir Türleri Bütçe Tahmini Yılsonu Geliri

800 03 Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 370.000,00 372.535,00

05 Diğer Gelirler 24.216.000,00 26.052.460,62

06 Sermaye Gelirleri 1.000,00 -

09 Ret ve İadeler - -

Toplam 24.587.000,00 26.424.995,62

Kurumsal Kod Birim Adı Harcama
Toplamı

40-35-00-02 Özel Kalem 2.052.694,19

40-35-00-04 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7.299.415,87

40-35-00-05 Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 1.825.734,17

40-35-00-23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.492.283,45

40-35-00-24 Hukuk Müşavirliği 1.227.721,80

40-35-00-25 Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 478.180,31

40-35-30-00 Proje Grup Başkanlıkları 10.337.327,88

Toplam 24.713.357,67

Tablo 13. Kurumsal Ayırıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları (TL)

Tablo 14. Ekonomik Ayırıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları (TL)
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3.  Mali Denetim Sonuçları
5018 sayılı Kanun’a ekli II sayılı cetvelde 
yer alan İdarenin tüm gelir, gider ve mal 
hesapları İdarenin İç Denetim Biriminin 
denetimi ile Sayıştay Başkanlığının dış 
denetimine tabi bulunmaktadır. İda-
renin 2014 mali yılı hesapları Sayıştay 
Başkanlığınca yerinde incelemeye tabi 
tutulmuş olup yapılan incelemeler so-
nucunda tanzim olunan raporda mali 
rapor ve tablolarının tüm önemli yönle-
riyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği ka-
naatine varılmıştır. İdarenin 2015 mali 

yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığı ta-
rafından gerçekleştirilen yerinde ince-
leme süreci ise devam etmektedir.

4.  Diğer Hususlar

1986-2015 döneminde İdare tarafın-
dan gerçekleştirilen özelleştirme uygu-
lamalarının toplam tutarı 66,9 milyar 
ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Gerçekleştirilen özelleştirme uygulama 
tutarları Grafik 6’da sunulmuştur.

4046 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 
Özelleştirme Fonu kurulmuştur. Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri ge-
reğince Özelleştirme Fonu’nun hesapları 
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da açtı-
rılan hesaplarda takip edilmektedir.
4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesin-
de Fon’un yönetimi İdareye verilmiştir. 
4046 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi-
ne göre, Fon’un gelir kaynakları;

• Özelleştirme uygulamaları sonucu 
sağlanan tüm gelirler,

• İdareye devredilen kuruluşlardan 
elde edilen temettüler, 

• Özelleştirme uygulamaları çerçeve-
sinde ihraç edilecek her türlü menkul 
kıymet ile diğer kıymetli evrakın satı-
şından sağlanan gelirler,

• İdareye devredilen kuruluşlara sağla-
nan finansmandan elde edilen gelirler, 

• Diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynak-
lar ve sair gelirlerden oluşmaktadır. 

Ayrıca, Fon’un borç alma ve menkul kıy-
met ihraç etme olanağı da vardır. 

4046 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine 
göre, Fon’un kullanım alanları ise;

• İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş 
kaybı nedeniyle verilecek meslek 
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Grafik 6. Yıllar İtibarıyla Özelleştirme Uygulama Gelirleri (Milyon ABD Doları)
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geliştirme, edindirme ve yetiştirme 
eğitimi hizmetlerinin sağlanması 
amacıyla açılacak hesaba özelleş-
tirme gelirlerinden Kurul tarafından 
belirlenecek miktarlarda yapılacak 
ödemeler ile gerektiğinde bu hesa-
ba yapılacak aktarmalarda,

• 4046 sayılı Kanun’un 22 ve 24 üncü mad-
deleri gereğince yapılacak ödemelerde,

• Özelleştirme kapsamındaki kuruluş-
ların özelleştirilebilir hale getirilmesi 
amacıyla yapılacak özelleştirmeye 
hazırlık çalışmalarının gerektirdiği 
harcamaların karşılanmasında, 

• İdareye devredilen kuruluşlarda ida-
ri, mali ve hukuki yönden yapılacak 
düzenlemelerin gerektirdiği giderle-
rin karşılanmasında, 

• İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin 
sermaye artırımlarına katılmasında, 

• Gerektiğinde, özelleştirme progra-
mındaki kuruluşların hisse senetleri 
ile bu kuruluşlara ait her türlü kıy-
metli evrakın satın alınmasında, 

• Özelleştirme uygulamalarının yerine 
getirilebilmesi için gereken her türlü 
mal ve hizmet alımında, 

• İdareye devredilen kuruluşlara ida-
rece belirlenecek esas ve usuller 
çerçevesinde borç olarak finansman 
sağlanmasında, 

• İdarenin bütçesi için gerekli miktar-
ların ayrılmasında, 

• Özelleştirilen kuruluşların kalan 
borçlarının tasfiyesinde, 

• Mevzuatla İdareye verilen sair gö-
revlerin yerine getirilmesinde ve 
ÖYK’nın özelleştirme ile ilgili olarak 
belirleyeceği alanlarda kullanılır.

Ancak Fon’da toplanan gelirlerin kulla-
nımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi 
ve diğer hizmetlerin verilmesine, özel-
leştirme kapsamındaki kuruluşların 
özelleştirmeye hazırlanması amacıyla 
idari, mali ve hukuki yönden yapılacak 
düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin 
karşılanmasına öncelik verilir. 

Fon’un kaynak ve kullanımlarının yöne-
tilmesi, Fon bakiyelerinin nemalandırıl-
ması ve Fon bütçesinin hazırlanmasına 
dair esas ve usuller 13/01/2004 tarihli 
ve 25345 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Özelleştirme 
Fonu Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanun’un 10 
uncu maddesi ile 5763 sayılı Kanun ve 
5793 sayılı Kanun’la değişik geçici 23 
üncü maddesi gereğince Fon’un nakit 
fazlası, Hazine’nin hesaplarına aktarıl-
maktadır. 

2015 yılı Özelleştirme Fonu’na ilişkin bi-
lanço ve mali tablolar/faaliyet sonuçları (ge-
lir/gider tablosu) Ek 1 ve 2’de sunulmuştur.
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Grafik 7. Yıllar İtibarıyla Fonun Satış Gelirleri ve Geçmiş Yıl Taksitleri (Milyon ABD Doları)
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B.PERFORMANS BİLGİLERİ

İdare tarafından 2015 yılında yürütülen 
faaliyet ve projelere ilişkin birimlere ait 
ayrıntılı faaliyet ve proje bilgileri aşağıda 
yer almaktadır:

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.  Ana Hizmet Birimleri
 Tarafından Yürütülen
 Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.1. Sermaye Piyasaları Daire    
          Başkanlığı

a) Özelleştirme kapsam ve programında 
olan ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ)’de iş-
lem gören şirketlerin, BİAŞ’da yapılacak 
özelleştirme uygulamalarına ilişkin 
parasal sınırların 2015 yılı için belir-
lenmesine yönelik 19/02/2015 tarihli 
ve 2015/02 sayılı ÖYK Kararı istihsal 
edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK)’nun II-15.1 sayılı “Özel Durum-
lar Tebliği” gereğince Kamuyu Aydın-
latma Platformu (KAP)’na bildirilmiş,

b) Özelleştirme kapsam ve programın-
da bulunan ve BİAŞ’da işlem gören 
şirketlerin Olağan ve/veya Olağanüs-
tü Genel Kurul tarihleri ilgili Proje 
Grup Başkanlıklarına bildirilmiş,

c) Özelleştirme kapsam ve programın-
da bulunan ve BİAŞ’da işlem gören 
şirketlerin 2015 yılı temettü ödeme-
lerine ve 2015 yılı bedelli/bedelsiz 
sermaye artırımlarına ilişkin işlem-
lerin takibi Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) nezdinde yapılmış,

d) Özelleştirme kapsam ve progra-
mında bulunan ve BİAŞ’da işlem gö-
ren şirketlerin fiyat hareketleri gün-
lük takip edilmiş, fiyat hareketleri ve 
piyasa değerlerine ilişkin veriler ilgili 
Proje Grup Başkanlıklarına günlük 
olarak bildirilmiş,

e) Özelleştirme kapsam ve programın-
da bulunan ve BİAŞ’da işlem gören 
şirketlerin BİAŞ nezdindeki verileri-
ne ait gerekli analizler hazırlanmış 
ve ilgili Proje Grup Başkanlıklarına, 
Başkan Yardımcılığına ve Başkanlık 
Makamına iletilmiş,
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Grafik 8. Yıllar İtibarıyla Hazineye Yapılan Transferler (Milyon ABD Doları)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151986-2003 



59

FAALİYET RAPORU 2015

f) İdare portföyünde bulunan Usaş 
Yatırımlar Holding A.Ş., Batısöke 
Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Af-
yon Çimento Sanayi T.A.Ş. hisse 
senetlerinin BİAŞ pay piyasasında 
normal emirle satış işlemleri ger-
çekleştirilmiş,

g) SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel Durum-
lar Tebliği” gereğince, Özelleştirme 
kapsam ve programında bulunan 
Halka Açık Şirketlerin özel durum 
açıklamaları KAP’a bildirilmiş,

h) SPK’nın II-15.2 sayılı “Payları Bor-
sada İşlem Görmeyen Ortaklıklara 
İlişkin Özel Durumlar Tebliği” ge-
reğince, Özelleştirme kapsam ve 
programında bulunan Halka Açık 
Şirketlerin özel durum açıklamaları 
SPK’ya bildirilmiş,

ı) SPK, BİAŞ, MKK, KAP işleyişine iliş-
kin Kanun, Tebliğ, Yönetmelik ve 
Genelgelerdeki yapılan yeni düzen-
leme ve değişikliklerle ilgili İdare içi 
bilgilendirilme işlemleri gerçekleşti-
rilmiş,

i) İdarenin Teşkilat ve Görev Yönet-
meliğinin 8 inci maddesi kapsamın-
da tevdi edilen diğer görevler yeri-
ne getirilmiş, 

j) İdarenin Kuruluşuna ilişkin 4046 
sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 
B bendinin (a) fıkrası gereğince tev-
di edilen görevler ifa edilmiştir.

1.1.2. Finansman ve Fon Yönetimi  
 Daire Başkanlığı

a) 4046 sayılı Kanun’un 9 uncu mad-
desinde yer alan “Özelleştirme 
Fonu ve Kaynakları” ile 10 uncu 
maddesinde yer alan “Özelleştirme 
Fonu’nun Kullanım Alanları”nda be-
lirlenmiş olan özelleştirme gelir ve 
giderlerinin takibi yapılmış,

b) Özelleştirme Fonu hesabında bi-
riken ve hemen kullanılması ge-
rekmeyen bakiyelerin nemalandı-
rılması ve fonun kaynak/kullanım 
dengesini sağlayacak şekilde nakit 
planlaması işlemleri,

c) Proje Grup Başkanlıkları ile koordi-
neli olarak programda bulunan ku-
ruluşların finansman ihtiyaçlarının 
temin edilmesi işlemleri, 

d) Özelleştirme Fonu’nun nakit ihtiya-
cının hâsıl olması durumlarında fo-
nun borçlanma yolu ile finansmanı-
nın temin edilmesi işlemleri,

e) Özelleştirme Fonu’nun istatistiki ve-
rilerinin derlenmesi ve kaydının tu-
tulması işlemleri, 

f) Fon Bütçesi’nin hazırlanması işlem-
leri yürütülmüştür. 

1.1.3. Proje Değerlendirme ve 
Hazırlık Daire Başkanlığı 

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire 
Başkanlığı tarafından 2015 yılında aşa-
ğıda belirtilen ÖYK Karar taslakları ha-
zırlanmış ve söz konusu Karar taslakları 
neticesinde ÖYK tarafından;

a) ÖYK’nın 19/02/2015 tarihli ve 
2015/07 sayılı Kararı ile Samsun ili, 
Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, Ortama-
halle Mevkiinde bulunan ve tapu-
nun 162, 299, 343, 346 ve 348 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmazların 
üzerindeki haklar ve binaları ile bir-
likte, Ondokuz Mayıs Üniversitesine 
tahsis edilmek üzere eğitim ve öğ-
retim hizmetlerinde kamu yararına 
kullanılması ve kullanım amacının 
tapu siciline şerh edilmesi kaydıyla, 
4046 sayılı Kanun’un 2 nci madde-
sinin (i) bendine istinaden bedelsiz 
olarak Maliye Hazinesine devredil-
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mesine ilişkin ÖYK’nın 07/01/2011 
tarihli ve 2011/05 sayılı Kararında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesine yapı-
lan tahsisin taşınmazların eğitim ve 
öğretim hizmetlerinde kullanılma-
ması sebebiyle kaldırılmasına, söz 
konusu taşınmazların özelleştirme 
kapsam ve programına alınması ve 
taşınmazların satış veya kiralama 
veya mülkiyetin gayrı ayni hakların 
tesisi veya işin gereğine uygun sair 
hukuki tasarruflar yöntemi uygulan-
mak suretiyle özelleştirilmesine,

b) ÖYK’nın 19/02/2015 tarihli ve 
2015/12 sayılı Kararı ile Mülkiyeti 
Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Di-
dim ilçesi, Didim Mahallesinde bu-
lunan 1016 parsel no.lu 9.810,68 m2 
yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme 
kapsam ve programına alınmasına, 
söz konusu taşınmazın varlık satışı 
yöntemiyle özelleştirilmesine,

c) ÖYK’nın 15/05/2015 tarihli ve 
2015/26 sayılı Kararı ile Mülkiyetleri 
Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Didim 
ilçesi, Didim Mahallesinde bulunan 
11 adet taşınmazın özelleştirme 
kapsam ve programına alınmasına 
ve söz konusu taşınmazların satış 
yöntemiyle özelleştirilmesine,  

d) ÖYK’nın 15/05/2015 tarihli ve 
2015/28 sayılı Kararı ile Devlet Mal-
zeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait; 
Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kolejtepe 
Mahallesi 2097 ada, 230 parsel ve 
Van ili, Tuşba ilçesi, Melen Mahalle-
sinde 654 ada 21 parselde bulunan 
taşınmazların özelleştirme kapsam 
ve programına alınmasına ve söz 
konusu taşınmazların satış yönte-
miyle özelleştirilmesine,

e) ÖYK’nın 29/05/2015 tarihli ve 2015/40 
sayılı Kararı ile Mülkiyeti Maliye Hazine-
sine ait; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 
Akköprü Mahallesi 1768 ada 84, 85 

ve 86 parsellerde bulunan taşın-
mazların özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına ve söz ko-
nusu taşınmazların satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine,

f) ÖYK’nın 29/05/2015 tarihli ve 
2015/52 sayılı Kararı ile Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü’nün Kırıkkale 
ili, Merkez ilçesi, Bağlarbaşı Mahal-
lesinde yer alan 5479 ada, 13 nu-
maralı parselde bulunan 1.038,00 
m²’lik hissesinin özelleştirme kap-
sam ve programına alınmasına,

g) ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 
2015/55 sayılı Kararı ile Enerji Bakan-
lığının ilgili kuruluşu olan;

• ÖYK’nın 30/05/2003 tarihli ve 
2003/34 sayılı Kararı ile özelleştir-
me kapsamına alınan Elektrik Üre-
tim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait Hopa Termik 
Santrali, Bursa Doğalgaz Santrali 
ve Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz 
Türbinleri (Aliağa KÇGT) Santrali ile 
Kesikköprü, Derbent, Çamlıgöze, 
Köklüce, Almus ve Yenice Hidroe-
lektrik Santrallerinin özelleştirme 
programına; bu Santraller tarafın-
dan kullanılan taşınmazların (Aliağa 
KÇGT tarafından sosyal tesis olarak 
kullanılan alanlar hariç olmak üze-
re) özelleştirme kapsam ve progra-
mına alınmasına,

• EÜAŞ’a ait Adıgüzel, Kemer, Kara-
caören 1, Karacaören 2, Kepez 
2, Manavgat, Fethiye, Kadıncık 1, 
Kadıncık 2, Doğankent, Kürtün, Torul, 
Seyhan 1, Seyhan 2, Yüreğir, Kılavuz-
lu, Menzelet, Tortum, Çamlıca 1 ve 
Şanlıurfa Hidroelektrik Santralleri 
ile bu Santraller tarafından kullanı-
lan taşınmazların özelleştirme kap-
sam ve programına alınmasına,

• Türkiye Elektromekanik Sanayi Ge-
nel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özel-
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leştirme kapsam ve programına 
alınmasına, satış suretiyle ve satışın 
blok satış ve/veya halka arz ve/veya 
varlık satışı ve/veya kiralama yönte-
minin uygulanması suretiyle özel-
leştirilmelerine,

• Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğüne bağlı TP Petrol 
Dağıtım A.Ş.’de kamuya ait hissele-
rin özelleştirme kapsam ve progra-
mına alınmasına, satış suretiyle ve 
satışın blok satış ve/veya halka arz 
ve/veya varlık satışı ve/veya kirala-
ma yönteminin uygulanması sure-
tiyle özelleştirilmelerine,

Söz konusu kuruluşlardan;

• Hopa Termik Santralinin, Aliağa 
KÇGT Santralinin ve Bursa Doğal-
gaz Santralinin “Varlık Satışı”; bu 
Santraller tarafından kullanılan ta-
şınmazların “Varlık Satışı” ve/veya 
“Kullanım İzninin Devri” ve/veya “İş-
letme Hakkının Verilmesi” yöntemi 
ile özelleştirilmesine,

• Kesikköprü, Derbent, Çamlıgöze, 
Köklüce, Almus, Yenice, Adıgüzel, 
Kemer, Karacaören 1, Karacaören 
2, Kepez 2, Manavgat, Fethiye, Kadın-
cık 1, Kadıncık 2, Doğankent, Kürtün, 
Torul, Seyhan 1, Seyhan 2, Yüreğir, 
Kılavuzlu, Menzelet, Tortum, Çamlı-
ca 1 ve Şanlıurfa Hidroelektrik Sant-
rallerinin işletme hakkının verilmesi, 
bu Santraller tarafından kullanılan 
taşınmazların “İşletme Hakkının Veril-
mesi” ve/veya “Kullanım İzninin Devri” 
yöntemi ile özelleştirilmesine, karar 
verilmiştir. 

Ayrıca, 4046 sayılı Kanun’un “Amaç ve 
Kapsam” başlıklı 1 inci maddesi gere-
ği özelleştirmeye konu olabilecek tüm 
kuruluşların (kamu envanteri) faaliyet-
leri düzenli olarak izlenmekte, raporları 
hazırlanmakta ve güncellemeleri yapıl-
maktadır. 

1.1.4. İstihdam ve Sosyal
  Hizmetler Daire Başkanlığı

4046 sayılı Kanun’un 22 nci madde-
si gereğince özelleştirme kapsam ve 
programına alınan, özelleştirilen, faali-
yeti durdurulan, küçültülen, kapatılan 
veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabi personel ile sözleşmeli personelin 
(kapsam dışı personel dahil) nakil iş-
lemleri gerçekleştirilmektedir. Bu çer-
çevede 2015 yılında diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına nakledilmek üzere 663 
nakle tabi personelin ismi Devlet Perso-
nel Başkanlığına bildirilmiştir.
Özelleştirme işlemleri tamamlanmış 
kuruluşlarda bulunan nakle tabi per-
sonelin nakil işlemleri tamamlanıncaya 
kadar 4046 sayılı Kanun’un 22 nci mad-
desi kapsamında her türlü personel 
ödemeleri İdare tarafından yapılmakta-
dır. Bu çerçevede 2015 yılında toplam 
13.032.563,85 TL personel ödemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 
4046 sayılı Kanun’un 24 üncü madde-
si gereğince özelleştirme programında 
bulunan kuruluşlarda 5434 sayılı Emek-
li Sandığına tabi personelden emeklilik 
hakkı kazananlara %30 fazla emeklilik 
ikramiyeleri Emekli Sandığı Genel Mü-
dürlüğünün talebi üzerine ödenmek-
tedir. 2015 yılında %30 fazla emeklilik 
ikramiyesi için başvuru olmamıştır.
4046 sayılı Kanun’un 21 nci maddesi 
gereğince özelleştirme kapsamına alı-
nan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi 
çalışanlara iş akitlerinin feshedilmesi 
nedeniyle toplu iş sözleşmelerinden 
doğan tazminatlara ilave olarak İş Kaybı 
Tazminatı verilmektedir. Bu maddeye 
göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdür-
lüğünün yazılı talebi üzerine 2015 yılın-
da İdare tarafından 474 işçi için toplam 
8.814.392,23 TL iş kaybı tazminatı öde-
mesi gerçekleştirilmiştir.
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Kamuda çalışma hayatına devam et-
mek isteyen işçiler için 2004/7898 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile farklı bir 
statü tanımlanarak 1992 yılından sonra 
özelleştirilen kuruluşlarda çalışırken işi-
ni kaybedenlerin diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilmelerine 
imkân tanınmıştır. Bu kapsama giren iş-
çilerin müracaatları kabul edilmiş olup 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yer-
leştirilmek üzere müracaatları Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilmiştir. Bu 
çerçevede 2015 yılında özelleştirme 
sonrası iş akitleri fesih edilen 952 işçi-
nin atama teklifi yapılmıştır.

Diğer taraftan, 4046 sayılı Kanun’un 4 
üncü maddesinin (i) bendi gereğince 
İdareye devredilen kuruluşların yö-
netim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, 

denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve 
genel müdürlükleri ile ait oldukları ku-
ruluşlardan ayrı ayrı olarak özelleştirme 
programına alınan ve anonim şirkete 
dönüştürülmelerine gerek görülmeyen 
müesseselerde, müessese müdürlük-
leri ve yönetim komitelerine, işletme 
ve işletme birimlerinde bunların mü-
dürlüklerine yapılacak atama ve bu gö-
revlerden alınmalarına yönelik işlemler 
gerçekleştirilmiştir.

Özelleştirme programında bulunan ve 
özelleştirme işlemleri gerçekleşmiş ku-
ruluşların istatistiki verileri takip edil-
mektedir. Aşağıdaki tabloda özelleştir-
me programında bulunan kuruluşlarda 
çalışan personelin kuruluşlara göre da-
ğılımı sunulmuştur.

1.1.5. Danışmanlık Hizmetleri 
Daire Başkanlığı
2015 yılında yürütülen faaliyetler çer-
çevesinde değişik projelerde toplam 2 
danışmanlık hizmet sözleşmesi imza-
lanmıştır. Bunlara ilaveten önceki yıl-

larda imzalanmış olan 11 projeye ilişkin 
de ek danışmanlık hizmet sözleşmesi 
imzalanarak hizmet alımlarına devam 
edilmiştir. Söz konusu sözleşme ve ek 
sözleşmelerin ayrıntılı bilgileri aşağıdaki 
tablolarda verilmiştir:

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar Toplam Çalışan Sayısı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 209

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 11

Sümer Holding A.Ş. (Seka, Tügsaş, TDÇİ, 
Sümer Halı)

160

tta Gayrimenkul A.Ş. 190

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) 1.553

Halkbank A.Ş. 12.431

Ankara Doğal Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. 4

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 11.166

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel 
Müdürlüğü (TEMSAN)

275

TP Petrol Dağıtım A.Ş. 188

TOPLAM 26.187

Tablo 15. Programda Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Personelin Kuruluşlara Göre Dağılımı
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Tablo 16. Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi Bilgileri

No Proje Konu Danışman Firma

2015-01 TEMSAN A.Ş. Danışmanlık Hizmet Alımı

ACE Gayrimenkul Değ. ve Dan. A.Ş. - GRANT 
THORNTON Türkiye (Eren Bağ. Den. ve YMM 

A.Ş. – ELTEMTEK - Av.Dr. Ahmet T. KEŞLİ 
(Grup Hukuk Bürosu) Konsorsiyumu

16.10.2015

2015-02 HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. Danışmanlık Hizmet Alımı Turkish Yatırım A.Ş. 30.11.2015

Tablo 17. Danışmanlık Ek Sözleşme Bilgileri

No Proje Konu Danışman Firma Ek Sözleşme 
Tarihi

2014-01 E1 Erzurum Palandöken/ Konaklı 
Kayak Merkezleri

Kayak merkezlerinin yönetim
işletim ve özelleştirme danışmanlığı

Mc Kinsey Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti /  Pas 
Grau İnternacional S.A. Kons. 14.01.2015

2013-01 E1 TCDD-TDİ Limanlar/Yat           
Limanları Danışmanlık Hizmet Alımı Raiffeisen CENTROBANK 20.02.2015

2012-02 E2 EÜAŞ Teknik Danışmanlık Teknik Danışmanlık
GENSER Genel Mühendislik Taahhüt ve
Ticaret A.Ş.-Uluslararası  Danışmanlık 

Organizasyon Ltd.Şti. İş Ortaklığı
09.03.2015

2011-03 E3 Halkbank A.Ş. Hukuki Danışmanlık

Pekin ve Bayar Ort.Av. Bür.– Pekin ve Bayar 
Dan. Hizm. Ltd. Şti. - Chadbourne & Parke 

LLP – Chadbourne & Parke Dan.Hizm. Ltd. Şti. 
Çiğdemtekin Şahbaz Av. Ort.  Konsorsiyumu

20.04.2015

2011-02 E3 EÜAŞ Hukuk Hukuki Danışmanlık Aksan Hukuk Bürosu /Grup Hukuk Bürosu İş 
Ortaklığı 29.06.2015

2012-07 E2 EÜAŞ
Stratejik ve finansal konularda 

(Değer Tespit - Tanıtım Doküman 
vb.) Danışmanlık

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., BNP 
Paribas SA ve Eltem-Tek Konsorsiyumu 08.07.2015

2009-05 E5 Elektrik Üretim Tesisleri Çevre Danışmanlığı io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. 10.07.2015

2012-08 E2 GAYRİMENKUL A.Ş. Değer Tespiti - Tanıtım Dokümanı 
ve Diğer Hizmetler VAKIF Gayrimenkul Değ.Müş.A.Ş. 25.08.2015

2012-10 E3 Türk Telekom Halka Arz ve Blok Satış Finansal ve 
Hukuki Danışmanlık

Garanti Yat.Menk.Kıym.A.Ş. – Barclays 
Bank Plc.– Chadbourne&Parke Dan.Hizm. 
Av.Ort.-Çiğdemtekin Şahbaz Av.Ort.–Atar & 

Vicdan Av. Bür. Konsorsiyumu

28.10.2015

2010-06 E4 Taşucu Taşınmazları Ve Yat 
Limanı Finansal Danışmanlık Tadem&Tera Menkul DeğerlerA.Ş.& Halk 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 03.11.2015

2011-06 E3 İdare İlan Reklam-Tanıtım İlan, Reklam, Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler

NETVİZYON Tanıtım Organizasyon Basın Yayın 
Ltd. Şti. 27.11.2015
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2015 yılında 161 adet ihale yapılmıştır. 
Bunlardan 24 adedinin devir işlemi ya-
pılmış, 63 ihale sözleşme aşamasında 

olup geri kalan 74 adet ihale ise iptal 
edilmiştir. Aşağıda son beş yılın ihale 
sayıları yer almaktadır.

1.1.6. İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.1.7. Diğer Proje Grup

 Başkanlıkları

TÜRK HAVA YOLLARI  A.O. (THY)

2006 yılında gerçekleştiri-
len halka arz sonrası THY 
sermayesindeki İdare payı 
% 49,12 olmuştur. Borsa İs-

tanbul’da (BİST) halka açık olarak işlem 
gören özel şahıslara ait THY hisseleri 
ise sermayesinin % 50,88’ine ulaşmıştır. 

THY’nin sermayesindeki %50,88 ora-
nındaki kamu payının özelleştirilmesiyle 
birlikte şirkete profesyonel yönetim an-
layışının getirilmesi, yönetsel ve teknik 
verimliliğin ve etkinliğin artırılması, uçu-
lan hat sayısında arzulanan büyümenin 
gerçekleştirilebilmesi, uçuş hizmetleri 

kalitesinin uluslararası standartlara uy-
gun hale getirilmesi ve rekabet gücü-
nün arttırılması amaçlanmıştır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

ÖYK’nın 05/02/2001 ta-
rihli ve 2001/6 sayılı Kara-
rı ile özelleştirme kapsam 

ve programına alınan tta Gayrimenkul 
A.Ş.’ye ait muhtelif taşınmazların özel-
leştirilmesine yönelik işlemler İdarece 
yürütülmüştür. Bu kapsamda 2015 yılı 
içinde 294 taşınmaz ve 1 adet makine/
teçhizatın özelleştirilmesi için toplam 
13 kez ihale ilanlarına çıkılarak 102 ayrı 
ihale yapılmış olup 62 adet taşınmazın 
ihale süreci ise devam etmektedir. Ger-
çekleşen ihaleler neticesinde toplam 
158.011.200 TL’lik teklif alınmıştır. 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

İhale Sayısı 74 247 240 180 161

Tablo 18. Yıllar İtibarıyla Yapılan İhaleler (Son Beş Yıl)
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MALİYE HAZİNESİNE AİT  
MUHTELİF  TAŞINMAZLAR

Muhtelif ÖYK Kararları ile 
özelleştirme kapsam ve prog-
ramına alınan Maliye Hazine-
sine ait taşınmazların özelleş-

tirme işlemleri İdarece yürütülmüştür. 
2015 yılı içinde bir kısım taşınmazların 
ihaleleri gerçekleştirilerek Alıcılara devre-
dilmiştir. Kapsam ve programdaki diğer 
taşınmazların özelleştirilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÖYK’nın 02/04/2004 ta-
rihli ve 2004/22 sayılı Kara-
rı ile özelleştirme kapsam 

ve programına alınan Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’ye bağlı 18 adet elektrik 
dağıtım şirketin tamamı (2009-2013 
döneminde) özelleştirilmiştir. Yapılan 
özelleştirmeler neticesinde elektrik 
dağıtımındaki özel sektör payı yüzde 
100’e ulaşmıştır. 

Elektrik dağıtım sektöründe yapılan 
özelleştirmeler ile ilgili olarak takip ve 
bilgilendirme işlemleri yapılmakta ve 
özelleştirme programında bulunan ve 
dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip 
olan TEDAŞ ile ilgili gerekli işlemler yü-
rütülmektedir. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON  
A.Ş. (TÜRK TELEKOM)

Hazine’nin Türk Te-
lekom’da bulunan 

%31,68 oranındaki hissesinin tamamı-
nın veya bir bölümünün özelleştirilme-
sine yönelik olarak Türk Telekom İhale 
Komisyonu’na yardımcı olmak üzere, 
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., 
Barclays Bank PLC, Chadbourne & Par-
ke Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Or-
taklığı, Bilgiç Avukatlık Ortaklığı ve Av. 
Bahar Vicdan Avukatlık Bürosundan 
oluşan konsorsiyumla danışmanlık hiz-
met sözleşmesi imzalanmış ve sözleş-
menin süresi 6 ay uzatılmıştır.

Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle bir-
likte şirkete profesyonel yönetim an-
layışının getirilmesi, yönetsel ve teknik 
verimliliğin ve etkinliğin artırılması, ka-
pasite ve servis çeşitlemesinde arzula-
nan büyümenin gerçekleştirilebilmesi, 
servis kalitesinin uluslararası standart-
lara uygun hale getirilmesi, rekabet 
gücünün arttırılması, şehir içi, şehirle-
rarası ve uluslararası görüşme birim 
fiyatlarında çapraz sübvansiyonun ön-
lenebilmesi ile fiyatların dengelenmesi 
amaç edinilmiştir.

İdare tarafından Türk Telekom İhale ve 
Değer Tespit Komisyonlarına sekretarya 
hizmeti verilmeye devam edilmektedir.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
(HALKBANK)

ÖYK’nın 05/02/2007 ta-
rihli  ve sayılı 2007/8 sayı-
lı ile 12/03/2007 tarihli ve 

2007/20 sayılı Kararları çerçevesinde 
Halkbank’ın sermayesinde bulunan 
kamu hisselerinin (ek satış hakkının 
kullanılması da dâhil) %24,98’inin halka 
arzı 2007 yılında, ÖYK’nın 04/10/2012 
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tarihli ve 2012/150 sayılı kararı çerçeve-
sinde, yine Halkbank’ın sermayesinde 
bulunan İdareye ait hisselerden, top-
lam sermayenin (ek satış hakkının kul-
lanılması da dâhil) %23,92’sinin halka 
arzı ise 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. 
2015 yılı itibarıyla Halkbank’daki İda-
renin hisse oranı %51,11 seviyesinde 
olup, şirketin %48,89 oranındaki hissesi 
BİST’te işlem görmektedir. 

Halkbank sermayesindeki kamu his-
selerinin ve/veya bağlı ortaklık/iştirak 
hisseleri de dahil olmak üzere banka 
aktifindeki varlıkların birlikte veya ayrı 
ayrı özelleştirilmesi çalışmalarında İda-
reye yardımcı olmak üzere; Citigroup 
Global Markets Ltd. & Finans Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyumu ile 
İdare arasında 20/09/2012 tarihinde 
imzalanan Finansal Danışmanlık Hiz-
met Sözleşmesi 20/09/2014 tarihinde 
yapılan ek sözleşme ile 1 yıl uzatılmış-
tır. Pekin ve Bayar Ortak Avukat Bü-
rosu-Pekin ve Bayar Danışmanlık Hiz-
metleri Ltd. Şti.-Chadbourne&Parke 
LLP- Chadbourne&Parke Danışmanlık 
Hizmetleri Ltd. Şti., Bilgiç Avukatlık Or-
taklığı Konsorsiyumu ile İdare arasında 
20/10/2011 tarihinde imzalanan Hukuk 
Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi süresi 
ise 20/10/2015 tarihi itibarıyla sona er-
miştir. 

HALK SİGORTA A.Ş. VE HALK 
HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Halkbank Yönetim Ku-
rulu 22/07/2014 tarihli 
ve 2014/46 nolu Karar 

ile; bağlı ortaklıklarından Halk Hayat ve 
Emeklilik A.Ş. ile Halk Sigorta A.Ş.’nin 
sermayesinde sahip olunan doğrudan 
veya dolaylı hisselerin kısmen veya 
tamamen satış işleminin 4046 sayı-
lı Kanun çerçevesinde yapılarak satış 
gelirlerinin Halkbank bünyesinde bıra-

kılması kaydıyla, İdare tarafından ger-
çekleştirilmesine yönelik olarak talepte 
bulunmuştur. 

Bu çerçevede; Halkbank’ın Halk Hayat 
ve Emeklilik A.Ş. sermayesinde bulunan 
%100 oranındaki hissesinden %90’lık 
kısmının blok satış yöntemi ile özelleş-
tirilmesi, ihalenin sonuçlanmasını mü-
teakip ihaleyi kazanan Alıcı’nın, talep et-
mesi halinde kalan %10 oranındaki Halk 
Hayat ve Emeklilik A.Ş. hissesinin de, 
alıcıya ihalede oluşan bedel üzerinden 
yapılacak hesaplama ile satılması, Halk 
Sigorta A.Ş.’de bulunan Halkbank’a ait 
%89,18 ile Halk Yatırım Menkul Değer-
ler A.Ş.’ye ait %4,31 olmak üzere toplam 
%93,49 oranındaki hissenin blok satış 
yöntemi ile özelleştirilmesi,  ilgili mevzu-
at gereği İdarece, özelleştirme netice-
sinde elde edilecek satış gelirlerinden, 
özelleştirme masraflarının düşülmesini 
müteakip arta kalan tutarın Halkbank’a 
aktarılması planlanmıştır. 

Bu kapsamda başlatılan özelleştirme 
çalışmaları çerçevesinde; Halk Hayat 
ve Emeklilik A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.’nin 
hisselerinin özelleştirilmesini teminen 
ihale şartnamesi, tanıtım dokümanı, 
taslak hisse satış sözleşmesinin hazır-
lanmasına ilişin çalışmalar tamamlana-
rak ihale ilanına çıkılmış ancak ihale ila-
nına çıkılan her iki ihale de 13/08/2015 
tarihinde iptal edilmiştir. 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)

EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı 
ortaklık, iştirak, işletme, işletme 
birimleri ve bunlara ait varlıkların 

birlikte veya ayrı ayrı özelleştirilmesi ça-
lışmaları, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nunu ile 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yapılmakta olup, çalışmalar İdare tarafın-
dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
koordineli olarak yürütülmektedir. 
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Sektör reformu ve özelleştirme konu-
sunda kısa ve orta vadeli yol haritası ile 
ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu ta-
rafından; “Elektrik Enerjisi Sektörü Re-
formu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” 
ve “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Gü-
venliği Stratejisi Belgesi” kabul edilmiş 
olup, bu Belgeler neticesinde elektrik 
piyasasının oluşumunda ve özelleştir-
me sürecinde önemli adımlar atılmıştır. 

Söz konusu belgelerde ifade edildiği 
üzere elektrik enerjisi sektör reformu 
ve özelleştirmelerden;

• Elektrik üretim ve dağıtım varlıkları-
nın etkin ve verimli bir şekilde işletil-
mesi suretiyle maliyetlerin düşürül-
mesi,

• Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağ-
lanması ve arz kalitesinin artırılması,

• Dağıtım sektöründeki teknik kayıp-
ların OECD ülkeleri ortalamalarına 
indirilmesi ve kaçakların önlenmesi,

• Gerekli yenileme ve genişleme yatı-
rımlarının kamu tüzel kişilerine her-
hangi bir yükümlülük getirilmeden 
özel sektörce yapılabilmesinin sağ-
lanması,

• Elektrik enerjisi üretimi ve ticare-
ti faaliyetlerinde oluşacak rekabet 
yoluyla ve hizmet kalitesinin düzen-
lenmesiyle sağlanan faydanın tü-
keticilere olumlu şekilde yansıması 
beklenmektedir. 

Özelleştirme Süreci 2015 Yılında  
Tamamlanan Elektrik Üretim Santralleri: 

ÖYK’nın 07/08/2014 tarihli ve 2014/75 
sayılı Kararına istinaden EÜAŞ’a ait 
Orhaneli ve Tunçbilek Termik Sant-
rallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ti-
caret A.Ş. (SEAŞ)’ye ait Bursa Linyitleri 

İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan ta-
şınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik 
Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan 
taşınmazların “Varlık Satışı”; 79528 ve 
73021 no.lu Maden Ruhsatları ve bu 
Ruhsatların kapsadığı Maden Sahaları-
nın “İşletme Hakkının Verilmesi” yönte-
mi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi 
ihalesine 23/09/2014 tarihinde çıkılmış 
olup, ihalede nihai pazarlık görüşme-
leri 17/12/2014 tarihinde gerçekleşti-
rilmiştir. ÖYK’nın 17/03/2015 tarihli ve 
2015/14 sayılı Kararı ile de İhale Ko-
misyonunun Kararı onaylanmıştır. Bu 
kapsamda Satış ve İşletme Hakkı Devir 
Sözleşmesi İdare, EÜAŞ ve SEAŞ ile ÖYK 
tarafından satış ve devrin yapılmasına 
karar verilen Çelikler Taahhüt İnşaat ve 
Sanayi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi 
hükümleri doğrultusunda kurulan Çe-
likler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üre-
tim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde 
imzalanmıştır.

ÖYK’nın 07/08/2014 tarihli ve 2014/75 
sayılı Kararına istinaden Soma Elekt-
rik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B 
Termik Santralinin ve Soma B Termik 
Santrali tarafından kullanılan taşınmaz-
ların “Varlık Satışı” yöntemi ile özelleş-
tirilmesi ihalesine 23/09/2014 tarihin-
de çıkılmış olup, ihalede nihai pazarlık 
görüşmeleri 13/01/2015 tarihinde ger-
çekleştirilmiştir. ÖYK’nın 17/03/2015 
tarihli ve 2015/14 sayılı Kararı ile de İha-
le Komisyonunun kararı onaylanmıştır. 
Bu kapsamda Satış Sözleşmesi, İdare, 
SEAŞ ve ÖYK tarafından satış ve devrin 
yapılmasına karar verilen Konya Şeker 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale 
Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 
kurulan Soma Termik Santral Elektrik 
Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tari-
hinde imzalanmıştır.



68

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Özelleştirme Süreci Devam Eden 
Elektrik Üretim Santralleri:

ÖYK’nın 26/08/2013 tarihli ve 2013/146 
sayılı Kararı ile özelleştirme programına 
alınan; Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş.’ye ait 11081 no.lu Maden 
Ruhsatı ve bu ruhsatın kapsadığı ma-
den sahasının özelleştirilmesi ihalesine 
06/05/2015 tarihinde çıkılmış olup ihale-
de nihai pazarlık görüşmeleri 02/06/2015 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede ÖYK 
onay süreci devam etmektedir.

ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 
sayılı Kararına istinaden Aliağa Kom-
bine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali 
ile bu santral tarafından kullanılan ta-
şınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile 
özelleştirilmesi ihalesine 15/07/2015 
tarihinde çıkılmış olup, ihalede ön ye-
terlilik ve son teklif verme tarihi gelecek 
yıla sarkmıştır.

ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 
sayılı Kararına istinaden Bursa Doğal-
gaz Santrali ile bu santral tarafından 
kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” 
yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesine 
15/07/2015 tarihinde çıkılmış olup, iha-
lede ön yeterlilik ve son teklif verme ta-
rihi gelecek yıla sarkmıştır.

ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 
sayılı Kararı ile ÖYK’nın 30/05/2003 ta-
rihli ve 2003/34 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsamına alınan Kesikköprü, 
Derbent, Çamlıgöze, Köklüce, Almus 
ve Yenice Hidroelektrik Santrallerinin 
özelleştirme programına; bu santral-
ler tarafından kullanılan taşınmazların 
özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasına; Adıgüzel, Kemer, Karacaö-
ren 1, Karacaören 2, Kepez 2, Manav-
gat, Fethiye, Kadıncık 1, Kadıncık 2, Do-
ğankent, Kürtün, Torul, Seyhan 1, Seyhan 
2, Yüreğir, Kılavuzlu, Menzelet, Tortum, 
Çamlıca 1 ve Şanlıurfa Hidroelektrik Sant-
ralleri ile bu santraller tarafından kullanı-
lan taşınmazların özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Karara istinaden;

• Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hid-
roelektrik Santralleri ile bu sant-
raller tarafından kullanılan taşın-
mazların (Grup 1: Karacaören 1 ve 
Karacaören 2),

• Manavgat Hidroelektrik Santrali ile 
bu santral tarafından kullanılan ta-
şınmazların (Grup 2: Manavgat),

• Fethiye Hidroelektrik Santrali ve bu 
santral tarafından kullanılan taşın-
mazların (Grup 3: Fethiye),

• Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroe-
lektrik Santralleri ile bu santraller 
tarafından kullanılan taşınmazların 
(Grup 4: Kadıncık 1 ve Kadıncık 2),
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• Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroe-
lektrik Santralleri ile bu santraller tara-
fından kullanılan taşınmazların (Grup 
5: Doğankent, Kürtün ve Torul),

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilmesi 
için ihale ilanına 29/07/2015 tarihinde 
çıkılmıştır. 

Grup 1/Karacaören 1 ve Karacaören 2 
Hidroelektrik Santrallerinin özelleştiril-
mesi ihalesinde nihai pazarlık görüş-
meleri 09/11/2015 tarihinde gerçekleş-
tirilmiş olup ihalenin ÖYK onay süreci 
devam etmektedir.

Grup 2/Manavgat Hidroelektrik Sant-
ralinin özelleştirilmesi ihalesinde nihai 
pazarlık görüşmeleri 23/10/2015 tari-
hinde gerçekleştirilmiştir. İhalede ÖYK 
onay süreci devam etmektedir.

Grup 3/Fethiye Hidroelektrik Santrali-
nin özelleştirilmesi ihalesinde nihai pa-
zarlık görüşmeleri 19/10/2015 tarihin-
de gerçekleştirilmiş olup ihalenin ÖYK 
onay süreci devam etmektedir.

Grup 4/Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidro-
elektrik Santrallerinin özelleştirilmesi 
ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri 
16/11/2015 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olup ihalenin ÖYK onay süreci devam 
etmektedir.

Grup 5/Doğankent, Kürtün ve Torul 
Hidroelektrik Santrallerinin özelleştiril-
mesi ihalesinde nihai pazarlık görüş-
meleri 18/12/2015 tarihinde gerçekleş-
tirilmiş olup ihalenin ÖYK onay süreci 
devam etmektedir.

Yine ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 
2015/55 sayılı Kararına istinaden;

• Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile 
bu Santral tarafından kullanılan ta-
şınmazların (Grup 1: Şanlıurfa),

• Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu 
Santral tarafından kullanılan taşın-
mazların (Grup 2: Tortum),

• Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik 
Santralleri ile bu Santraller tarafın-
dan kullanılan taşınmazların (Grup 3: 
Adıgüzel ve Kemer),

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi 
ile ayrı ayrı gruplar halinde özelleştiril-
mesi ihalesine 18/12/2015 tarihinde 
çıkılmış olup; ihalelerde ön yeterlilik ve 
son teklif verme tarihi Grup 1/Şanlıurfa 
Hidroelektrik Santrali, Grup 2/Tortum 
Hidroelektrik Santrali ve Grup 3/Adıgü-
zel ve Kemer Hidroelektrik Santrali için 
gelecek yıla sarkmıştır.
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T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) 
LİMANLARI  

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait 
Bandırma,  İzmir,  Samsun, 

Derince,  Mersin ve İskenderun Liman-
ları 30/12/2004 tarihli ve 2004/128 sa-
yılı ÖYK Kararı ile özelleştirme progra-
mına alınmış ve 02/06/2005 tarihli ve 
2005/54 sayılı ÖYK Kararı ile de anılan 
limanların “İşletme Hakkının Verilmesi” 
yöntemiyle özelleştirilmelerine karar 
verilmiştir. 2007 yılında Mersin, 2010 yı-
lında Samsun ve Bandırma,  2011 yılın-
da da İskenderun Limanlarının işletme 
hakları 36 yıl süreyle yeni işleticilerine 
devredilmiştir. 

Derince Limanı

TCDD Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle 
işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 
özelleştirmesi amacıyla gerçekleşen 
nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda 
en yüksek teklif 543 milyon ABD doları 
bedel ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından verilmiştir. İhale, ÖYK’nın 
14/08/2014 tarihli ve 2014/90 sayılı Ka-
rarı ile onaylanmıştır. 25/02/2015 tari-
hinde İşletme Hakkının Verilmesine iliş-
kin Sözleşme imzalanmış, ihale bedeli 
olan 543 Milyon ABD Doları İşletici fir-
ma tarafından peşin olarak ödenmiştir.

İzmir Limanı

Ülkemizin en önemli ihracat limanların-
dan bir olan İzmir Alsancak Limanı’n-
da, mevcut liman sahasının ilave dolgu 
alanları ile genişletilmesi ve günümüz 
teknolojisine uygun olarak liman ve-
rimliliğinin ve kapasitesinin artırılması 
amacıyla imar planı ile gerekli düzenle-
meler yapılmıştır. İzmir Yük Limanı Ala-
nına yönelik 1/25.000 ölçekli, 1/5.000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikli-
ği 03/11/2015 tarihli ve 2015/79 sayılı 
ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. İmar plan-
larının askı süreci devam etmekte olup 
ihale hazırlık çalışmaları sürdürülmek-
tedir.

İzmir Kruvaziyer Limanı

Mevcut kruvaziyer iskelesi ve geri sahası 
yapılacak alt yapı yatırımları sonucunda 
kruvaziyer yolcusuna sunulacak hizmet 
çeşitliliği ile liman bir cazibe merkezi 
haline getirilecek, gelen turist sayısı ve 
turizm gelirleri artacaktır. İzmir Kruva-
ziyer Limanı Alanına yönelik 1/5.000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikli-
ği 03/11/2015 tarihli ve 2015/82 sayılı 
ÖYK Kararı ile onaylanmıştır. İmar plan-
larının askı süreci devam etmekte olup 
ihale hazırlık çalışmaları sürdürülmek-
tedir.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETME-
LERİ A.Ş. (TDİ)

Bakanlar Kurulu’nun 10/08/1993 
tarihli ve 1993/4693 sayılı Kararı 
ile özelleştirme kapsamına 
alınan TDİ’nin özelleştirilebilir 

nitelikteki varlıkları/ işletmeleri büyük 
ölçüde özelleştirilmiştir. TDİ’ye ait 2015 
yılı faaliyet döneminde özelleştirme iş-
lemleri tamamlanmış veya özelleştirme 
işlemleri devam eden varlıklarına ilişkin 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ordu Limanı

ÖYK’nın 07/04/2014 tarihli ve 2014/17 
sayılı Kararı ile Ordu Limanı’nın  işlet-
me hakkı verilmesine ilişkin sözleşme-
si feshedilmiş ve liman TDİ tarafından 
geri alınmıştır.  Limancılık faaliyetlerinin 
devam etmesinde ekonomik olarak ve-
rimlilik sağlanamayacağından ÖYK’nın 
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29/12/2014 tarihli ve 2014/146  sayılı 
kararı ile TDİ’nin limandaki faaliyetle-
rinin sona erdirilmesi ve Ordu liman 
sahasındaki taşınmazların Ordu Büyük-
şehir Belediyesi tarafından seyir terası, 
restoran vb. fonksiyonlar ile halkın kul-
lanımına açılması uygun görülmüştür. 
Bu kapsamda 16/04/2015 tarihinde 
limanın Ordu Büyükşehir Belediyesine 
devri gerçekleştirilmiştir.

Güllük Limanı

Güllük İskelesinin yat limanına dönüş-
türülmesine yönelik imar planı ÖYK’nın 
27/01/2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Ka-
rarı ile onaylanmıştır. Güllük Limanının 
özelleştirme hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir. 

Tekirdağ Yük, Çanakkale Kabatepe 
ve Gökçeada Kuzu Limanları

Söz konusu limanların imar planı çalış-
maları devam etmektedir. Limanların 
özelleştirmeye hazırlık işlemleri sürdü-
rülmektedir. 

Ayrıca TDİ’ye ait Camialtı Tersanesi’nin 
Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Proje-
si kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na devri gerçek-
leştirilmiştir.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı

Maliye Hazinesi’ne ait İstanbul ili Ka-
dıköy ilçesi, Kalamış-Fener Caddesi 
Mevkiinde yer alan Yat Limanı ÖYK’nın 
07/03/2011 tarihli ve 2011/17 sayılı Ka-
rarı ile özelleştirme kapsam ve progra-
mına alınmıştır. 

Sit alanı ilan edilmesi nedeniyle plansız 
kalan Yat Limanı için 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun Ek 3 üncü maddesi kapsa-
mında İdare tarafından imar planı ha-
zırlanmış, yapılan koruma amaçlı imar 

planları ÖYK’nın 03/05/2013 tarihli ve 
2013/75 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 
Yat Limanı’nın bir bütün halinde 30 yıl 
süreyle “işletme hakkının verilmesi” 
yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla 
İdarece gerçekleştirilen özelleştirme 
ihalesi 23/05/2014 tarihinde sonuçlan-
dırılmıştır. İhalenin sonuçları ÖYK’nın 
21/07/2014 tarihli ve 2014/65 sayılı Ka-
rarı ile onaylanmıştır. İhalede 664 mil-
yon ABD doları bedelle en yüksek teklifi 
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marma-
ra Turizm Tesisleri A.Ş. vermiştir. Teklif 
sahibinin verilen süre içerisinde sözleş-
meyi imzalamaması ve şartname hü-
kümlerini yerine getirmemesi nedeniy-
le geçici teminatı irat kaydedilerek, 654 
milyon ABD doları ile ikinci yüksek teklif 
sahibi olan Safi Gayrimenkul Yatırımları 
A.Ş.’ye davet gönderilmiş ve sözleşme 
imzalanmak üzere süre verilmiştir.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ 
BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. (KBİ)

KBİ’ye ait tüm varlıkların 
özelleştirme işlemleri ta-
mamlanmış olup ÖYK’nın 
22/06/2007 tarihli ve 

2007/42 sayılı Kararı ile Şirketin tasfi-
ye edilmesine karar verilmiştir. Tasfiye 
dönemi içerisinde KBİ aleyhine açılmış 
olan davaların sonuçlandırılmasından 
sonra tasfiye işlemlerinin tamamlan-
ması planlanmaktadır. Tasfiye kararı 
sonrasında Şirketin taraf olduğu 261 
dava sayısı Aralık 2015 itibarıyla 5’e 
düşmüştür. KBİ’nin tasfiye süreci de-
vam etmektedir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM 
VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)

ÖYK’nın 27/12/2006 ta-
rihli ve 2006/100 sayı-
lı Kararı ile özelleştirme 

programına alınan Elektrik Üretim A.Ş. 
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(EÜAŞ)’ye ait Tercan, Kuzgun, Mercan, 
İkizdere, Çıldır, Beyköy, Ataköy Hidro-
elektrik Santralleri, Denizli Jeotermal 
Santrali ve Engil Gaz Türbinleri Santrali 
kuruluşu, Mayıs 2007’de tescil edilen 
ADÜAŞ bünyesinde faaliyet göster-
mekte iken, Tercan, Kuzgun, Mercan, 
İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hid-
roelektrik Santralleri ile Denizli Jeoter-
mal Santralinin işletme hakkı verilmesi 
ve Engil Gaz Türbinleri Santralinin sa-
tış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 
ihale Mart 2008’de tamamlanmış ve 
ihale sonuçları dikkate alınarak ÖYK’nın 
07/05/2008 tarihli 2008/29 sayılı Kararı 
çerçevesinde Zorlu Doğal Elektrik Üreti-
mi A.Ş.’ye 510 milyon ABD doları bedel-
le 8 adet santralin (Engil hariç) mülkiyet 
ADÜAŞ’da kalmak üzere işletme hakkı 
devri, Engil Gaz Türbünleri santralinin 
satışı 01/09/2008 tarihi itibarıyla ya-
pılan sözleşmeler ile tamamlanmıştır. 
İşletme hakkı devri yapılmış olan sant-
raller ile ilgili ADÜAŞ tarafından üretim, 
yatırım, revizyon faaliyetlerini konu alan 
takip çalışmaları yapılmaktadır. 

Diğer taraftan İdare tarafından verilen 
yetki çerçevesinde bazı taşınmazla-
rın özelleştirmesine ilişkin işlemler de 
ADÜAŞ tarafından yürütülmektedir.

ERZURUM PALANDÖKEN VE   
KONAKLI KAYAK MERKEZLERİ

ÖYK’nın 04/01/2013 tarihli 
ve 2013/01 ve 20/12/2013 
tarihli ve 2013/204 sayılı 
Kararları ile özelleştirme 

kapsam ve programına alınan Erzurum 
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezle-
rine ait tesis ve varlıklara ait faaliyetler 
tta Gayrimenkul A.Ş. bünyesinde sür-
dürülmektedir. Kayak Merkezlerinin 
özelleştirmeye hazırlık çalışmalarında 
İdareye ve Kuruluşa yardımcı olunma-
sı ve tesislerin uluslararası standartla-

ra kavuşturulması amacıyla, kış turizmi 
ve sporları, olimpiyat tesis yönetimi ve 
işletmeciliğinde yeterli bilgi birikimine 
sahip McKinsey Danışmanlık Hizmetle-
ri Ltd. Şti. & Pas Grau Internacional S.A 
Konsorsiyumu ile 08/01/2014 tarihinde 
“Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak 
Merkezlerinin Özelleştirilmesine İlişkin 
Danışmanlık Hizmet Alım Sözleşmesi” 
imzalanmış, söz konusu sözleşme süre-
si uzatılmakla birlikte kayak merkezleri-
nin yönetilmesi ve işletilmesine yönelik 
hizmet alımı ve ödemeler 15/07/2015 
tarihinden itibaren sonlandırılmıştır.

İdare tarafından, 02/05/2015 tarihinden 
itibaren yayımlanan ihale ilanıyla; Erzu-
rum ili, Palandöken ilçesi Palandöken 
Kayak Tesisi ve Konaklı Kayak Tesisi’nin 
ayrı ayrı 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının 
Verilmesi”, Konaklı köyünde bulunan Tu-
rizm Tesis Alanı imarlı taşınmazlar ile taşı-
nır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan 
varlıkların ise “Satış” yöntemi ile bir bütün 
halinde özelleştirilmesini teminen ihale 
ilanına çıkılmış ancak son teklif verme ta-
rihi olan 30/07/2015 tarihine kadar teklif 
alınamamasından dolayı ihale iptal edil-
miştir.

Tesislerin işletilebilmesinin daha et-
kin ve verimli olması amacıyla İdarenin 
28/12/2015 tarihli ve 1066 sayılı Olur’u 
ile merkezi Erzurum’da bulunan ve 
sermayesinin tamamı tta Gayrimenkul 
A.Ş.’ye ait Erzurum Palandöken ve Ko-
naklı Kayak Merkezleri Turizm ve Tica-
ret A.Ş. kurulmuş ve bütün varlıklar söz 
konusu şirkete bağlanmıştır.

İŞTİRAKLER

ÖYK’nın 04/10/2013 tarihli ve 2013/168 
sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınan Milli Reassürans 
Türk A.Ş. , Compagnie Financiere Ottoma-
ne SA ve Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık 
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Ticaret A.Ş. ile ÖYK’nın 22/07/2013 ta-
rihli ve 2013/119 sayılı Kararı ile özel-
leştirme kapsam ve programına alınan 
Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk 
A.Ş.’deki İdareye bağlı hisselerinin satı-
şına yönelik hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir.

ÖYK’nın 30/11/2010 tarihli ve 2010/101 
sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınan Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’nun OYAK İnşaat A.Ş. sermaye-
sinde bulunan % 25 oranındaki iştirak 
hissesinin 12.820.000 TL bedelle Ordu 
Yardımlaşma Kurumu’na satışı, ÖYK’nın 
07/08/2014 tarihli ve 2014/86 sayılı Ka-
rarıyla onaylanmıştır. Söz konusu hisse-
ler 11/09/2015 tarihinde Alıcıya devre-
dilmiştir.

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL 
DAĞITIM A.Ş. (TPPDAŞ)

Türkiye Petrolleri Petrol Dağı-
tım A.Ş. ÖYK’nın 15/06/2015 
tarihli ve 2015/55 sayılı Kara-

rı ile özelleştirme kapsam ve programı-
na alınmıştır. Şirketin özelleştirilmesine 
yardımcı olmak üzere Danışmanlık Hiz-
met alımı süreci başlatılmıştır. Bu çer-
çevede özelleştirme hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

Otoyollar ve Köprüler, ÖYK’nın 
15/10/2010 tarihli ve 2010/88 

sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınmıştır. 

ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınan otoyollar ve köprüler; 

• Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

• Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

• Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

• Toprakkale-İskenderun Otoyolu

• Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

• İzmir-Çeşme Otoyolu

• İzmir-Aydın Otoyolu

• İzmir, Ankara ve Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü Çevre Otoyolları

• Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüleri ile bunların bağlantı 
yolları, üzerindeki hizmet tesisle-
ri, bakım ve işletme tesisleri, üc-
ret toplama merkezleri ve diğer 
mal ve hizmet üretim birimleri 
ile varlıklardır. 

Otoyollar ve Köprülerin 25 yıl süre ile 
“işletme haklarının verilmesi” yöntemiy-
le özelleştirilmesine ilişkin olarak İdare 
tarafından 17/12/2012 tarihinde yapı-
lan ihale, ÖYK’nın 22/02/2013 tarihli ve 
2013/18 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Otoyolların ve Köprülerin özelleştiril-
mesinde daha önce Kanun gereği sa-
dece işletme haklarının verilmesi yön-
temi uygulanabiliyorken, 6001 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesi 19/02/2014 
tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile değişti-
rilmiş ve özelleştirme uygulamaların-
da mülkiyetin devri hariç olmak üzere 
4046 sayılı Kanunda sayılan yöntemle-
rin uygulanabilmesine imkân tanınmış, 
ayrıca hisse satışına karar verilmesi du-
rumunda şirketleşme işlemlerinin usu-
lü belirlenmiştir.

Otoyolların ve Köprülerin özelleştiril-
mesi çalışmalarında yardımcı olması 
amacıyla danışman görevlendirilmesi-
ne yönelik çalışmalar devam etmekte 
olup bu kapsamda en uygun özelleştir-
me yöntemi yapılacak çalışmalar sonra-
sında belirlenecek ve özelleştirme stra-
tejisinin tespiti sonrasında işlemlere 
başlanılacaktır.
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TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ 
A.Ş. (TEMSAN)

ÖYK’nın 15/06/2015 tarihli ve 
2015/55 sayılı Kararı ile TEM-
SAN Genel Müdürlüğü’nün 

Hazineye ait %100 oranındaki hissesi 
özelleştirme kapsam ve programına 
alınmıştır. TEMSAN’ın özelleştirme ça-
lışmaları çerçevesinde; söz konusu ku-
ruluş Anonim Şirkete dönüştürülmüş 
olup sermayesi 275.000.000 TL’ye yük-
seltilmiştir. Şirketin özelleştirilmesi ça-
lışmalarında yardımcı olması amacıyla 
danışmanlık hizmetlerinin alımına yö-
nelik olarak İdare ile ACE Gayrimenkul 
Değ. ve Dan. A.Ş. – GRANT THORNTON 
Türkiye (Eren Bağ. Den. ve YMM A.Ş.) 
– ELTEMTEK – Av. Dr. Ahmet T. KEŞLİ 
(Grup Hukuk Bürosu) Konsorsiyumu ara-
sında 16.10.2015 tarihinde Danışmanlık 
Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır.

TEMSAN’daki %100 oranındaki İdareye ait 
hisselerin özelleştirilmesine ilişkin değer-
lendirme ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

ŞANS OYUNLARI  
(MİLLİ PİYANGO)

320 sayılı KHK hükümleri çer-
çevesinde, karşılığı nakit ol-
mak üzere, plânlama, tertip 

etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli 
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait 
olan şans oyunlarının lisansının veril-
mesine yönelik olarak; Bakanlar Kuru-
lunun 10/09/2012 tarihli ve 3687 sayılı 
usul ve esasa ilişkin Kararı ve ÖYK’nın 
05/11/2012 tarihli ve 2012/163 sayılı 
Kararı ile özelleştirme işlemlerine baş-
lanmıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde 
26/11/2013 tarihinde ihale ilanı-
na çıkılmıştır. Gerçekleştirilen ihale-
nin 15/07/2014 tarihinde yapılan ni-

hai görüşmesinde en yüksek teklifi 
2.755.000.000 ABD doları olarak Net 
Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu, ikinci 
en yüksek teklifi ise 2.750.000.000 ABD 
doları olarak ERG-Ahlatcı OGG ver-
miştir. Lisans verilmesine ilişkin karar, 
ÖYK’nın 12/08/2014 tarihli ve 2014/92 
sayılı Kararı ile onaylanmıştır. ÖYK’da 
yer alan iki teklif sahibi Lisans Sözleş-
me imzalanmasına dair yükümlülükleri-
ni yerine getirmediğinden, 10.000.000 
ABD doları tutarı olan teminat mektup-
ları 2015 yılında İdare lehine irat kayde-
dilerek ihale iptal edilmiştir. Şans oyunla-
rına ait Lisansın yeniden ihaleye çıkılması 
için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

ÖYK’nın 21/02/2011 tarihli ve 
2011/14 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınmış 
olan Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de bulunan %28,2 oranındaki İda-
reye ait iştirak hissesinin özelleştirilme-
sine karar verilmiştir. 

Bu çerçevede, 2012 ve 2014 yılları içeri-
sinde 2 kez ihaleye çıkılmış olup, yeterli 
teklif alınamadığından dolayı ihaleler 
iptal olmuştur. Özelleştirme çalışmala-
rı kapsamında 2015 yılında danışman-
lık hizmeti ihalesine çıkılmış ve Turkish 
Yatırım A.Ş. ile Danışmanlık Hizmet 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketin özel-
leştirme hazırlık çalışmaları devam et-
mektedir.

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE 
TİCARET A.Ş. (DOĞUSAN)

İller Bankası Genel Müdürlü-
ğü’nün Doğusan’da bulunan 
%56,09 oranındaki hissesi 

ÖYK’nın 12/07/2007 tarihli ve 2007/ 
49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam 
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ve programına alınarak “Satış” yönte-
miyle, yine ÖYK’nın 18/01/2008 tarihli 
ve 2008/ 03 sayılı Kararı ile “Blok Satış” 
yöntemiyle özelleştirilmesine karar ve-
rilmiş, özelleştirme için belirlenen süre 
ise 15/12/2014 tarihli ve 2014/122 sayı-
lı ÖYK Kararı ile 31/12/2014 tarihinden 
itibaren 2 yıl uzatılmıştır.

Doğusan’daki İdareye ait %56,09 hisse-
nin özelleştirilmesine ilişkin 22/12/2008 
ve 28/12/2009 tarihlerinde çıkılan 
1inci ve 2 nci ihaleler teklif gelmediği, 
18/05/2011 tarihinde çıkılan üçüncü 
ihale, kendilerine sıralı satışına karar ve-
rilen dört teklif sahibinin de Hisse Satış 
Sözleşmesini imzalamamaları üzerine, 
teminatları İdare lehine irat kaydedil-
mek suretiyle iptal edilmiş, 21/09/2012 
tarihinde çıkılan dördüncü ihalede ise 
üç adet teklif alınmış ve ihale sonuçları 
ÖYK’nın 12/02/2013 tarihli ve 2013/16 
sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Ancak Alı-
cının Hisse Satış Sözleşmesini imzala-
maması üzerine, teminatı İdare lehine 
irat kaydedilmek suretiyle bu ihale de 
iptal edilmiş olup Doğusan’daki kamu 
hisselerinin özelleştirilmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

Sümer Holding A.Ş. (Holding)’ye 
ait Taşucu Taşınmazları 

(arsa/arazileri) ve diğer varlıkları ile Ta-
şucu Limanının özelleştirilmesine ilişkin 
tüm hazırlıklar, Taşucu Taşınmazları 
ve Liman alanı ile ilgili imar planlarının 
Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edil-
mesi nedeniyle durdurulmuştur. Liman 
Alanı ve geri bölgesinde kirletici olma-
yan orta ve küçük ölçekli sanayi ve de-
polama alanı amaçlı imar planına esas 
hidrografik, oşinografik etütleri yapılmış 
olup, kıyı mühendislik etütleri ve model-
lemeler tamamlanmıştır. Bu kapsamda 
yeni imar planı çalışmaları devam et-
mektedir.

Holding’e ait Konya ili, Selçuklu ilçesi, 
Dikilitaş Mahallesinde yer alan 22410 
ada 11, 13, 14 no’lu parseller için yeni 
imar planına ilişkin çalışmalar sürdürül-
mektedir.

ÖYK’nın 16/07/2012 tarihli ve 2012/105 
ile 16/01/2013 tarihli ve 2013/02 sayı-
lı Kararları ile Malatya ilinde yer alan 
taşınmazlarla ilgili olarak İdarece ha-
zırlanan imar planları onaylanmıştır. 
Söz konusu taşınmazlar ile üzerindeki 
varlıklardan her bir parselin ayrı olarak 
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçeve-
sinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü 
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi 
amacıyla İdare tarafından 17/04/2015-
20/05/2015 tarihleri arasında çıkılan 
satış ihalesi ile ilgili olarak 06/07/2015 
tarihinde yapılan nihai görüşmeler ve 
açık arttırma sonrasında verilen teklifle-
rin yetersiz olması nedeniyle söz konu-
su ihalenin iptaline karar verilmiş olup 
anılan taşınmazların özelleştirmesine 
ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

ÖYK’nın 06/07/2015 tarihli ve 2015/58 
sayılı Kararı ile Holding’in özelleştirme 
süresi (Holding ile birleştirilerek tü-
zel kişiliği sona erdirilen şirketlerden 
Holding’e devredilen fabrika, işletme, 
iştirak ve diğer varlıklar ile doğrudan 
özelleştirme programına alınan varlık, 
işletme, fabrika, iştirak hissesi ve diğer 
varlıklardan Holding’e devredilenlerin 
özelleştirme ve diğer işlemlerinin ta-
mamlanmasını teminen) 31/12/2020 
olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Holding’in TÜMAŞ - Türk Mühen-
dislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.’de-
ki %49,00 oranındaki iştirak hissesinin 
özelleştirilmesine yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
(TÜRKŞEKER)

TÜRKŞEKER A.Ş. ÖYK’nın 
20/12/2000 tarihli ve 2000/92 
sayılı Kararı ile özelleştir-
me kapsamına, 12/08/2008 

tarihli ve 2008/50 sayılı Kararı ile de 
özelleştirme programına alınmıştır. 
2008/50 sayılı ÖYK Kararı ile aşağıda 
yer alan 6 coğrafi bazlı portföy grubu 
oluşturulmuştur. 

• Portföy-A: Kars, Erciş, Ağrı, Muş,  
Erzurum, 

• Portföy-B: Elazığ, Malatya, Erzincan, 
Elbistan, 

• Portföy-C: Kastamonu, Kırşehir, 
Turhal, Yozgat, Çorum, Çarşamba, 

• Portföy-D: Bor, Ereğli, Ilgın, 

• Portföy-E: Uşak, Alpulu, Burdur, Afyon, 
Susurluk (Susurluk Şeker Fabrikası 
ÖYK’nın 20/11/2008 tarih, 2008/65 sa-
yılı Kararıyla ilave edilmiştir.), 

• Portföy-F: Eskişehir, Ankara şeker 
fabrikaları şeklinde belirlenmiş, 

• Portföy-A için 24/9/2008 tarihinde 
çıkılan ihale 28/11/2008 tarihinde, 

• Portföy-C için 11/2/2009 tarihinde 
çıkılan ihale 06/12/2010 tarihinde, 

• Portföy-B için 05/11/2009 tarihinde 
çıkılan ihale 11/01/2011 tarihinde, 

• Portföy-B ve C için 14/09/2011 ta-
rihinde çıkılan ihaleler 09/10/2012 
tarihinde muhtelif sebeplerle iptal 
edilmiştir. 

2015 yılında İdare tarafından 34 adet 
taşınmaz ihalesine çıkılmış, bunlardan 

7 adedi iptal edilmiş, 2 adedi onay aşa-

masında olup 25 adedi de ilan aşama-

sındadır. İdarece verilen yetkiye istina-

den TÜRKŞEKER tarafından da 5 adet 

taşınmazın ihalesi gerçekleştirilmiştir.

TÜRKŞEKER fabrikalarının özelleştiril-

mesine ilişkin çalışmalar ile atıl arsa-a-

razilerin ve diğer taşınmazların özel-

leştirilmesi için gerek İdare tarafından 

gerekse verilen yetki çerçevesinde 

TÜRKŞEKER tarafından sürdürülen ça-

lışmalar devam etmekte, diğer yandan 

atıl arsa-arazilerin ihtiyaç sahibi kamu 

kurum ve kuruluşlarına talepleri doğrul-

tusunda 4046 sayılı Kanunun 2/i mad-

desi çerçevesinde kamu yararı gözeti-

lerek bedelli/bedelsiz devredilmesine 

ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir. 

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’de 

bulunan İdareye ait %9,99931 

oranındaki hissenin özel-

leştirilmesini teminen 01/04/2004, 

13/04/2006 ve 21/09/2012 tarihlerinde 

çıkılan ihaleler iptal edilmiştir. Kayseri 

Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Kurulu’nda 

2013 yılında alınan sermaye artırımı ka-

rarına iştirak edilmiş ve İdarenin hisse 

oranı %11,0730’a yükselmiştir. Kayseri 

Şeker Fabrikası A.Ş.’deki hisselerin özel-

leştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdü-

rülmektedir.
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1.1.8. Özelleştirme Sonrası Takip 
Grup Başkanlığı

2015 ve önceki yıllarda satılan/devredi-
len ve satış/devir bedeli ödemeleri ile 
üretim, yatırım, istihdam vb. Alıcı taah-
hütleri devam eden 289 şirket, işletme 
ve varlığın sözleşme hükümlerinin ta-
kibi yapılmış, bu kapsamda 7 Alıcıdan 
taksit bedellerinin gecikmeli olarak 
ödenmesi nedeniyle tahakkuk eden 
gecikme faizleri ile ceza tutarları tah-
sil edilmiş, taksit bedellerini vadesinde 
ödemeyen 3 Alıcının bakiye borçlarının 
teminat mektuplarının nakde çevril-
mesi suretiyle tahsili için ilgili birimlere 
bildirimde bulunulmuş, ödeme ve di-
ğer yükümlülüklerini süresinde yerine 
getiren Alıcıların teminat mektuplarının 
iadesi sağlanmıştır.

2014 ve önceki yıllarda satılan/devre-
dilen 13 şirket, işletme ve taşınmazın 
satış/devir bedeli ödemeleri veya diğer 
Alıcı taahhütleri için başlatılmış olan ya-
sal takipler kapsamında yapılması ge-
reken işlemler, ilgili kuruluşlar ve İdare 
Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonlu 
olarak yürütülmüştür.

2014 ve önceki yıllarda özelleştirilen 
ve 2015 yılı itibarıyla herhangi bir Alıcı 
yükümlülüğü kalmayan diğer şirket ve 
işletmelerin özelleştirme sonrası faali-
yetlerinin (üretim, istihdam, yatırım vb.) 
istatistiki amaçla izlenmesine devam 
edilmiştir.

2015 yılında satış/devir işlemi gerçek-
leştirilen 4 şirket, 5 işletme ve 325 ta-
şınmazın satış kayıtları yapılarak izle-
meye alınmıştır.

2015 yılındaki uygulama, tahsilât ve 
izleme sonuçlarına ilişkin olarak, Baş-
kanlık Makamı, denetim mercileri ve 
kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere 
raporlar hazırlanmıştır.

Ayrıca 2015 ve önceki yıllarda özelleş-
tirilen şirket ve işletmeler ile ilgili ola-
rak, İdarenin satış sözleşmelerinden 
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini ve sözleşmelerde belirtil-
meyen diğer hususlarda ortaya çıkan 
sorunların çözümünü teminen gerekli 
inceleme ve yazışmalar yapılmıştır.

1.1.9. Gayrimenkul İşlemleri Proje 
Grup Başkanlığı 

2015 yılında Proje Grup Başkanlıklarına 
her türlü teknik destek sağlanmış, bu 
kapsamda, tüm Proje Grup Başkanlık-
larının talepleri öncelikle değerlendiril-
miş, kısa sürede sonuçlandırmak için 
her türlü platformda etkin bir şekilde 
takibi yapılmıştır. Proje Grup Başkan-
lıklarına 2015 yılı içerisinde verilen hiz-
metler aşağıda sunulmuştur: 

1. Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait ta-
şınmazlara yönelik Araştırma-İncele-
me-Değerlendirme Raporları hazırlan-
mış ve imar planı çalışmaları yapılmıştır.

2. Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

Maliye Hazinesi tasarrufunda bulunan 
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanına yö-
nelik imar planı hazırlanmış ve imar pla-
nı onaylanmıştır.

3. Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Adıgüzel, Tor-
tum, Şanlıurfa ve Kemer Hidroelektrik 
Santrallerinin kullanımında bulunan ta-
şınmazlara ilişkin Araştırma-İnceleme-De-
ğerlendirme Raporları hazırlanmıştır.

5. Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

TCDD’ye ait İzmir Yük Limanı, İzmir Kru-
vaziyer Limanına yönelik imar planları 
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hazırlanmış ve söz konusu imar planları 
onaylanmıştır. TDİ’ye ait Akport Lima-
nı, Kabatepe Limanı ve Kuzu Limanına 
yönelik imar planı çalışmaları devam 
etmektedir. Taşınmazlara ilişkin işlem-
lerin yönlendirilmesi konusunda TDİ ve 
ilgili Proje Grup Başkanlığı ile çok sayıda 
yazışma ve toplantı yapılmıştır.

6.  Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

Maliye Hazinesi, TCDD ve Karayolları 
Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara 
yönelik Araştırma-İnceleme-Değerlen-
dirme Raporları hazırlanmış ve imar 
planı çalışmaları yapılmıştır.

7.  Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 
19/6 ncı maddesi kapsamında kalan ta-
şınmazların kamulaştırılmasına ilişkin 
TEDAŞ Yönetim Kurulunca alınan ve 
İdareye intikal ettirilen kamu yararı ka-
rarlarının onaylanmasına yönelik muh-
telif tarih/sayılı toplam on iki adet Baş-
kanlık Makamı Olur’u alınmıştır.

Muhtelif illerin hudutları dahilinde tesis 
edilecek enerji nakil hatları güzergahları-
na rastlayan taşınmazların mülkiyetinin/
irtifak hakkının, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 27 nci maddesi kapsamında 
acele kamulaştırılmasına yönelik Bakan-
lar Kurulu Kararı istihsalinin sağlanması 
konusunda TEDAŞ tarafından İdareye in-
tikal ettirilen taleplere ilişkin olarak muh-
telif tarih/sayılı yedi adet Bakanlar Kurulu 
Kararı istihsali sağlanmıştır.

İnebolu Limanına yönelik imar planı 
hazırlanmış ve hazırlanan imar planı onay-
lanmıştır. TEDAŞ ve tta Gayrimenkul A.Ş.’ye 
ait muhtelif taşınmazlara yönelik araştırma 
raporu ve imar planı çalışmaları yapılmıştır. 
Taşınmazlarla ilgili muhtelif işlemlere mev-

zuat kapsamında yön verilmesini sağlama-
ya yönelik TEDAŞ ve ilgili Proje Grup Baş-
kanlığı ile çok sayıda yazışma yapılmıştır.

9. Proje Grup Başkanlığına Verilen 
Hizmetler

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne ait taşınmazlara yöne-
lik Araştırma-İnceleme-Değerlendirme 
Raporları hazırlanmakta ve imar planı 
çalışmaları yürütülmektedir.

10. Proje Grup Başkanlığına Verilen  
Hizmetler

Sümer Holding A.Ş.’ye ait taşınmazlara yö-
nelik Araştırma-İnceleme-Değerlendirme 
Raporları hazırlanmış ve imar planı çalış-
maları yapılmıştır. Taşucu limanına ait imar 
planı çalışması devam etmektedir.

Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire 
Başkanlığına Verilen Hizmetler

Özelleştirme kapsam ve programına 
alınacak muhtelif taşınmazlara ait Araş-
tırma-İnceleme-Değerlendirme Rapor-
ları hazırlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 
Verilen Hizmetler 

İdareye ait Tunus Caddesi üzerindeki 
parselin imar planı çalışması yapılmış 
ve hazırlanan plan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Gayrimenkullere İlişkin Yapılan Teknik 
İçerikli İşler

Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Baş-
kanlığı tarafından hazırlanan 26 adet 
taşınmazın her tür ve ölçekte imar pla-
nı ÖYK tarafından onaylanmıştır. Pro-
je Grup Başkanlığı tarafından 49 adet 
Araştırma-İnceleme-Değerlendirme 
Raporu incelenerek teslimi yapılmıştır, 
6 adet imar planına esas Jeolojik-Jeo-
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teknik Etüt Raporu hazırlanmış ve ilgili 
kurumlara onaylattırılmıştır. Bunların 
yanı sıra 1 adet taşınmazın halihazır 
haritaları yaptırılmış ve ilgili kurumla-
ra onaylattırılmıştır. Ayrıca 11 adet if-
raz-tevhid-imar uygulaması işlemi yap-
tırılıp ilgili kurumlara onaylattırılarak 
tapu tescil işlemleri tamamlattırılmıştır.

1.2. Danışma ve Denetim
  Birimleri Tarafından
  Sunulan Hizmetler
1.2.1. İç Denetim Birimi

2015 yılı içinde İdarede fiili olarak görev 
yapmakta olan 2 iç denetçi ile İç Dene-

tim faaliyetleri kapsamında aşağıdaki 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı içinde İç Denetim Programı ge-
reğince 1 adet sistem ve uygunluk de-
netimi yapılmıştır. Danışmanlık ve Diğer 
Faaliyetler kapsamında ise 8 ayrı konu-
da danışmanlık faaliyeti yürütülmüş ve 
raporlanmıştır. 

2015 yılında yapılan denetim faaliyetle-
rinin ve düzenlenen raporların denetim 
türlerine göre dağılımını gösteren tablo 
aşağıda yer almaktadır:

İdarenin taraf olduğu davalarda avu-
katlık hizmeti sunulmuş olup takip edil-

mekte olan davaların genel durumları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1.2.2. Hukuk Müşavirliği

Denetim Türü Rapor Sayısı

Sistem Denetimi 1

Uygunluk Denetimi   1*

Mali Denetim -

Performans Denetimi -

Bilgi Teknolojisi Denetimi -

İdari Dava

2014 Yılından Devreden 2015 Yılında Açılan Devam Eden

2.124 261 2.270

Adli Dava

2014 Yılından Devreden 2015 Yılında Açılan Devam Eden

52 15 60

Tablo 19. Denetim Raporları Verileri

Tablo 20. Dava Durum Verileri 

(*) Denetimler, sistem ve uygunluk denetimi şeklinde yapılmıştır. Dolayısıyla düzenlenen toplam rapor
sayısı 1’dir.
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Kamu idarelerinden İdareye gönderilen 

çeşitli Kanun Taslakları ile Tüzük ve Yö-

netmelik Taslakları incelenerek gerekli 

görüşler ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca İdare ile ilgili mevzuatta ihtiyaç du-

yulan Kanun ve Yönetmelik değişiklikleri-

nin yapılması için çalışmalar yapılmıştır.

Diğer yandan, muhtelif konulara ilişkin 

olarak görüş verilmek suretiyle hukuki 

konularda İdare menfaatlerini koruyu-

cu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted-

birleri zamanında almak yönünde ge-

rekli çalışmalarda bulunulmuştur.

Proje çalışmaları ile hukuki konularda 

gerek İdare içinde, gerekse İdare dışında 

çeşitli toplantılara iştirak edilmek suretiy-

le, proje konusu kuruluşların özellikle hu-

kuki problemlerinin çözüme kavuşturul-

masına katkıda bulunulmuş, kuruluşların 

hukuki, idari ve mali yapılarının belirlen-

mesi suretiyle de hazırlanan ihale dokü-

manı ve sözleşmelerin çerçevesinin oluş-

turulması çalışmalarına iştirak edilmiştir.

1.2.3. Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

1.2.3.1. Mali Hizmetler Fonksiyonu 
Kapsamında Yapılan İşler

1.2.3.1.1. İdare Bütçesi ile Kesin 
Hesabının Hazırlanması 

İdarenin bütçesi ve kesin hesabı Stra-
teji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafın-
dan hazırlanmaktadır. Bütçe takvimine 
uygun olarak, İdare birimlerince hazır-
lanarak Strateji Geliştirme Daire Baş-
kanlığı’na gönderilen 2016-2018 döne-
mi bütçe ve yatırım teklifleri Orta Vadeli 
Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bütçe 
Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi 
ve eki Yatırım Programı Hazırlama Reh-
berine göre gerekli konsolide işlemleri 
yapılarak Maliye Bakanlığınca öngörü-
len tarihte bütçe teklifleri Maliye Ba-
kanlığına, yatırımlara ilişkin teklifler ise 
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

Maliye Bakanlığı ile İdarenin bütçe tek-
lifi, Kalkınma Bakanlığı ile yıllık yatırım 
programı teklifi üzerinde görüşmeler 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Cari ve 
transfer harcamaları konusunda Maliye 
Bakanlığı, yatırım harcamaları konusun-
da Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüş-

Diğer yandan, Hukuk Müşavirliği tarafın-
dan İdarenin diğer birimlerince talep edi-

len görüş ve uygunluk taleplerine verilen 
cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Konu Adet

Genel Mütalaalar 139

ÖYK Karar Taslağı 121

İhale İlanı ve Şartname 53

Sözleşme Taslağı 59

Tablo 21. Diğer İşler Dağılımı 
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meler ve alınan vizeler sonucuna göre, 
İdare Bütçe Tasarısı hazırlanıp Maliye 
Bakanlığı’na teslim edilmiştir. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanan İdarenin 2016-
2018 dönemine ait Bütçesi ile 2014 yılı 
Kesin Hesabı, İdarenin Üst Yöneticisine 
sunulduktan sonra basılarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunul-
muştur. 

TBMM’de, gerek Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda gerekse Genel Kurul’da yapı-
lan görüşmelere ilişkin teknik hazırlıklar 
(Sayın Bakan’ın bütçe sunuş konuşma-
sı, görüşmeler sırasında Sayın Bakan’a 
gelebilecek olası sorular vb.) ile görüş-
meler sırasında Sayın Bakan’a sorulan 
sorulardan yazılı cevap verilecek olanlar 
belirlenmiş, gerekli cevapların hazırlan-
ması işlemleri Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

1.2.3.1.2. 2016 Yılı Yatırım 
Programının Hazırlanması

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli 
Mali Plan ile Yatırım Genelgesi ve eki 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberin-
de yer alan makro politikalar, hedef ve 
gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükler dikkate alınarak, İdarenin 
2016 Yılı Yatırım Programının hazırlan-
ması amacı ile 2015 yılı haziran ayında 
Idare’nin ilgili birimlerine yatırım proje-
lerinin hazırlanmasını ve Kalkınma Ba-
kanlığı’na gönderilmek üzere Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilmesi 
istenmiştir. Kalkınma Bakanlığı ile yapı-
lan görüşmeler neticesinde yatırım pro-
jelerinin son şekli verilerek Ekim ayında 
Kalkınma Bakanlığı’nda vize işlemleri 
yapılmıştır.

Üçer aylık dönemler halinde Kalkınma 
Bakanlığı’na gönderilecek Yatırım İzleme 

Raporları’nın hazırlanması amacıyla, ilgili 
yatırımcı birimlerden yatırım projelerinin 
uygulama durumları istenmiş, birimler-
den gelen bilgiler konsolide edilerek Kal-
kınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Yıllık yatırım değerlendirme raporu hazır-
lanarak Mart ayı içerisinde Sayıştay Baş-
kanlığına, Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma 
Bakanlığı’na gönderilmesi sağlanmıştır.

1.2.3.1.3. 2015 Yılı Programının 
İzlenmesi

2015 Yılı Programı’nda, İdarenin sorum-
lu olduğu eylemlerin uygulamasının ta-
kibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
tarafından yapılmıştır. İdarenin sorum-
lu olduğu 1 eylemin uygulama sonuçla-
rı, Kalkınma Bakanlığı’na iletilmek üzere 
ilgili birimlerden Mart, Haziran, Eylül ve 
Aralık aylarını takip eden ilk hafta içerisin-
de bir rapor halinde istenmiş ve sonuçlar 
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.

1.2.3.1.4. 2016 Yılı Programının 
Hazırlanması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tara-
fından ilgili İdare birimlerinden 2016 Yılı 
Programı teklifleri talep edilmiş, birimler-
den gelen tedbirler konsolide edilerek 
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.  

1.2.3.1.5. Ayrıntılı Finansman 
Programı

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nunun 26/12/2014 tarihli ve 29217 
mükerrer sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmesini müte-
akip; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun bütçe öde-
neklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci 
maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca 
yayımlanan 09/01/2015 tarihli 2015 
yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama 



82

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tebliği (Sıra No:3) uyarınca, Ocak ayı 
içerisinde 2015 yılı Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı Gelir-Gider Ayrıntılı Fi-
nansman Programı hazırlanarak Mali-
ye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Maliye 
Bakanlığı’nın İdarenin Ayrıntılı Finans-
man Programını onaylamasının ardın-
dan ödenekler üçer aylık dönemler 
halinde kullanılmıştır.

1.2.3.1.6.  Ödenek Gönderme 
Belgeleri

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları ol-
mak üzere üçer aylık dönemler halinde 
ödeneklerin serbest bırakılması işlem-
leri yapılarak, ödenek gönderme belge-
leri düzenlenmiş ve harcama yetkilileri-
ne imzalatılmıştır. 2015 yılında toplam 
35 adet icmal ve eki 35 adet Ödenek 
Gönderme Belgesi’nin gerekli kontrol-
leri yapılarak işlemi sonuçlandırılmıştır.

1.2.3.1.7. Ödenek Ekleme 
İşlemleri

2015 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
bütçe tertiplerine ilave ödenek için 1 adet 
ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Bu ekle-
melerin toplam tutarı 1.718.100 TL’dir.

1.2.3.1.8. 2015 Yılı Kurumsal 
Mali Durum ve Beklentiler 
Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu’nun 30 uncu maddesi gere-
ğince hazırlanan İdarenin ilk altı aylık 
bütçe sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin 
beklentiler, hedef ve faaliyetlerine iliş-
kin “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 
Beklentiler Raporu” İdarenin web sayfa-
sında kamuoyunu bilgilendirmek üzere 
yayımlanmıştır.

1.2.3.1.9. Taşınır Mal 
Yönetmeliği Kapsamında 
Yapılan İş ve İşlemler

18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal 
Yönetmeliği gereğince Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanlığı, taşınır kayıt ve 
kontrol yetkililerinden alınan taşınır he-
sap cetvellerini konsolide etmiş, Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığının 2014 yılı 
Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır 
Hesabı İcmal Cetvelini üst yönetici adı-
na hazırlamış ve bunları Mayıs ayının 
başında bütçe kesin hesap cetvelleri ile 
birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştay’a 
göndermiştir.  

1.2.3.1.10. Kamu Zararı 
İşlemleri/Kişilerden Alacaklar 
İşlemleri

2015 yılı içerisinde Kamu Zararlarının 
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
daki Yönetmelik hükümleri çerçevesin-
de 15 adet Kişi Borçları dosyası açılmış 
ve ilgililer adına toplam 39.060,79 TL 
tutarında alacak hesaplara alınmıştır. 
2015 yılı ile daha önceki yıllarda açılan 
alacak dosyalarının takibi sonucunda 
38.073,58 TL alacak tahsil edilmiştir. 
Kapatılmayan dosyaların takibi ise sür-
dürülmektedir. 

1.2.3.1.11. Muhasebe ve Raporlama 
Kapsamında Yürütülen Diğer İş ve 
İşlemler

• 2014 yılı yönetim dönemi 
hesabı çıkarılmış ve ilgili yerlere 
gönderilmesi sağlanmış,

• 2014 yılı bütçe işlemleri ve gerçek-
leşmeleri, Bütçe ve Performans Bi-
rimi ile karşılaştırılarak mutabakat 
sağlanmış,
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• İdarenin mal yönetim dönemi he-
sabına ilişkin cetveller hazırlanarak 
ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmış,

• 2015 yılı içerisinde 2.023 adet muha-
sebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş,

• Vergi Yasaları gereğince verilmesi gere-
ken KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi 
Beyannameleri aylık olarak vergi daire-
sine verilmiş ve tahakkuk eden vergiler 
yasal süreler içerisinde ödenmiş,

• Başka birimlerden gelen ( icra daire-
leri vs.) dosyaların gereği yapılmış,

• İdare çalışanlarının maaş ve ikramiye he-
saplama işlemleri Say2000i sisteminde 
yer alan personel modülü aracılığı ile he-
saplanmaya devam edilmiştir. 

1.2.3.1.12. İç Kontrol İş ve İşlemleri
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı maddesi, 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 
Usul ve Esasların 8 inci maddesi, Stra-
teji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 
5 inci maddesi ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Baş-
kanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, 
standartlarının uygulanması ve gelişti-
rilmesi konularında çalışmalar yapmak-
la görevli birim olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda 24/03/2006 tarihli ve 
308 sayılı Başkanlık Oluru ile Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde 
bir İç Kontrol Birimi oluşturulmuştur. 

2015 yılında İdare birimlerinde görev 
yapan personele ait harcırah giderleri-
nin kontrolü yapılmıştır. İdarenin 2015 
yılı harcama birimleri itibarıyla harcırah 
giderleri aşağıdaki tabloda görüleceği 
üzere toplam 185.225,27 TL’dir.

Harcama Birimi Yurtiçi Geçici 
Görev Yolluğu

Yurtdışı 
Geçici Görev 

Yolluğu

Yurtiçi Sürekli 
Görev Yolluğu Toplam

Özel Kalem 4.847,10 13.637,80 1.075,26 19.560,16

İdari ve Mali İşler 
Daire Bşk.lığı 3.524,23 - 3.663,51 7.187,74

Personel ve Eğitim 
Daire Bşk.lığı - - 1.074,80 1.074,80

Strateji Geliştirme 
Daire Bşk.lığı 5.930,92 - 1.126,45 7.057,37

Hukuk Müşavirliği 24.940,80 - 1.075,26 26.016,06

Basın ve Halkla 
İlişkiler Daire 
Başkanlığı

- - -

Proje Grup
Başkanlıkları 99.404,64 23.849,24 1.075,26 124.329,14

Toplam 138.647,69 37.487,04 9.090,54 185.225,27

Tablo 22. Harcama Birimlerinin 2015 Yılı Yolluk Harcamaları (TL)
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1.2.3.2. Stratejik Plan Fonksiyonu 

1.2.3.2.1. Faaliyet Raporunun 
Hazırlanması

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkın-
da Yönetmelik gereğince, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Ra-
poru’nun hazırlık çalışmaları, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordi-
nesinde harcamacı birimlerle katılımcı 
bir şekilde 2015 yılı Şubat ayı içerisinde 
hazırlanmış, İdare web sayfasında ya-
yımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

1.2.3.2.2. Performans  
Programının Hazırlanması

İdarenin 2014-2018 Stratejik Planı’nın 
bir yıllık planlama ayağı olan 2016 Yılı 
Performans Programının hazırlık çalış-
maları kapsamında, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı tarafından birimlere 

bütçe ve performans programı hazırlık 
süreci hakkında gerekli bilgilendirme-
ler yapılmıştır. Performans Programı 
çalışmaları çerçevesinde Stratejik Plan 
ile uyumlu olarak, İdarenin performans 
hedef ve göstergeleri belirlenmiş ve 
maliyetlendirme süreci başlatılmıştır. 
İdarenin bütçe rakamlarına göre gerekli 
revizyon işlemleri yapılarak 2016 Yılı Per-
formans Programına nihai şekil verilmiş 
ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır.

1.2.3.2.3. Soru Önergeleri

29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat 
ve Görev Yönetmeliği ile Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanlığı’na verilen İdare 
ile ilgili soru önergeleri ve bilgi taleple-
rine ilişkin görevler kapsamında 2015 
yılında 82 adet soru önergesinin cevabı 
hazırlanarak Bakanlık/Başkanlık Maka-
mı’na imza için sunulmuştur. 

Konu Adet

ÖİB 55

EÜAŞ 7

TEDAŞ 6

Özelleştirmeler 4

TÜRKŞEKER 1

TEKEL 1

tta Gayrimenkul A.Ş. 1

Sümer Holding 2

Balıkesir SEKA 1

Eti Seydişehir Alüminyum Tesisleri 2

Diğer 2

TOPLAM 82

Tablo 23. Soru Önergelerinin Kuruluş Bazında Dağılımı
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1.2.3.2.4. ÖYK Kararları ve 
Olurlar

29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Teşkilat ve Görev Yönetmeliği ile Stra-
teji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ve-
rilen ÖYK Kararları ile Olur’ların takibi 
ve arşivlenmesi iş ve işlemlerini yürüt-
me görevi kapsamında gerekli işlem-
ler eksiksiz yerine getirilmiştir.   

1.2.3.2.5. AB ve Uluslararası 
İlişkiler Kapsamında Yapılan İş 
ve İşlemler

İktisadi İşbirliği ve Gelişme 
Teşkilatı (OECD)

• OECD Kamu Pay Sahipliği ve Özel-
leştirme Uygulamaları Çalışma Gru-
bu kapsamında hazırlanan Kurum-

sal Yönetim Rehberi incelenerek 
İdare görüşü Teşkilat Merkezine 
gönderilmiştir.

• Küresel piyasalarda KİT’lerin yeri 
adlı anket çalışması incelenerek 
doldurulmuştur.

• KİT’lerde Risk Yönetimi Sualnamesi 
(Stocktaking of Risk Management 
by SOE’s and their Ownership) dol-
durularak teşkilat merkezine gön-
derilmiştir.

• OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi” Çalışmaları uyarınca, 
3. Aşama Çalışmalarına 2013 yılı 
içerisinde başlanmış olup 2014 yılı 
içinde çeşitli kereler yapılan hazırlık 
toplantılarını müteakip çalışmalar, 
14 Mayıs 2014 tarihinde gerçek-
leştirilen OECD Yerinde İnceleme 
Ziyareti ile son bulmuştur. Mayıs 
2015’de, Adalet Bakanlığı Uluslara-
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Grafik 9.  Soru Önergeleri Dağılımı (Adet)
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rası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürlüğü koordinatörlüğünde Yerin-
de İnceleme Raporu üzerinde bilgi 
verilmiştir.

• 26/10/2015 – 29/10/2015 ve 
10/03/2015 – 13/03/2015 tarihleri 
arasında Paris’te OECD tarafından 
sürdürülen Devlet Mülkiyeti ve Özel-
leştirme Uygulamaları Çalışma Gru-
bu toplantılarına katılım sağlanmıştır.

• 05/05/2015–09/05/2015 tarihleri 
arasında OECD ile Pekin Üniversite-
si ortaklığı tarafından Çin Halk Cum-
huriyeti/Pekin’de düzenlenen ve 
Türkiye’nin özelleştirme konusun-
daki tecrübelerinin paylaşılmasının 
talep edildiği China’s SOE Reform, 
“The Domestic and International 
Perspective” konulu toplantıya katı-
lım sağlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

• OECD ile İrtibatlı Kurumlar 13 üncü 
Eşgüdüm Toplantısı Ulusal Eşgüdüm 
Birimleri ve ilgili kurum temsilcilerinin 
katılımı ile 9-10 Mart 2015 tarihinde 
toplanmış İdarece söz konusu top-
lantıya katılım sağlanmıştır.

• 17-18 Ocak 2015 tarihlerinde Bağ-
dat’da düzenlenen Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) 17 nci Dönem Top-
lantısı için Bilgi Notu hazırlanmıştır.

AB ile İlgili Olarak Yürütülen 
Çalışmalar 

Avrupa Birliği ile devam eden müzake-
re sürecinin yanı sıra, tarama sürecin-
de ilgili fasılların (sermayenin serbest 
dolaşımı, ekonomik ve parasal politika, 
mali hizmetler, enerji, işletmeler ve sa-
nayi politikaları, ulaştırma) alt-komite 

toplantılarına katılım sağlanmış olup 
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenil-
mesine İlişkin Türkiye Ulusal Progra-
mı’nın koordinasyonu ve izlenmesi gö-
revi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
yapılmakta olduğundan, Avrupa Birliği 
kapsamında özelleştirme uygulamaları 
ile ilgili güncel gelişmeler 3’er aylık dö-
nemler halinde Avrupa Birliği Bakanlığı-
na iletilmiştir.

• 2015 Yılı İlerleme Raporu Türkiye kat-
kısı güncellemeleri yapılmış olup ra-
por hakkında görüş bildirilmiştir.

• 2015 Yılı İnceleme Raporu Maddi 
Hata Tablosu doldurularak ilgili Ba-
kanlığa gönderilmiştir.

Katılım Sağlanan Diğer Toplantılar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası her 
yıl Banka’nın faaliyet gösterdiği ülke-
lerde piyasa ekonomisine geçiş süre-
cindeki ilerleme ve yaşanılan zorlukları 
Geçiş Raporunda değerlendirmektedir. 
Bu bağlamda Hazine Müsteşarlığında 
düzenlenen tanıtım toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

• Dış finansman ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla Amerikan Tahvil Pi-
yasasında halka arz yoluyla tahvil 
ihracı gerçekleştirilmesini teminen 
ekonomik ve politik gelişimi içeren 
bir Prospektüs (İzahname) hazırlığın-
da kullanılmak üzere özelleştirme ile 
ilgili son durum hakkında ayrıntılı bir 
bilgi notu Hazine Müsteşarlığına su-
nulmuş olup düzenlenen toplantıya 
da katılım sağlanmıştır.

• IMF Heyetinin Hazine’de gerçekleş-
tirmiş olduğu toplantıya katılım sağ-
lanmıştır.

• 28-29 Eylül 2015 tarihlerinde Serma-
ye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim 
Kuruluşu tarafından İstanbul’da dü-
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zenlenen Islamic Capital Markets ko-
nulu Çalıştay’a katılım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi toplantısına katılım sağ-
lanmıştır.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
düzenlenen Enerji Verimliliği Ulusal 
Eylem Planı Taslağı toplantısına katı-
lım sağlanmıştır. 

• Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
düzenlenen İstanbul Finans Merkezi 
Çalışma Komitesi Toplantısına katılım 
sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan İzmir’de düzenlenen 1 inci Dü-
zenleyici Etki Analizi Çalıştayı’na katı-
lım sağlanmıştır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzen-
lediği Büyük Yakma Tesisleri 2 nci En-
vanter Çalıştay’na katılım sağlanmıştır.

• İngiliz EEL Events Uluslararası Kong-
re ve Konferans Şirketince 4 üncüsü 
düzenlenen PPP Türkiye Çalıştay’ına 
katılım sağlanmıştır.

• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mü-
cadele Sözleşmesi kapsamında taraf 
ülkelerde oluşan heyetlerin Ankara 
Ticaret Odasındaki Konferansına ka-
tılım sağlanmıştır.

• TOBB tarafından düzenlenen B-20 2015 
Türkiye Zirvesine katılım sağlanmıştır.

• Vergi Denetim Kurulunca düzenle-
nen Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılma-
sı Programı Eylem Planı Toplantısına 
katılım sağlanmıştır.

• 10/11/2015 tarihinde düzenlenen 
EUROMONEY’S Forumuna (Concerning 
Euromoney’s and IJGlobal’s Magazines 

9th Annual Turkey Energy & Infrastruc-
ture Finance) katılım sağlanmıştır.

• Yıl içinde Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nda düzenlenen 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teleko-
münikasyon Altyapısının geliştirilmesi, 
yeniden yapılandırılması ve özelleştiril-
mesi ile ilgili olarak danışmanlık hizme-
ti verilmesine yönelik gerçekleştirilen 
toplantılara katılım sağlanmıştır.

Rapor Hazırlıkları ve
Güncellemeleri

• Türkiye-Irak 17 nci Dönem KEK 
Toplantısı 17-18 Ocak 2015 tarihle-
rinde Bağdat’da gerçekleştirilmiştir. 
Hazırlanan Mutabakat Zaptı üzerin-
de görüş beyan edilmiştir.

• Kalkınma Bakanlığına Kamu-Özel 
Ortaklığı ile yürütülen projeler hak-
kında bilgi verilmiştir.

• Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen 
Türk-Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatı-
rım Bakanları 2’nci, Kıdemli Memur-
lar 3 üncü Toplantıları 13 Mart 2015 
tarihinde Kuveyt’de gerçekleştiril-
miştir. Deklarasyon için Türkçe ve 
İngilizce Bilgi Notları hazırlanmıştır.

• Su Yönetimi Yasası ile ilgili olarak 
Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşa-
virliğine görüş verilmiştir.

• Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kont-
rol Genel Müdürlüğünce 3218 sayı-
lı Serbest Bölgeler Kanunu ile ilgili 
görüş bildirilmiştir.
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• Dünya Bankasınca hazırlanan ve 
Hazine Müsteşarlığı tarafından İda-
reye gönderilen “Turkey’s Energy 
Reform Milestones and Challenges” 
Raporu üzerinde görüş verilmiştir.

• 10 uncu Kalkınma Planı İstatistik Bilgi 
Altyapısını Geliştirme Programı çer-
çevesinde, Türkiye İstatistik Kurumu-
na görüş verilmiştir.

• Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kont-
rol Genel Müdürlüğünce İdareye 
gönderilen 3218 sayılı Serbest Böl-
geler Kanunu ile Bazı Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
ilgili olarak görüş verilmiştir.

• Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Politi-
kası Gözden Geçirme Mekanizması 
kapsamında hazırlanan rapora İdare 
görüşü bildirilmiştir

• Yatırım Ortamını İyileştirme Koordi-
nasyon Kurulu tarafından hazırlanan 
2015 İlerleme Raporu hakkında gö-
rüş bildirilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı, Başbakanlık, Maliye Bakan-
lığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet 
Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tür-
kiye Bilimsel Araştırma Kurumu, Hazi-
ne Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 
diğer kamu idareleri ile farklı konularda 
yazışmalar yapılmıştır.

1.2.3.3. Yönetim Bilgi Sistemi 
Fonksiyonu Kapsamında Yapılan İşler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yönetim 
Bilgi Sistemi ile karar destek sistemini 
tasarlamak, yazılımını kurmak, işletmek, 
geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncel-

leştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri 
ile entegrasyonunu ve bunun sürdürüle-
bilirliğini sağlamak görevi Strateji Geliştir-
me Daire Başkanlığı’na verilmiştir.

Bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı 2014-2018 Stratejik Planı’nda 
yer alan “İş süreçleri bilgi yönetiminin 
etkinleştirilmesini sağlayacak biçimde 
tasarlanacaktır” ve “Yönetim Bilgi Sis-
temi ile nihai karar vericilere yardımcı 
olacak karar destek sistemleri kurula-
caktır” hedeflerini gerçekleştirmek üze-
re Özelleştirme Yönetim Bilgi Sistemi 
ve Karar Destek Sistemi (ÖYBS-KDS) 
kurulmasına karar verilmiştir. Yazılım 
için 2009 yılında İnnova Bilişim Çözüm-
leri A.Ş. ile sözleşme imzalanmış, prog-
ramın test amaçlı kullanımı Ekim 2009 
tarihinde başlamıştır. ÖYBS ve KDS’nin 
kullanımına 18/01/2010 tarihinde geçil-
miştir. 2015 yılı içerisinde ÖYBS ve KDS 
bakım, onarım ve revize çalışmalarına 
devam edilmiştir.

1.2.4. Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı

2015 yılı içerisinde medya takip hizmeti 
aracılığı ile günlük basın kupürleri oluş-
turulmuş, gerekli mercilere dağıtımı ya-
pılmış ve elektronik ortamda da gerek 
İdare çalışanlarına gerekse kamuoyuna 
ulaştırılması sağlanmıştır. Gerek görülen 
durumlarda gerçeğe uymayan yayınlara 
karşı tekzip ve düzeltmeler yapılmıştır.
Anlaşmalı olunan Medya Takip Ajansı 
aracılığıyla İdare ile kapsam ve program-
daki kuruluşlara ilişkin haberler; haber 
ajansları takip edilerek ilgili birimlere su-
nulmuştur.
Özelleştirme uygulamalarının belli aşa-
malarında kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla, çeşitli ajans, gazeteler ve tele-
vizyonlara basın açıklaması yapılmış, bu 
açıklamalar e-posta ve web sitemiz yoluy-
la İdare çalışanlarına ve kamuoyuna ulaş-
tırılmıştır. Basın mensupları, kamuoyu ve 
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İdare çalışanlarından gelen bilgi talepleri 
karşılanmıştır.
İdare çalışmalarını duyurmak ve kamuo-
yunu bilgilendirmek amacıyla oluşturulan 
www.oib.gov.tr adresli internet sitesinde 
yer alan bilgiler güncelleştirilmiş ve geliş-
tirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. 
İdare web sayfamızda değişiklik yapılma-
sına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yine 
kamuoyuna sunmak amacıyla, özelleştir-
me faaliyetlerine ilişkin Türkçe ve İngilizce 
olarak hazırlanan rapor ve tablolar gün-
celleştirilmiş, gerekli durumlarda yenileri 
hazırlanarak sunulmuştur.
Ayrıca, 4046 sayılı Kanun’un 17 nci mad-
desinin (F) bendi çerçevesinde 2015 yılı 
içerisinde 80 adet ÖYK Kararı ile 97 adet 
İdare Kararı olmak üzere toplam 177 
adet Kararın Resmi Gazete’de yayımlan-
ması sağlanmıştır.
Yıl içinde, 194 kuruluş ve tesis/varlık için 
23 ihale ilanı, 12 süre uzatım ilanı ve 3 
ihale iptali olmak üzere toplam 38 özel-
leştirme ihale ilanı çeşitli medya araçla-
rında ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 
satışlarına ilişkin ihale duyurularının, gerek 
yatırımcılardan gelen talepler üzerine, ge-
rekse Proje Grup Başkanlıklarından gelen 
öneri üzerine potansiyel yatırımcılara ihale-
nin duyurulması amacıyla davet mektupları 

gönderilmiş ve duyuruların internet sitesin-
de yer alması sağlanmıştır. 
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 
ihale duyurularının çeşitli medya araçla-
rında ve Resmi Gazete’de yayımlanmasını 
müteakip gelen faturaların kontrolü yapıl-
mış ve ödenmek üzere İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığına intikali sağlanmıştır.
İhale aşamasında olan kuruluş/tesis ve 
varlıklar için yapılan nihai pazarlık görüş-
melerinin organize edilmesi, görüşmele-
rin kayıt altına alınması ve sonuçlarının 
internet aracılığı ile duyurulması konu-
sundaki çalışmaları yürütülmüştür.
Özelleştirme uygulamaları sonucunda 
sözleşme imzalanarak, devir teslim töreni 
yapmak isteyen yatırımcılara organizasyon 
konusunda gerekli destek sağlanmıştır.
Bilgi Edinme Birimi’ne gelen soru ve talep-
ler değerlendirilerek gerekli durumlarda 
ilgili birimlerin de katkısı ile karşılanmıştır. 
Özelleştirme veya İdare ile ilgisi görülme-
yen talepler reddedilmiştir. Söz konusu bi-
rimin çalışmalarına ilişkin gelen başvurular 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Bİ-
MER’den İdareye yönlendirilen ve İdare-
nin info@oib.gov.tr adresine gelen baş-
vuruların değerlendirilmesi yapılmış ve 
cevaplandırılması sağlanmıştır. 

Veriler Sayı

Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular 156

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilen bilgi ve
belgelere erişim sağlanan başvurular

19

Reddedilen başvurular toplamı 140

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayıklanarak bilgi 
ve belgelere erişim sağlanan başvurular

-

Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvurular 134

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı -

Bekleyen Başvurular -

Bilgi Edinme Başvurusu Toplamı 449

Tablo 24. Bilgi Edinmeye İlişkin Veriler
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1.3. Yardımcı Birimler Tarafın-
dan Sunulan Hizmetler

1.3.1. Personel ve Eğitim Daire 
Başkanlığı 

İdarede görev yapan personelin atama, 
terfi, nakil, emeklilik, intibak, güvenlik 
soruşturması, fazla çalışma, maaş ve 
ücretlerinin tahakkuku gibi özlük işlem-
leri yanında; kadro iptal ve ihdası, asker-
lik, görevlendirme, seyahat, sözleşme 
ücretlerinin vizeleri, İdare kadroların-

da meydana gelen değişikliklere ilişkin 
dolu ve boş kadro durumlarını gösterir 
cetveller düzenlenerek, Devlet Perso-
nel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına 
gönderilmesi işlemleri yürütülmüştür.

2015 yılı içerisinde Birime intikal eden 
1.682 adet resmi yazı işlem görmüş, 
aynı yıl içerisinde 1.240 adet resmi ya-
zının işlemi yapılmıştır. 2015 yılı içeri-
sinde gerçekleştirilen personel iş ve iş-
lemlerine ilişkin sayısal veriler aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

Veriler Sayı

Cevaplanan başvuru 297

Diğer kurum ve kuruluşlara sevk edilen başvurular 547

BİMER Başvuru Toplamı 844

Verilen Hizmetler İşlem 
Sayısı

Açıktan Atanan Personel İşlemleri 12
Naklen Atanan Personel İşlemleri 8
Kurum İçi Personel Atama İşlemleri- Asalet Tasdik İşlemleri 132
Görevlendirilen Geçici Personel İşlemleri 20
Kurumuna İade Edilen Geçici Personel işlemleri 21
Emekli Olan Personel İşlemleri 28
İstifa ve Vefat Eden Personel İşlemleri 23
Naklen Ayrılan Personel İşlemleri 3
Personel Sicil Dosyası İşlemleri 46
Personel Yıllık Sicil Raporu İşlemleri 32
Personel Sağlık ve İzin İşlemleri 3.162
Personel İntibak İşlemleri 1
Personel Aylık Terfi İşlemleri 107
Personel Tahakkuk İşlemleri (Maaş-İkramiye-Hitap) 140
Hukuk İşlemleri 8
Mal Bildirim İşlemleri 290
Pasaport İşlemleri 118
Muhtelif Taleplere (Personel Kimlik-İş Talepleri vs.) İlişkin İşlemler 52
Vekâlet Olurları-Görev Onayları 680
Bilgi Edinme İşlemleri-Soru Önergeleri 23
Eğitim İşlemleri 305

Tablo 25. BİMER Verileri

Tablo 26. Personel İş ve İşlemlerine İlişkin Veriler
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Personelin ihtiyacı dikkate alınarak, yıllık 
eğitim planı hazırlanmış, bu plan dâhi-
linde veya gelişen ihtiyaca binaen eğitim 
planı dışında İdare personeline yönelik 
kurum içi veya kurum dışında hizmet içi 
eğitim, panel, konferans, kurs ve semi-
nerler düzenlenmiştir. Yıl içerisinde yapı-
lan eğitim faaliyetleri altı ayda bir Devlet 
Personel Başkanlığına bildirilmiştir. 

Eğitim programlarında eğitici olarak, çe-
şitli üniversite ve kuruluşlardan konu-
sunda uzman personel veya akademis-
yenler ile İdarede görev yapan idareci 

ve uzman kadrosundaki personelden 
yararlanılmıştır. 

İhtiyaç duyulan eğitimin konusu, eğitim 
verilecek personel sayısı ya da İdareye 
önerilen eğitimin niteliğine göre, diğer 
kurumlar ve üniversiteler tarafından 
düzenlenen çeşitli eğitim programla-
rına da personel gönderilmiştir. 2015 
yılı içerisinde İdare personeline yönelik 
olarak aşağıda belirtilen eğitim çalışma-
ları yapılmıştır:
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Eğitim Konuları Katılımcı 
Sayısı

1 Meclis Ziyareti 22

2 Ekonomi Zirvesi 2015 1

3 Kal-Der Kamu Kalite Sempozyumu 5

4 Mali Hizmetler Uzmanlarına Yönelik Geliştirme Eğitimi 2

5 Hizmet İçi Eğitim Koordinasyon Toplantısı 2

6 Yönetmeliklere İlişkin Seminer 2

7 Avrupa Birliği Uzmanlığı Temel Eğitimi 3

8 Risk Prizması 2015 6

9 TKYS Geliştirme Eğitimi 2

10 İç Denetçi Eğitim Programı 3. Dönem 1

11 İç Denetçi Eğitim Programı 6. Dönem 1

12 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Konferansı 3

13 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Konferansı 1

14 Kamu Alımları Sempozyumu 1

15 E-Yazışma Projesi Tanıtımı 1

16 Sermaye Piyasaları Mevzuat Eğitimi 40

17 ITC Mamak Katı Atık Ayrıştırma ve Geri Kazanım
Tesisleri Saha Ziyareti

23

18 Üçüncü Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve
Dinamikleri Kongresi

1

19 Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi 1

20 Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitimi 2

21 İç Denetçi Eğitimi 1

22 Bağımsız Denetçi Eğitimi 1

23 6. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu (INGAS) 1

24 Özelleştirme Uygulamaları, “Bonds, Loans and Sukuk” 
Konferansı

2

25 Ankara Şeker Fabrikası Ziyareti 25

Tablo 27. İdare Dışından Alınan Eğitim Hizmetleri
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İdarede konusunda uzman ve tecrü-
beli personeller Hazine Müsteşarlığı, 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Başkanlığı gibi kurumların talebi üzeri-
ne, bu kurumların personelinin hizmet 
içi eğitimlerinde katkı sağlamak için eği-
tici olarak görevlendirilmiştir.

Eğitim
Konuları

Katılımcı 
Sayısı

1 İdare Yöneticileri ile Tecrübe Paylaşım Toplantıları 23

2 Uzman Yardımcılarına Yönelik Kurum İçi İngilizce Eğitimi 23

3 Ekmek İsrafını Önleme Konferansı 34

4 Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulamaları Eğitimi 50

5 NETCAD Kent Planlama Uygulamaları Eğitimi 11

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 31

7 Mutluluk Mayası Konferansı 43

8 Sermaye Piyasaları Mevzuatı Eğitimi 40

9 Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi 17

10 EKAP Uygulamaları Eğitimi 10

11 EKAP Uygulamaları ve İhale Hazırlığı 10

12 Kamu İhale Mevzuatı Sayıştay Eğitimi 19

13 Özelleştirmeye Genel Bir Bakış Konulu Panel 25

14 Jean Monnet Bilgilendirme Toplantısı 23

15 6552 sayılı Torba Yasa, Taşeron İşçilerin Özlük Hakları ve 
Fiyat Farkı Ödemeleri Semineri

18

Tablo 28. İdare İçinde Alınan Eğitim Hizmetleri
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1.3.2. İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı

1.3.2.1. İdari İşler ve Satın Alma 
Birimi

İdari İşler ve Satın Alma Şube 
Müdürlüğü:

İdare için gerekli araç-gereç ve malze-
menin temini, temizlik, aydınlatma, ısıt-
ma, bakım- onarım ve taşıma hizmetleri 
ile diğer teknik hizmetler yürütülmüş-
tür. Ayrıca İdarenin genel evrak ve ar-
şiv hizmetleri, ihtiyaç duyulan her türlü 
menkul ve gayrimenkulün kiralama ve 
satın alma işlemleri, koruma ve güven-
lik hizmetleri ile sivil savunma faaliyetle-
ri gerçekleştirilmiştir.

İdare tabldot hizmeti, İdare Teşkilat ve 
Görev Yönetmeliği hükümleri çerçeve-
sinde oluşturulan tabldot yönetimi ta-
rafından sunulmuştur. 2015 yılında İda-
re Tabldot Hizmetinden ortalama 110 
personel yararlanmıştır.

İdari İşler ve Satın Alma Birimi 2015 yı-
lında; İdare binasının 10 uncu katında 
bulunan çay ocağının kiraya verilmesi, 
2016-2018 yıllarına ait Yönlendirme ve 
Destek Hizmetleri Hizmet Alımı, Özel 
Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik ve Yar-
dımcı Hizmetler Alımı ihaleleri ile 2016 yı-
lına ait Personel Servis İhalesi, Binek Hiz-
met Aracı Kiralanması ile Elektrik Enerjisi 
Alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

Arşiv Hizmetleri  

İdare arşivinde arşivlik belgeler, çelik, 
açılır-kapanır kompakt sistemli dolap-
larda saklanmakta, rutubet ve ısıya karşı 
gerekli önlemler alınmaktadır. İdarede 
oluşan arşivlik malzemelerin gerekli iş-
lemlere tabii kılınması ve arşivlik olacak 
olanların tespit edilmesi, bunların kay-
ba uğramasının önlenmesi ve gerekli 
şartlar altında korunmalarının temini, 

milli menfaatlere uygun olarak ilgililere 
sunulmasının sağlanması ve süresi do-
lan arşivlik malzemenin Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğünden uygunluk kont-
rolü yapılarak teslim edilmesi işlemleri 
yapılmıştır. 

Ayrıca 5 kişiden oluşan Kurum Arşivi 
Ayıklama İmha Komisyonu kurulmuş-
tur. İdarenin Kurum Arşivinde yapıla-
cak çalışmalarda herhangi bir aksaklığa 
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meydan vermemek ve usulüne uygun 
bir çalışma yürütmek için İdarenin yet-
kili personellerine Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim 
semineri verilmesi sağlanmıştır. Kurum 
Arşiv Hizmetleri, İdarenin İç Denetim 
Birimi tarafından denetime tabi tutul-
muş ve tespit edilen noksanlıklar gide-
rilmiştir. Standart Dosya Planı Esasları 
İdarenin web sayfasında yayımlanarak 
İdare personelinin Standart Dosya Pla-
nına elektronik ortamda daha hızlı ve 
etkin şekilde ulaşması sağlanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 

İdare binası, dışarıdan dört cephesi 
dört projektörle aydınlatılmış ve demir 
parmaklıklarla çevrilmiştir. Ayrıca, belirli 
aralıklarla lambalarla da desteklenmiş-
tir. Yine İdarenin dört cephesi kamera-
lar aracılığı ile içeride bulunan nöbetçi 
memurlar tarafından monitörden izlen-
mektedir.

İdare Güvenlik Görevlilerinin Eğitim 
ve Yeterliliği

İdarede Koruma ve Güvenlik görevini 
ifa etmekte olan personel sayısı; 7 nö-
betçi memur ve 12 şirket personeli ol-
mak üzere toplam 19 kişiden oluşmak-
tadır. Kadrolu personel asgari 24 yıllık 
bilgi birikim ve yeterliliğe sahiptir. Özel 
Güvenlik Görevlilerine ise yüklenici fir-
ma tarafından genel eğitimler yıl içeri-
sinde iki kez verilmektedir.

İdare Binasında Yangına Karşı Alınan 
Önlemler

İdare binasının tüm katlarında dörder 
adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın 
söndürme tüpü bulunmaktadır. Ayrıca, 
her katta şebeke suyundan beslenen 
yangın söndürme vanaları mevcuttur. 
İdare binasının tüm odalarını, yemek-

hanesini, garaj ve kazan dairesini kap-
sayan yangın erken uyarı sistemi kurul-
muştur. Bu sistem İdare bünyesinde 
bulunan tüm kısımları içeren dumana 
duyarlı yangın alarm dedektörleri ara-
cılığıyla koruma ve güvenlik personeli-
ni ikaz etmektedir. Güvenlik personeli, 
yangının hangi kısımda olduğunu kont-
rol panelinden öğrenerek yangına er-
ken müdahale edebilecek konumdadır.

İdare binasının katlarında bulunan yan-
gın vanaları yenilenmiş ve test edilip ça-
lışır duruma getirilmiştir. Ayrıca kazan 
dairesi, yemekhane ve garajda amacına 
uygun 6 adet 12 kg’lık yangın tüpleri bu-
lunmaktadır. Koruma ve Güvenlik Amir-
liği bünyesindeki personele “Yangın 
Söndürme Tatbikatı” yaptırılmaktadır.

Genel Evrak

İdareye gelen ve İdareden giden ev-
rakın kayıtlarının düzenli olarak kayda 
alınması ve dağıtımının sağlanması gö-
revi ifa edilmiştir. 2015 yılında kayıt al-
tına alınmış gelen evrak sayısı 13.210; 
giden evrak sayısı ise 8.438 adettir.

1.3.2.2. Bilgi İşlem Birimi 

365 kullanıcıya internet ve e-posta ile-
tişiminin kesintisiz sağlanmasının yanı 
sıra, donanım ve işletim sitemi arıza-
larının giderilmesi, switchlerin perfor-
mans ayarlarının yapılması, virüs kont-
rol programlarının güncellenmesi, kişisel 
bilgisayar ve yazıcıların paylaşım tanımla-
rının yapılması gibi hizmetler verilmiştir.

İnternet ortamındaki sunulan bilgiler 
gün geçtikçe yoğunlaştığından ve gör-
selliğe daha çok yer verildiğinden, eri-
şimin kesintisiz ve hızlı sağlanabilmesi 
için altyapı topolojisinde değişikliğe gi-
dilmiştir.
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Türk Telekom’un kurumsal müşterile-
ri için yüksek bant genişliğiyle her tür-
lü veri akışını sağladığı düşük maliyetli 
“Metro-Ethernet” teknolojisi, 50 Mbps 
(megabit per second) hat kapasitesi ile 
kullanılmaya başlanmıştır. 

1.3.2.3. Taşınır Kayıt ve 
Kontrol Birimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 44 üncü madde-
sine dayanılarak çıkarılan Taşınır Mal 
Yönetmeliği’ne uygun olarak taşınır mal-
ların kayıtları tutulmuştur. Maliye Bakan-
lığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce ha-
zırlanan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 
üzerinde işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bu yönetmeliğe göre;

a) Her türlü taşınır ve tüketim malze-
melerinin taşınır işlem fişleri ile gi-
rişleri yapılmıştır.

b) Personele yönelik zimmet verme ve 
zimmetten düşme fişleri hazırlan-
mıştır.

c) Sayım tutanakları ilgili birimlere 
gönderilmiş, dosyasına takılmıştır.

d) Alınan taşınırlarda; bilgisayara kayde-
dilip, yeni sicil numarası verilmiştir.

e) Yönetmelikte belirlendiği şekliyle 
tüketim malzemeleri ve dayanıklı ta-
şınırlar defteri oluşturulmuştur.

f) Taşınır sayım döküm cetveli, har-
cama birimi taşınır yönetim hesabı 
cetveli, taşınır hesap cetveli, taşınır 
kesin hesap cetveli, taşınır kesin 
hesap icmal cetveli hazırlanmıştır.

g) Taşınır depo durum raporu, tüke-
tim malzemeleri çıkış raporu, ortak 
alan taşınır listesi, kişiye verilmiş ta-
şınır listesi hazırlanarak, iş akışı tam 
olarak sağlanmakta olup, yönetme-
likte belirlendiği şekliyle çıktılar alın-
mıştır.

 31/12/2015 tarihi itibarıyla Hesap Kod-
ları ve Envanter durumu aşağıda belir-
tilmiştir:

Hesap 
Kodu Hesap adı Tutar (TL)

150 Tüketim Malzemeleri Girişi    198.867,32 

150 Tüketim Malzeme Çıkışı    190.849,10 

150 Tüketim Malzemeleri Devir Toplamı      43.505,02 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Girişi      12.181,00 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Toplamı      66.713,21 

254 Taşıtlar Grubu      47.063,61

255 Demirbaşlar Grubu Girişi      79.803,11 

255 Demirbaşlar Grubu Toplam 2.034.333,42 

Tablo 29. Taşınır Hesap Kodları Bazında Envanter Durumu
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1.3.2.4. Kurum Tabipliği

İdare personeline yönelik koruyucu 
sağlık hizmetleri ile birinci basamak 
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağ-
lık hizmetleri sunmakta, kişiye yönelik 
rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu 
hizmetler vermekte, tanı ve tedavisi ya-
pılamayan hastaları sevk etmekte, sevk 
edilen hastaların geri bildirilen muaye-
ne, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini 
değerlendirmekte, verdiği hizmetler ile 
ilgili sağlık kayıtlarını tutmakta ve gerek-

li bildirimleri yapmakta, İlk yardım (pan-
suman, enjeksiyon v.b) ve acil müdaha-
le hizmetlerini vermekte, gerektiğinde 
kişiyi kısa süreli gözlem altına alarak tetkik 
ve tedavisini yapmakta, sağlıkla ilgili ulusal 
veya mahalli uygulanan kampanya, tanıtım 
ve uygulamaları takip etmekte ve uygula-
makta, kurumlar arası işbirliği ve organizas-
yonlara katılmakta, kurum imkanları ile bu 
çalışmaları desteklemektedir. 

Kurum Tabipliğinin 2015 yılı faaliyetleri-
ne ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:

1.3.2.5. Fon Muhasebe Birimi

Özelleştirme Fonunun bütçesinin hazırlan-
masında ilgili birimlere yardımcı olunmuş, 
menkul kıymet alım, satım, halka arzlar ve 
saklama işlerine ilişkin mali işlemler yapıl-
mış, özelleştirme ile ilgili olarak ilgili birim-
lerden intikal eden ödeme evrakının tutar-
larının doğruluğuna ve belgelerin tamlığına 
ilişkin kontrol ile gerekli ödemelerin yapıl-
ması sağlanmış, özelleştirme ile ilgili satış 
geliri, programdaki kuruluşların bedelli ve/
veya bedelsiz sermaye artırımları, temettü 
geliri, vergi istisnası, yönetim ve denetim 
kurulu ücretleri ve diğer gelirlere ait belge-
leri ve ilgililer tarafından İdareye yapılması 
gerekli ödemeler ilgili birimlerle koordineli 
olarak takip edilmiş, özelleştirme işlem-
leri ile ilgili İdare adına her türlü kıymetli 
evrak (çek, poliçe ve bono) düzenlenmiş, 
bankalarla ilişkileri sürdürülmüş ve gerekli 
mutabakatlar yapılmış, Fon işlemleri ile il-
gili muhasebe kayıtları yapılmış, Muhasebe 
İşlem Fişleri ve Ödeme Emri Belgelerinin 
düzenlenmesi ve kontrolü sağlanmış, aylık 

mizan ve raporlar hazırlanmış, diğer ku-
ruluşlarla yapılacak yazışmalar ve toplan-
tılarda İdarenin mali işlemlerini etkileyen 
konularda görüş beyan edilmiş, muhase-
be kayıtları ile ilgili olarak bilgi, belge ve ka-
yıtların tam ve düzgün olarak arşivlenmesi 
sağlanmış, yılsonunda tüm yasal defter ve 
raporların düzenlenmesi için ilgili mutaba-
katlar yapılmış, yılsonlarında ilgili birimler 
arasında mutabakat çalışmaları yapılmış, 
yılsonu işlemleri kesin sonuca bağlanmış, 
özelleştirme uygulamalarında öngörülen 
yükümlülüklerin gerçekleşmesi nedeniy-
le Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Grup 
Başkanlığı tarafından teslim edileceği bil-
dirilen her nev’i kesin teminatların ve diğer 
kıymetli evrakın teslim edilmesi sağlanmış, 
İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yapı-
lan ihalelerde alınan geçici teminatlar ile 
Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı’n-
ca yapılan ihalelerde alınan geçici ve kesin 
teminatların nakde çevrilmesinin tespiti ve 
bildirimi üzerine, teminatların nakde çevril-
mesine ilişkin işlemler yürütülmüştür.

İşlem Tipi Kişi Sayısı

Muayene 1.865

Acil Müdahale ve Tansiyon 477

Tablo 30. Kurum Tabipliği Verileri
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Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
hükümleri gereği 2014 yılı yönetim dö-
nemi hesabı defteri, cetvel ve tabloları ile 
yılsonu sayım tutanakları düzenlenmiş ve 
mahsup dönemi sonu itibarıyla Sayıştay 
Başkanlığı’na gönderilmiştir.

2. Performans Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi

İdarenin 2014-2018 dönemi Stratejik 
Planının ikinci uygulama dilimi olan 2015 
yılı Performans Programında 6 adet per-
formans hedefi ve bu hedefleri ölçmek 
amacıyla 11 adet performans göstergesi 
belirlenmiştir. Göstergelere ilişkin sonuç-
lar 2015 yılı Faaliyet Raporu aracılığıyla 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. Performans 

göstergeleri ile sonuçları arasında genel 
olarak ciddi bir sapma olmamıştır.

Performans Programı uygulama sonuç-
ları, önceki yıllarda olduğu gibi üçer ay-
lık dönemler itibarıyla izlenmiştir. Ayrıca 
her üç aylık ve altı aylık gerçekleşmeler 
üst yönetime sunulmuştur. Ayrıca yılso-
nunda elde edilen veriler Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı tarafından konsolide 
edilmiş ve değerlendirmesi yapılarak 
üst yöneticiye sunulmuştur. 2015 yılı 
Performans Programı kapsamında 7 
adet harcama biriminin gösterge ger-
çekleşmeleri izlenmiştir. Performans 
Programında yer alan performans gös-
tergelerinin gerçekleşme değerleri Tab-
lo 31’de yer almaktadır.

No Performans Göstergesi Birim Adı 2015 
Hedef

Yılsonu 
Gerçekleşme

Hedefe 
Ulaşma 
Derecesi

Stratejik Hedef 1: Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları 
üretilecek, programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

1 Geliştirilecek politika/proje/öneri sayısı Proje Grup Başkanlıkları ve Diğer 
İlgili Birimler 10 11 %110

2 Gerçekleştirilecek ihale sayısı Proje Grup Başkanlıkları 190 161 %85
Stratejik Hedef 2: Özelleştirme ihaleleri şeffaf ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.

3 Özelleştirme ihaleleri için hazırlanan tanıtım 
dokümanı sayısı Proje Grup Başkanlıkları 190 195 %103

4 Basın yayın organları ve İdare web sitesinde 
yayınlanan ihale sayısı

Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı 190 193 %102

5 Özelleştirme uygulamaları hakkında 
kamuoyuna yapılan basın açıklaması sayısı

Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı 70 81 %116

Stratejik Hedef 3: Paydaşlarla etkileşim sürekli kılınacaktır.

6 Verilen danışmanlık/rehberlik sayısı Proje Grup Başkanlıkları, Hukuk 
Müşavirliği 2 3 %150

7 Özelleştirme etkinliklerine yapılan katkı sayısı Proje Grup Başkanlıkları 10 10 %100
Stratejik Hedef 4: İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır.

8 İdare personelinin ortalama eğitim süresi 
saat/kişi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 25 saat/

kişi
21,27 

saat/kişi %85

9 Özelleştirme alanında yapılan/yaptırılan 
araştırma ve toplantı/seminer sayısı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 12 11 %92

10 Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına 
gönderilecek personel sayısı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 2 0 %0

Stratejik Hedef 5: Bilgi teknolojisinin sürekliliği sağlanacaktır.

11 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın İdare 
bütçesindeki oranı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı %1,5 %1,67 %111

Tablo 31. Performans Göstergeleri Gerçekleşme Sonuçları Tablosu
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Yıl içerisinde izlenen performans gös-
tergeleri, hedefe ulaşma derecesine 

göre değerlendirilmiş ve sonuçlara aşa-
ğıda yer verilmiştir.

İdare 2015 yılı Performans Programın-
da yer alan göstergelerin yüzde 64’üne 
başarılı, %27’sine makul oranda ulaşıl-
mış yüzde 9’unda ise hedef değerleri-
nin altında kalmıştır. Sayıştay Başkanlı-
ğınca 2014 yılında İdarede performans 

denetimi gerçekleştirilmiş olup yapılan 
denetim sonucunda herhangi bir bul-
guya rastlanılmamıştır. 

Aşağıdaki tablolarda ise performans 
göstergelerinin sonuçları listelenmiştir:

Hedefe Ulaşılamayan Performans Göster-
gesi Oranı 

Hedefe Makul Oranda Ulaşılan Perfor-
mans Göstergesi Oranı 

Hedefe Başarılı Şekilde Ulaşılan Perfor-
mans Göstergesi Oranı

%9

%27%64

Açıklama
Hedeflenen 

Gösterge 
Düzeyi

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Düzeyi

Gerçekleşme 
Durumu

1 Özelleştirme politika/projelerinin üretilmesi
1 Geliştirilecek politika/proje/öneri sayısı 10 11 Başarılı

2 Özelleştirme ihalelerinin gerçekleştirilmesi
2 Gerçekleştirilecek ihale sayısı 190 161 Makul

3 Özelleştirme ihalelerinin şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmesi

3 Özelleştirme ihaleleri için hazırlanan tanıtım dokümanı 
sayısı 190 195 Başarılı 

4 Basın yayın organları ve İdare web sitesinde
yayınlanan ihale sayısı 190 193 Başarılı

5 Özelleştirme uygulamaları hakkında kamuoyuna 
yapılan basın açıklaması sayısı 70 81 Başarılı

4 Özelleştirmeler konusunda danışmanlık/rehberlik yapılması, özelleştirme 
etkinliklerine katkı sağlanması

6 Verilen danışmanlık/rehberlik sayısı 2 3 Başarılı
7 Özelleştirme etkinliklerine yapılan katkı sayısı 10 10 Başarılı 

5 İdarenin insan kaynağının niteliğinin artırılması
8 İdare personelinin ortalama eğitim süresi saat/kişi 25 saat/kişi 21,27 saat/kişi Makul

9 Özelleştirme alanında yapılan/yaptırılan araştırma ve 
toplantı/seminer sayısı 12 11 Makul

10 Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personel 
sayısı 2 0 İyileştirilmeli

6 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın artırılması

11 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın İdare
bütçesindeki oranı (%) 1,5 1,67 Başarılı

Tablo 32: Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Tablosu

Grafik 10. Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi
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Yıl          2015
Birim Proje Grup Başkanlıkları ve Diğer İlgili Birimler
Performans Hedefi Özelleştirme politika/projelerinin üretilmesi

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları üreti-
lecek, programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Geliştirilecek 
Politika/Proje/
Öneri Sayısı

10 2 6 2 1 11 110 10 Ulaşılmış

Tanım

Özelleştirme uygulama alanının yaygınlaştırılması, kamu yatırımları ve hizmetlerinin özel 
sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesinde yönlendirici olunması ve buna dönük politikaların 
üretilmesine devam edilecek, kamu sermayeli kuruluşlardan özelleştirilebilir nitelikte olan-
ların özelleştirme kapsam/programına alınması yönünde ÖYK’ya öneriler sunulacak ve 
özelleştirme ile ilgili projeler üretilecektir.

Göstergenin
Kaynağı Proje Grup Başkanlıkları ve Diğer İlgili Birimler

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

2015 yılı içerisinde özelleştirme kapsam ve programına almaya dönük 9, özelleştirme kapsam 
ve programdan çıkarmaya dönük 1 ve süre uzatımına dönük olarak da 1 adet olmak üzere 
toplam 11 adet ÖYK Karar taslağı hazırlanarak ÖYK’ya sunulmuş ve hedefin üzerinde başarı 
elde edilmiştir. 

Sapmanın Nedeni
2015 yılı içerisinde özelleştirilebilir nitelikte olan kuruluş ve varlıkların özelleştirme kapsam/prog-
ramına almaya yönelik çalışmalara devam edilmiş ve hedefin üzerinde bir başarı elde edilmiştir. 
Hedeflenen ile gerçekleşen arasında ciddi bir sapma oluşmamıştır.

Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

Tablo 33: Performans Göstergesi İzleme Raporları

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  110

10 150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %
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Yıl          2015
Birim Proje Grup Başkanlıkları
Performans Hedefi Özelleştirme ihalelerinin gerçekleştirilmesi

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları üreti-
lecek, programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Gerçekleştirilecek
İhale Sayısı 190 7 66 58 30 161 85 -15 Ulaşılmamış

Tanım

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan kuruluş ve varlıkların ihaleleri 2015 yılında ba-
şarılı bir şekilde sürdürülecektir. Bu çerçevede Bursa Doğalgaz ile Hopa Termik Santralinin 
özelleştirilmesi, Tunçbilek, Soma B ve Orhaneli Termik Santrallerinin devirleri, portföyde bulu-
nan diğer varlıkların özelleştirme ihaleleri ve özelleştirme programında bulunan gayrimenkul-
lerden özelleştirmeye hazır olanların ihale süreçleri tamamlanacaktır.

Göstergenin Kaynağı Proje Grup Başkanlıkları  

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

22/06/2015 tarihinde Tunçbilek, Soma B ve Orhaneli Termik Santrallerinin devirleri gerçekleşti-
rilmiş, portföyde bulunan diğer varlıkların ve özelleştirme programında bulunan gayrimenkuller-
den özelleştirmeye hazır olanların ihale süreçleri sürdürülmüştür. Ayrıca 22/05/2015 tarihinde 
TCDD’ye ait Derince Limanı’nın devir sözleşmesi de imzalanmıştır. 2015 yılı içerisinde planlanan 
Bursa Doğalgaz ile Hopa Termik Santralinin ihalelerine çıkılmış ihale süreci devam etmektedir. 
2015 yılında 1 kuruluşta bulunan kamu payı blok satış, 3 kuruluşta bulunan kamu payları Borsa’da 
satış, 1 liman işletme hakkı devri, 3 elektrik santrali, 1 linyit işletmesi, 1 sosyal tesis ve 263 taşınmaz 
da satış yoluyla özelleştirilmiştir. Sonuç olarak hedeflenen 190 ihale sayısının 161’i gerçekleştirilmiş 
ve böylece hedefe %85 oranında ulaşılmıştır.

Sapmanın Nedeni
2015 yılında İdare kararlı bir şekilde özelleştirme uygulamalarına devam etmiş ve hedefe yakın bir 
başarı elde etmiştir. Ayrıca 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi doğrultusunda verilen yetkiye 
istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından da bazı ihaleler gerçekleştirilmiştir.

Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler Ciddi bir sapma oluşmamıştır.

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100 150
Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %
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Yıl          2015
Birim Proje Grup Başkanlıkları
Performans Hedefi Özelleştirme ihalelerinin şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmesi 

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları üreti-
lecek, programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Özelleştirme
İhaleleri İçin
Hazırlanan Tanıtım 
Dokümanı Sayısı 

190 99 50 17 29 195 103 3 Ulaşılmış

Tanım

İdare tarafından gerçekleştirilen ihaleler rekabetçi bir ortamda ve kamuoyuna açık, şeffaf bir 
şekilde gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında da gerçekleştirilecek ihalelerin kamuoyuna açık 
ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Ayrıca gerçekleştirilecek ihalelerle 
ilgili olarak tanıtım dokümanlarının hazırlanması sürdürülecektir.

Göstergenin
Kaynağı Proje Grup Başkanlıkları

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdare her bir özelleştirme ihalesi için kamuoyunu zamanında bilgilendirmiş ve yatırımcıya 
eksiksiz bilgi sunmaya çalışmıştır.  Bu kapsamda özelleştirme ihaleleri için hazırlanan tanıtım 
dokümanı sayısı hedefinde %103 gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

Sapmanın Nedeni Ciddi bir sapma oluşmamıştır.
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

99

50

17

29

100  103

100

0

150

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %
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Yıl          2015
Birim Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
Performans Hedefi Özelleştirme ihalelerinin şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmesi 

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Özelleştirme ihaleleri şeffaf ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir. 

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Basın Yayın
Organları Ve İdare 
Web Sitesinde 
Yayınlanan Ihale 
Sayısı

190 27 66 58 42 193 102 2 Ulaşılmış

Tanım

İdare tarafından düzenlenecek ihaleler kamuoyuna açık şeffaf bir şeklide gerçekleştirilecek-
tir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihaleler ilgili mevzuat çerçevesinde ilan edilmesi gereken 
yerlerde, basın yayın organlarında ve ayrıca Idare’nin web sitesinde yayımlanacaktır. Böylelikle 
kamuoyunun bilgilendirme seviyesi en üst düzeyde tutulacaktır. 

Göstergenin Kaynağı Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdare tarafından gerçekleştirilen bütün ihaleler İdare web sitesinde ile ilgili mevzuat çerçevesinde 
ilan edilmesi gereken yerlerde ilan edilmiştir. Belirlenen hedef başarılı bir şekilde yakalanmıştır. 

Sapmanın Nedeni Ciddi bir sapma oluşmamıştır.
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  102

100

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

27

66 58

42
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Yıl          2015
Birim Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 
Performans Hedefi Özelleştirme ihalelerinin şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmesi 

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Özelleştirme ihaleleri şeffaf ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.  

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Özelleştirme 
Uygulamaları
Hakkında 
Kamuoyuna 
Yapılan Basın 
Açıklaması Sayısı

70 14 16 28 23 81 116 16 Ulaşılmış

Tanım

İdare tarafından düzenlenecek ihaleler kamuoyuna açık şeffaf bir şeklide gerçekleştirilecek-
tir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihaleler ilgili mevzuat çerçevesinde ilan edilmesi gereken 
yerlerde, basın yayın organlarında ve ayrıca İdarenin web sitesinde yayımlanacaktır. Böylelik-
le kamuoyunun bilgilendirme seviyesi en üst düzeyde tutulacaktır. Ayrıca basın açıklamaları 
yoluyla kamuoyu bilgilendirilecektir.

Göstergenin
Kaynağı Özel Kalem ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdare tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının belli aşamalarında kamuoyu-
nu bilgilendirmek amacıyla çeşitli ajans, gazete ve televizyonlara basın açıklaması yapılmıştır. 
Ayrıca bu açıklamalar e-posta ve web sitesi yoluyla İdare çalışanlarına ve kamuoyuna ulaştı-
rılmıştır.

Sapmanın Nedeni Özelleştirme ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla belirle-
nen hedefin üzerinde basın açıklaması yapılmış olup ciddi bir sapma oluşmamıştır.

Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  116

50

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

14 16
28 23
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Yıl          2015
Birim Proje Grup Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi Özelleştirmeler konusunda danışmanlık/rehberlik yapılması, 

özelleştirme etkinliklerine katkı sağlanması 

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Paydaşlarla etkileşim sürekli kılınacaktır. 

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Verilen
Danışmanlık /
Rehberlik Sayısı

2 1 1 1 0 3 150 50 Ulaşılmış

Tanım İdare, 2015 yılında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında özelleştirme alanında danışmanlık/
rehberlik hizmeti vererek öncülük yapacaktır.

Göstergenin Kaynağı Proje Grup Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği
Performans 
Sonuçlarının
Analizi

2015 yılı içerisinde belirlenen hedefin üzerinde danışmanlık/rehberlik hizmeti sunularak hedefe 
ulaşılmıştır. 

Sapmanın Nedeni
İdare 30 yıldan fazla süredir gerçekleştirmiş olduğu özelleştirme uygulamalarında yetkinlik ve tec-
rübe kazanmıştır. Bu çerçevede gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında farklı kurumların özelleştir-
me ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları danışmanlık/rehberlik talepleri İdare tarafından karşılanmıştır. 

Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  150

2

1

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

1 1 1

0
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Yıl          2015
Birim Proje Grup Başkanlıkları
Performans Hedefi Özelleştirmeler konusunda danışmanlık/rehberlik yapılması, 

özelleştirme etkinliklerine katkı sağlanması

Stratejik Amaç ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

Stratejik Hedef Paydaşlarla etkileşim sürekli kılınacaktır. 

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Özelleştirme 
Etkinliklerine 
Yapılan Katkı 
Sayısı

10 2 3 3 2 10 100 0 Ulaşılmış

Tanım İdare özelleştirme konularında düzenlenecek etkinliklere (toplantı, seminer, konferans vb.) 
katkı sunmayı planlamaktadır. 

Göstergenin
Kaynağı Proje Grup Başkanlıkları

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdare özelleştirme konularında düzenlenen toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklere katkı 
sunmuş olup belirlenen hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir.

Sapmanın Nedeni -
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  100

10

5

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

2
3 3

2
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Yıl          2015
Birim Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 
Performans Hedefi İdarenin insan kaynağının niteliğinin artırılması 

Stratejik Amaç İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak

Stratejik Hedef İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır.

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

İdare Personelinin 
Ortalama Eğitim 
Süresi Saat/Kişi

25 saat/
kişi 7,03 10,08 1,38 2,78 21,27 saat/kişi 85 -15 Ulaşılmamış

Tanım
İdarenin insan kaynağının niteliğinin artırılması hedefine uygun olarak 2015 yılında İdare per-
soneline yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Aynı zamanda uzman yardımcılarına yönelik 
olarak hazırlayıcı eğitim düzenlenecektir.

Göstergenin Kaynağı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdarenin çok önem verdiği insan kaynakları politikasının temelinde; bilgili, deneyimli, motivasyonu 
yüksek ve sürekli kendini geliştiren çalışanlar yer almaktadır. Çalışanların mevcut görevlerini yürü-
tebilmeleri, farklı ve daha üst düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli teknik bilgi ve 
nitelikleri kazandırmaya yönelik planlanan eğitimler başarıyla uygulanmıştır.

Sapmanın Nedeni Ciddi bir sapma oluşmamıştır.
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  85

20

10

0

150
Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

7,03

10,08 1,38

2,78
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Yıl          2015
Birim Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 
Performans Hedefi İdarenin insan kaynağının niteliğinin artırılması 

Stratejik Amaç İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak

Stratejik Hedef İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır. 

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Özelleştirme 
Alanında Yapılan /
Yaptırılan
Araştırma Ve 
Toplantı / Seminer 
Sayısı

12 5 2 0 4 11 92 -8 Ulaşılmamış

Tanım

Özelleştirme alanında yetkinlik kazanmış İdare personelinin mevcut görevlerini yürütebilme-
leri, farklı ve daha üst düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gereken teknik bilgi ve 
nitelikleri kazandırmaya yönelik seminer/toplantılardan yararlanmaları sağlanacaktır. Ayrıca 
özelleştirme alanında uzmanlaşmış İdare personelinin bilgi ve birikimlerini aktaracağı toplantı 
ve seminerler düzenlenecektir. 

Göstergenin
Kaynağı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

Özelleştirme alanında yetkinlik kazanmış İdare personelinin mevcut görevlerini yürütebilme-
leri, farklı ve daha üs düzeydeki görevleri yerine getirebilmeleri için gerek teknik bilgi ve ni-
telikleri kazandırmaya yönelik seminer/toplantılardan yararlanmaları sağlanmıştır. Belirlenen 
hedefe yakın bir başarı sağlanmıştır.

Sapmanın Nedeni Ciddi bir sapma oluşmamıştır.
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  92

10

5

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

5

2

0

4
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Yıl          2015
Birim Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 
Performans Hedefi İdarenin insan kaynağının niteliğinin artırılması 

Stratejik Amaç İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak

Stratejik Hedef İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır.

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Yetiştirilmek 
Amacıyla
YurtDışına 
Gönderilecek
Personel Sayısı

2 0 0 0 0 0 0 -100 Ulaşılmamış

Tanım İdarenin çok önem verdiği insan kaynakları politikası çerçevesinde, 2015 yılında yetiştirilmek 
amacıyla yurtdışına 2 personelin gönderilmesi planlanmaktadır. 

Göstergenin Kaynağı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

2015 yılında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personel sayısı 2 olarak planlamıştır. Bu 
kapsamda gerekli izinler alınmış, yurtdışına gönderilecek uzmanların tespiti amacıyla başvurular 
alınmış ve gerekli mülakatlar yapılmıştır. Ancak yurtdışına çıkış işlemleri için gerekli iznin süresinde 
alınamaması nedeniyle İdare personeli yurtdışına gönderilememiştir. Bu nedenle hedefin gerçek-
leşme oranı %0 olmuştur.

Sapmanın Nedeni

2015 yılında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personel sayısı 2 olarak planlamıştır. Bu 
kapsamda gerekli izinler alınmış, yurtdışına gönderilecek uzmanların tespiti amacıyla başvurular 
alınmış ve gerekli mülakatlar yapılmıştır. Ancak yurtdışına çıkış işlemleri için gerekli prosedürlerin 
tamamlanamaması nedeniyle İdare personeli yurtdışına gönderilememiştir.

Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 2016 yılı Performans Programında bu hedef performans göstergesinden çıkarılmıştır.

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

0 0 0 0

100  0

2

1

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %
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Yıl          2015
Birim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın artırılması 

Stratejik Amaç İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak

Stratejik Hedef Bilgi teknolojisinin sürekliliği sağlanacaktır. 

Performans
Göstergesi Hedeflenen

Gerçekleşen

Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma
Oranı

(%)

Hedefe 
Ulaşma
Durumu

1.
Çeyrek

2.
Çeyrek

3.
Çeyrek

4.
Çeyrek

Bilgi
Teknolojilerine 
Yapılan Yatırımın 
İdare Bütçesindeki 
Oranı

%1,5 0,0043 0,003 0,005 0,0044 % 1,67 111 11 Ulaşılmış

Tanım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa çalışması 
ile bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın İdare bütçesindeki oranı artırılacaktır. 

Göstergenin
Kaynağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Performans 
Sonuçlarının
Analizi

İdarede kullanılan bilgi teknolojilerine ait kaynakların günün koşullarına uygun hale getirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yeni teknolojik ürünlere yapılan yatırım oranı 
yılsonu itibarıyla belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir.

Sapmanın Nedeni Ciddi bir sapma oluşmamıştır.
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler -

1. Çeyrek  2. Çeyrek  3. Çeyrek  4. Çeyrek HEDEF YILSONU
GERÇEKLEŞMESİ 

100  111

0,02

0,01

0

150

0

Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Performans Gerçekleşmesi %

0,0043

0,003

0,005 0,0044
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3. Performans Bilgi  
Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans izleme sistemi strate-
jik planlama, performans programı 
hazırlama, izleme-değerlendirme ve 
faaliyet raporlarının oluşturulması 
süreçlerini içermektedir. Performans 
Programları ile birlikte İdarenin bir 
yıl sonraki hedef ve amaçları belir-
lenmekte ve söz konusu hedef ve 
amaçların gerçekleştirilmesinden so-
rumlu birimler tespit edilmektedir. 
Programın hazırlanıp yayımlanmasın-
dan önce tüm birimlerle yazışmalar 
yapılmakta bir sonraki yıla ilişkin plan-
ları talep edilmektedir. Aynı zamanda 
programda belirlenen amaç ve he-
deflerin analitik bütçe sınıflandırma-
sındaki kod yapısıyla ikinci düzeyde 
bütçelenmesi yapılmaktadır. Böylece 
katılımlı bir şekilde tüm paydaşlarla 
birlikte hazırlanan ana plan olan stra-
tejik plan ile uyumlu hedef ve amaç-
lar belirlenmektedir. Bu amaçların 
yıl içinde dört dönemde takibi yapıl-
makta, sonuçlar değerlendirilmekte 
ve üst yönetim sürekli olarak bilgi-
lendirmektedir. Genel değerlendir-
me ise yılsonunda ulaşılan gösterge 
gerçekleşme değerini ve bu sonuçla 
ilgili analizleri içermektedir. Genel de-
ğerlendirme kapsamında performans 
göstergesinin kaynağı, sonuç analizi, 
hedeflenen değerden sapma varsa 
nedeni ve söz konusu sapma ile ilgili 

önümüzdeki dönemde alınacak ön-
lemler tespit edilmektedir. İzleme ve 
değerlendirme kapsamında üretilen 
raporlar yılsonunda izleme ve değer-
lendirme raporu olarak üst yöneticiye 
sunulmakta ve ilgili yıl idare faaliyet 
raporuyla kamuoyuna açıklanmakta-
dır.

2014 yılı içerisinde Sayıştay Başkanlı-
ğı tarafından yapılan denetimde Per-
formans İzleme sistemiyle ilgili ola-
rak “Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesine ilişkin olarak veri 
kayıt sisteminin de kurulmuş olduğu 
anlaşılmış olup İdarece tespit edilen 6 
performans hedefi ve 10 performans 
göstergesinden bazıları örneklem ola-
rak incelenmiştir. Buna göre; veri kayıt 
sisteminin performansı ölçme ve rapor-
lama amacına uygun olduğu ve sunu-
lan verinin güvenilir olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.” tespitinde bulunulmuş-
tur. İdare tarafından performans bilgi 
sistemin geliştirilmesine yönelik çalış-
malara devam edilecektir.
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IV.
KURUMSAL KABİLİYET

VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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A. GÜÇLÜ YÖNLER
İdare ülkemizde diğer kamu kurumlarına 
da örnek teşkil edecek şekilde, özelleştir-
me ihalelerini kamuoyuna açık olarak ger-
çekleştirmiş ve bunu genel kural haline 
dönüştürmüştür. İhalelerin şeffaf, rekabe-
te dayalı ve kamuoyuna açık gerçekleştiril-
mesi, İdarenin yatırımcılar, yargı, kamuoyu 
ve diğer paydaşlar nezdinde güvenilirliğini 
yadsınamaz bir konuma getirmiştir. Özel-
leştirme ihalelerinde şeffaf ve rekabetçi bir 
sürecin olması, kamu işletmelerinin gerçek 
değerinin altında satıldığı algısını ortadan 
kaldırmaktadır. İdarenin deneyimi, karar 
alma hızı ve esnekliği, yasal güce dayanan 
yetkisi ve yadsınamaz güvenilirliği, misyon 
ve vizyonunu gerçekleştirmede en temel 
dayanağı olacaktır. 2014 - 2018 dönemini 
kapsayan Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı Stratejik Planında tespit edilen İdarenin 
güçlü yönleri aşağıda yer almaktadır:
• İdare, özelleştirme işlemlerini yürüt-

me konusunda birikimli ve deneyimli 
olduğundan, yeni özelleştirme mo-
dellerinde öncü ve yönlendirici bir 
konum kazanmıştır. 

• İdare, karar alma ve uygulamada esnek 
bir organizasyon yapısına sahip oldu-
ğundan, özelleştirme sürecinde oluşan 
sorunları süratle çözümlemektedir. 

• İdare, özelleştirme portföyüne alınan 
kuruluşları yeniden yapılandırma yet-
kisine sahip olduğundan, kuruluşla-
rın hızlı bir şekilde özelleştirmeye ha-
zırlanmalarını sağlamaktadır.

• İdare, özelleştirme sürecini şeffaf, 
hesap verilebilir ve rekabetçi bir or-
tamda yürüttüğünden, güvenilir bir 
kurum özelliği kazanmıştır.

• İdare “ihale yönetiminde” özel bir yet-
kinlik kazandığından, ağ yönetimi gibi 
yeni gelişmeler özelleştirme modelle-
rini de en etkin biçimde gerçekleştir-
me gücüne sahiptir.

• Üst yönetime karar alma sürecinde 
kolaylık sağlayan “Özelleştirme Yöne-
tim Bilgi Sistemi ile Karar Destek Sis-
temi” nin İdarede uygulanması, idare-
cilere kolaylık sağlamaktadır.

B. ZAYIF YÖNLER
Portföye alınan bazı kuruluşların on-onbeş 
yıla varan süre içinde özelleştirilememe-
si, özelleştirilen bazı işletmelerin geçmiş 
dönemlerde yaşanan kriz ortamından 
etkilenerek sektörün içinde bulunduğu 
olumsuzluklarla karşılaşması ve kamuoyu 
çoğunluğunun özelleştirmeye olumlu bak-
masına karşın olumsuz görüşlerin med-
yada daha çok yer bulması, kamuoyu ve 
paydaşlara özelleştirmenin amaç, fayda ve 
sonuçlarının yeterince anlatılamadığı gibi 
bir algının oluşmasına yol açmıştır. İdarenin 
kamuoyunu bilgilendirmede etkin bir rol 
oynaması durumunda bu olumsuz algının 
giderilmesi söz konusu olabilecektir. 
İdare, özelleştirmenin sonuçlarının bilimsel 
olarak tartışılmasını sağlama hususunda 
yeteri kadar etkili olamamıştır. Bunun telafi 
edilmesi halinde, özelleştirmeye taraf olan 
etkili çevrelerin bilimsel bilgi ile donanımı 
sağlanarak kamuoyunun olumlu yönde 
oluşması ve pozitif eleştiriler yapılmasına 
zemin sağlanacaktır.
İdarede bilgisayar destekli doküman yö-
netim sistemi, bilgi ve belgelerin ortak 
bir veri tabanı üzerinden paylaşımı, bel-
gelerin sayısal ortamda arşivlenmesine 
yönelik işlemlerin henüz gerçekleştiril-
memiş olması, hızlı bilgi akışı, istatistiki 
bilgi üretimi ve arşiv bilgilerine ulaşma-
da yetersiz kalınmasına neden olmak-
tadır. 2014 - 2018 dönemini kapsayan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Strate-
jik Planında tespit edilen İdarenin zayıf 
yönleri aşağıda yer almaktadır:
• Paydaşlara özelleştirme misyon ve so-

nuçlarının yeterince anlatılmasına yöne-
lik akademik çalışmaların yapılmaması, 

• Özelleştirme karşıtı bazı çevrelerin 
olumsuz propagandalarını bertaraf 
edecek çalışmaların yetersiz kalması, 

• Kurumsal dokümantasyon sistemi-
nin olmaması,

• Elektronik imza sisteminin olmaması,
• Elektronik arşiv sisteminin olmaması.
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C. FIRSATLAR 
Zaman zaman meydana gelen ekono-
mik dalgalanmalar ve yaşanan istikrar-
sızlıklar nedeniyle özelleştirme, bunları 
telafi edecek bir araç olarak görülmüş-
tür. Son yıllarda sağlanan istikrar orta-
mı, ekonomi politikalarının ana ekse-
ninin istikrardan öte küresel rekabete 
yönelmesine yol açmıştır. Bu gelişme 
özelleştirme politikalarına, istikrar sağ-
layıcı bir araç olmanın yanı sıra ulusla-
rarası rekabet boyutundan da bakma 
fırsatını sağlamaktadır. 
Bu fırsat İdarenin faaliyetlerini, uzun 
süre egemen olan “ulusal sorunların çö-
zümü” yerine ülke ekonomisinin “uzun 
vadede uluslararası rekabette etkin bir 
oyuncu olmasını” sağlayacak yeniden 
yapılandırma politikaları perspektifin-
den ele almasına imkân sağlamaktadır. 
Bu perspektifin hayata geçirilmesini 
kolaylaştıracak olumlu kamuoyu bakı-
şı, ulusal ve uluslararası likidite bolluğu 
ve bunun Türkiye tercihi gibi küresel 
gelişmeler, önümüzdeki dönem için 
yeni özelleştirme politikalarının ge-
liştirilmesi ve uygulanmasına elverişli 
ortam oluşturmaktadır. 2014-2018 
dönemini kapsayan Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı Stratejik Planında tespit 
edilen İdarenin karşılaşabileceği olası 
fırsatlar aşağıda yer almaktadır:
• Politik ve ekonomik istikrar, 
uzun vadeli özelleştirme stratejilerinin 
belirlenmesini sağlayarak doğru, hızlı 
ve yoğun özelleştirme yapılmasına im-
kân verecektir.
• Kamuoyunun özelleştirmeye 
bakışının olumlu yönde değişmesi, ge-
lecekteki özelleştirmeleri kolaylaştırıcı 
ortam oluşturacaktır.
• Ulusal ve uluslararası likidite ar-
tışı ve Türkiye tercihi, özelleştirmeye 
olan talebi yükseltecektir. 
• Özel sektörle işbirliği ve ağ yö-
netimine ilişkin yeni modellerin geliş-
mesi, özelleştirme uygulamalarında 
çeşitliliği artıracaktadır.

D. TEHDİTLER
İdareyi, geleceğe yönelik belirlediği 
vizyondan ve stratejik hedeflerinden 
saptırabilecek gelişmelerin başında, 
ulusal ve uluslararası ekonominin kı-
rılganlığı olasılığı gelmektedir. Bu kırıl-
ganlık, ulusal ve uluslararası likiditenin 
tercihlerini etkileyerek özelleştirmeye 
olan yoğun talebin düşmesine, nitelikli 
yatırımcıların ilgisinin azalmasına, özel-
leştirilecek varlıkların değer kaybına 
yol açabilecektir. 

“Küreselleşme” olgusunun gelişme-
sine tepki olarak güçlenen akımların, 
ülkemizde “yabancı sermayeye karşı 
duyarlılığı” artırma eğilimine girmesi 
halinde, yatırımcılar üzerinde caydırıcı 
etki yaratabilecektir. Bu durum özel-
leştirmeye olan talebin daralmasına 
ve özelleştirme uygulamalarının düşük 
yoğunluklu rekabet ortamında gerçek-
leşmesine sebep olacaktır. 
Yeterli deneyime sahip olmayan ku-
rumlar tarafından İdarenin koordi-
nasyon ve danışmanlığı olmaksızın 
gerçekleştirilecek özelleştirme uygula-
malarının muhtemel olumsuz sonuçla-
rı, özelleştirmenin kamuoyu nezdinde-
ki olumlu algı ve desteğinin azalmasına 
yol açabilecektir. Bu durum İdarenin 
yapacağı özelleştirme uygulamaları ile 
özdeşleştirileceğinden, gelecek kuşak 
özelleştirme politikalarının geliştiril-
mesi ve hayata geçirilmesini engelleye-
cektir. 2014-2018 dönemini kapsayan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Strate-
jik Planında tespit edilen İdarenin kar-
şılaşabileceği olası tehditler aşağıda 
yer almaktadır:
• Olası ulusal ve uluslararası ekono-

mik kırılganlık, özelleştirmeye olan 
talebi azaltabilecektir. 

• Yabancı sermayeye karşı duyarlılık, 
uluslararası sermayenin ilgisini zayıf-
latabilecektir.
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• İdarenin koordinasyon ve danış-
manlığı olmaksızın yapılacak özel-
leştirmelerden doğacak olası hata-
lar, gelecek kuşak özelleştirmeleri 
olumsuz etkileyebilecektir. 

• Tek elden yürütülmeyen özelleştir-
meler olumsuz sonuçlar doğurabi-
lecektir.

İdarenin güçlü ve zayıf yönleri ile kar-
şılaşabileceği olası fırsat ve tehditler 
(GZTF analizi) aşağıdaki şekilde özet-
lenmiştir:

Şekil 2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının GZTF Analiz Sonuçları 

GÜÇLÜ YÖNLER
• İdare, özelleştirme işlemlerini yürütme konusunda birikimli ve deneyimli olduğundan, yeni özelleştirme 

modellerinde öncü ve yönlendirici bir konum kazanmıştır. 
• İdare, karar alma ve uygulamada esnek bir organizasyon yapısına sahip olduğundan, özelleştirme sürecinde 

oluşan sorunları süratle çözümlemektedir. 
• İdare, özelleştirme portföyüne alınan kuruluşları yeniden yapılandırma yetkisine sahip olduğundan, kuru-

luşların hızlı bir şekilde özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlamaktadır.
• İdare, özelleştirme sürecini şeffaf, hesap verilebilir ve rekabetçi bir ortamda yürüttüğünden, güvenilir bir kurum 

özelliği kazanmıştır.
• İdare “ihale yönetiminde” özel bir yetkinlik kazandığından, ağ yönetimi gibi yeni gelişmeler özelleştirme 

modellerini de en etkin biçimde gerçekleştirme gücüne sahiptir.
• Üst yönetime karar alma sürecinde kolaylık sağlayan “Özelleştirme Yönetim Bilgi Sistemi ile Karar Destek 

Sistemi” nin İdarede uygulanması, idarecilere kolaylık sağlamaktadır.

ZAYIF YÖNLER
• Paydaşlara özelleştirme misyon ve sonuçlarının yeterince anlatılmasına yönelik akademik çalışmaların 

yapılmaması, 
• Özelleştirme karşıtı bazı çevrelerin olumsuz propagandalarını bertaraf edecek çalışmaların yetersiz 

kalması, 
• Kurumsal dokümantasyon sisteminin olmaması,
• Elektronik imza sisteminin olmaması,
• Elektronik arşiv sisteminin olmaması.

FIRSATLAR
• Politik ve ekonomik istikrar, uzun vadeli özelleştirme stratejilerinin belirlenmesini sağlayarak doğru, hızlı ve 

yoğun özelleştirme yapılmasına imkân verecektir.

• Kamuoyunun özelleştirmeye bakışının olumlu yönde değişmesi, gelecekteki özelleştirmeleri kolaylaştırıcı 
ortam oluşturacaktır.

• Ulusal ve uluslararası likidite artışı ve Türkiye tercihi, özelleştirmeye olan talebi yükseltecektir. 

• Özel sektörle işbirliği ve ağ yönetimine ilişkin yeni modellerin gelişmesi, özelleştirme uygulamalarında 
çeşitliliği artıracaktadır.

TEHDİTLER
• Olası ulusal ve uluslararası ekonomik kırılganlık, özelleştirmeye olan talebi azaltabilecektir. 
• Yabancı sermayeye karşı duyarlılık, uluslararası sermayenin ilgisini zayıflatabilecektir.
• İdarenin koordinasyon ve danışmanlığı olmaksızın yapılacak özelleştirmelerden doğacak olası hatalar, 

gelecek kuşak özelleştirmeleri olumsuz etkileyebilecektir. 
• Tek elden yürütülmeyen özelleştirmeler olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.



119

FAALİYET RAPORU 2015

E. DEĞERLENDİRME

İdare, özelleştirme uygulamaları konu-
sunda bilgi ve deneyim derinliğine sa-
hiptir. İdare, söz konusu bilgi ve deneyi-
mini, hem farklı sektör uygulamalarıyla 
hem de farklı yerli-yabancı yatırımcılarla 
muhatap olmak suretiyle zenginleştire-
rek kuvvetlendirmiştir. Ayrıca, son yıllar-
da ivme kazanan özelleştirmeler İdare-
nin süreç yönetiminde ne denli etkinlik 
ve verimlilik sağlayabileceğini ortaya 
koymuştur. 

Özelleştirme süreç yönetimindeki ba-
şarı, hızlı karar alma ve uygulama yete-
neğinin bir sonucudur. Bunun yanında, 
halka arzdan kamu-özel sektör işbirliği-
ne kadar birçok yöntemin özelleştirme-
lerde uygulanabilmesi, İdarenin hem 
teşkilat yapısının hem de yasal altyapı-
sının sağladığı yetki ve esneklikten kay-
naklanmaktadır. 

Türkiye’de çağdaş anlamda özelleştir-
me uygulamalarına 1986 yılında baş-
lanmıştır. Öncelikle yarım kalmış tesis-
lerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı 
büyük fabrikaların satışı ile çeşitli halka 
arz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Daha sonraki dönemde hızlanan ve ka-
rarlılıkla sürdürülen özelleştirme uygu-

lamaları ile petrol rafinerisi, petro kim-
ya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, 
tütün ve alkol, elektrik dağıtım vb. üre-
tim birimleri tamamen özelleştirilmiş 
ve devlet bu alanlarda işletmecilikten 
çekilmiştir. 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulama-
larının toplam tutarı 2015 yılsonu itiba-
rıyla 66,9 milyar ABD doları düzeyinde 
olmuştur. 2015 yılında gerçekleştirilen 
özelleştirme uygulamalarının tutarı ise 
yaklaşık olarak 2 milyar ABD doları tu-
tarında gerçekleşmiştir. Söz konusu tu-
tar 2014 yılında gerçekleştirilen yaklaşık 
6,3 milyar ABD dolarlık tutara göre %31 
oranında düşmüştür.

İdare, 2015 yılında olduğu gibi gelecek 
dönemde de özelleştirme uygulamala-
rını, makroekonomik politikalar ve uzun 
vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde 
belirlenmiş bir program dâhilinde sür-
dürecektir. Bu çerçevede İdare, ÖYK’nın 
belirlediği hedefler doğrultusunda ön-
celikle mevcut portföyde yer alan ku-
ruluşların özelleştirmelerinin tamam-
lanması ve hükümet programları, orta 
vadeli program, orta vadeli mali plan ile 
kalkınma planları çerçevesinde progra-
ma alınacak yeni kuruluşların özelleşti-
rilmesini başarılı bir şekilde gerçekleşti-
recektir. 
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V.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
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İdare, özelleştirmenin sonuçlarının bi-
limsel olarak tartışılmasını sağlamak için 
çaba sarf etmelidir. Bu şekilde, özelleştir-
meye taraf olan etkili çevrelerin bilimsel 
bilgi ile donanımı sağlanarak kamuoyu-
nun olumlu yönde oluşması ve pozitif 
eleştirilerin yapılmasına zemin sağlana-
caktır.
Bununla birlikte, bu yanlış algının gide-
rilmesinde en etkili yöntem, yapılan ba-
şarılı özelleştirmelerin yaratacağı olumlu 
atmosfer olacaktır. Son yıllarda sağlanan 
başarının artarak devam etmesi duru-
munda kamuoyunun bilgilendirilmesinin 
ötesinde, özelleştirmenin sonuçlarının 
gözlemlenmesi yoluyla takdir edilerek 
olumlu havanın büyük ölçüde kendiliğin-
den oluşması beklenmektedir.
Özelleştirme toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendiren bir konu olması nedeniyle ya-
sal ve sosyo-ekonomik yapı bakımından 
bir bütünlük içinde ele alınarak özelleş-
tirmenin boyutları belirlenmelidir. Çünkü 
toplumsal desteğe sahip olmayan özel-
leştirmeler başarılı olamamaktadır. 
Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP/KÖİ) pro-
jeleri konusunda İdarenin aktif bir şekilde 
görev alması gerekmektedir. Ayrıca ka-
muda PPP/KÖİ modeli çerçevesinde ger-
çekleştirilen ihalelerin İdare tarafından 
yapılması yararlı olacaktır.
İdarede bilgisayar destekli doküman yö-
netim sistemi, bilgi ve belgelerin ortak bir 
veri tabanı üzerinden paylaşımı, belgele-
rin sayısal ortamda arşivlenmesine yöne-
lik işlemleri gerçekleştirilebilerek hızlı bilgi 
akışı, istatistiki bilgi üretimi ve arşiv bilgile-
rine ulaşımın sağlanması amacıyla Yöne-
tim Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemi 
kurulması çalışmaları tamamlanmış olup, 
18/01/2010 tarihinden itibaren uygula-
maya geçilmiştir.

İdare bünyesindeki gelen-giden evrak 
akışı ile arşiv sisteminin hala geleneksel 
yöntemlerle sürdürülmesi iş verimliliği ve 
hızını olumsuz etkilemektedir. Bu sebep-
le, İdarenin mevcut yönetim bilgi ve karar 
destek sistemine entegreli yeni bir elekt-
ronik belge yönetim sistemi kurulmalıdır. 
Elektronik imzanın da kullanılabileceği bu 
yeni sistemde; gelen-giden evrak ve bü-
tün yazışmalar elektronik ortamda sirkü-
le edilerek, emek, zaman, kâğıt ve baskı 
giderlerinden tasarruf sağlanabilecek, 
yönetim kademeleri ile proje grupları ve 
diğer birimler arasında bilgi paylaşımı 
daha kolay ve ekonomik hale gelebilecek-
tir. Bu sistem çeşitli kamu kurum ve kuru-
luşlarında başarı ile uygulanmaktadır.
İdarede mesleki standartların tanımlan-
maması personelde motivasyon eksikliği-
ne ve personelin etkin kullanılamamasına 
yol açmaktadır. Bu nedenle İdarede mes-
leki standartların yeniden tanımlanması, 
kariyer planlaması, performans değerle-
mesi, motivasyon yönetimi vb. işlevlerin 
etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlan-
malıdır.
Ayrıca İdarenin geçmişten edindiği bilgi, 
tecrübe ve iyi uygulama örneklerini ulus-
lararası arenada diğer ülkelere, kamu 
idarelerine, yerel yönetimlere ve İdarede 
yeni göreve başlayan personeline aktar-
ması gerekmektedir. Bu bilgi ve tecrübe 
aktarımı hem gelecek uygulamaların ba-
şarısını arttıracak hem de ülke tanınırlığı-
na olumlu katkılar sunacaktır.
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HESAP 
KODU

EKONOMİK
GİDERİN TÜRÜ

2015
I II III IV TL

630 03       Mal ve Hizmet Alım Giderleri 46.048.384,90
630   04     GÖREV GİDERLERİ 31.405.089,02
630     02   Yasal Giderler 426.242,79
630       04 Mahkeme Harç ve Giderleri 426.242,79
630     03   Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 30.978.846,23
630       01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler 30.889.417,83
630       90 Diğer Vergi, resim, harç ve benzeri Giderler 89.428,40
630   05     HİZMET ALIMLARI 14.643.295,88
630     01   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 13.149.527,37
630       06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 0,00
630       90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 13.149.527,37
630     02   Haberleşme Giderleri 5.824,67
630       01 Posta ve Telgraf Giderleri 5.824,67
630     04   Tarifeye Bağlı Ödemeler 1.356.245,65
630       01 İlan Giderleri 1.356.245,65
630       03 Komisyon Giderleri 0,00
630     09   Diğer Hizmet Alımları 131.698,19
630       90 Diğer Hizmet Alımları 131.698,19
630   06     TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00
630     02   Tanıtma Giderleri 0,00
630       01 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Organ Giderler 0,00
630 04       FAİZ GİDERLERİ 2.461.834,94
630   02     Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2.461.834,94
630     09   Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2.461.834,94
630       02 Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderl 2.461.834,94
630 05       CARİ TRANSFERLER 6.145.408.141,29
630   02     Hazine Yardımları 6.122.702.000,00
630     01   Genel Bütçeye Hazine Yardımı 6.100.000.000,00
630       01 Hazineye Aktarmalar 6.100.000.000,00
630     02   Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları 22.702.000,00
630       35 Özelleştirme İd,Bşk (4046/10md)8%5PAY) 22.702.000,00
630   04     Hane Halkına Yapılan Transferler 13.032.563,85
630     09   Diğer Transferler 13.032.563,85
630       01 Diğer 13.032.563,85
630   05     Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan 9.673.577,44
630     04   Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 9.673.577,44
630       01 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 9.673.577,44
630     06   Tasfiye Halinde KBİ 0,00
630       01 KBİ İhbar ve Kıdem Tazminatı 0,00
630 11       Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 1.100.678.533,41
630   01     Döviz Mevcudunun Değerlemesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları 1.100.678.532,21
630   99     Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri 1,20
630 12       Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 105.566.248,32
630   03     TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 105.000.000,00
630     01   Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 105.000.000,00
630       01 Mal Satış Gelirleri 105.000.000,00
630     09   Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00
630       09 Diğer Gelirler 0,00
630   05     Diğer Gelirler 566.248,32
630     09   Diğer Çeşitli Gelirler 566.248,32
630       01 Diğer Çeşitli Gelirler 566.248,32
630 20       Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 0,00
630   03     Kurum Alacaklarından Silinenler 0,00
630     09   Diğer Kurum Alacakları 0,00
630       05 Antalya Limanı Sümer 0,00
630       06 EÜAŞ 0,00
T O P L A M 7.400.163.142,86

Ek 2. Özelleştirme Fonu 2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
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HESAP 
KODU

EKONOMİK
GELİRİN TÜRÜ

2015

I II III IV TL

600 03       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.378.083.573,39

600   01     Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.257.260.667,51

600     01   Mal Satış Gelirleri 5.257.260.667,51

600       01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 3.482.301,90

600       99 Diğer Mal Satış Gelirleri 5.253.778.365,61

600   03     Kit ve Kamu Bankaları  Gelirleri 114.362.431,56

600     01   Hazine Portfoyü ve İştirak Gelirleri 114.362.431,56

600       02 İştirak Gelirleri 114.362.431,56

600     02   KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler 0,00

600       99 Diğer KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler 0,00

600   06     Kira Gelirleri 0,00

600     01   Taşınmaz Kiraları 0,00

600       99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00

600   09     Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.460.474,32

600     09   Diğer Gelirler 6.460.474,32

600       99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.460.474,32

600 05       Diğer Gelirler 1.002.915.461,37

600   01     Faiz Gelirleri 913.980.326,57

600     03   Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 12.081.750,89

600       01 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 12.081.750,89

600     04   Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 651.484,62

600       01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 651.484,62

600     09   Diğer Faizler 901.247.091,06

600       03 Mevduat Faizleri 91.088.239,83

600       99 Diğer Faizler 810.158.851,23

600   03     Para Cezaları 258.611,33

600     09   Diğer Para Cezaları 258.611,33

600       99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 258.611,33

600   09     Diğer Çeşitli Gelirler 88.676.523,47

600     01   Diğer Çeşitli Gelirler 88.676.523,47

600       01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 29.836.000,00

600       03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 57.798.406,50

600       06 Kişilerden Alacaklar 0,00

600       99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 1.042.116,97

600 11       Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 4.544.810.659,13

600   01     Döviz Mevcudunun Değerlemesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları 4.544.810.658,48

600   99     Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0,65

T O P L A M 10.925.809.693,89

GİDER TOPLAMI 7.400.163.142,86

GELİR TOPLAMI 10.925.809.693,89

FAALİYET SONUCU 3.525.646.551,03
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç 
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 
bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara, 27/02/2016     

Ahmet AKSU
          Başkan V. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu İdarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve 
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporu’nun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

Ankara, 27/02/2016
 

                                             
       Metin KATAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanı
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