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ÖZET
•
•
•
•

•

1980’li yılların başından itibaren devleti ekonominin merkezine koyan Keynesyen Reçeteleri
stagflasyon nedeniyle sekteye uğramıştır.
1991 yılından itibaren SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan geçiş ekonomileri, dünya çapında kitlesel
özelleştirme hareketlerine ivme kazandırmıştır.
Kitlesel özelleştirmenin bir alt dalı olan kupon özelleştirmeleri bazı ülkelerde ve geçiş ekonomilerinde
temelde aynı ancak pratikte farklı olarak uygulanmaya başlanmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti de benzer şekilde kupon özelleştirmeleri kervanına siyasi ve ekonomik
sebeplerden dolayı geç dâhil olmuş ve Ahmedinejad Dönemi’nde “adalet payları” adı altında, kupon
özelleştirmesi programına başlanmıştır.
Hasan Ruhani Dönemi’nde çeşitli modifikasyonlara uğrayarak uygulanmaya devam eden adalet
payları, İran ekonomisinin en çok tartışılan konularından bir tanesidir.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kitlesel Özelleştirme, Kupon Özelleştirmesi, Adalet Payları, İran
Ekonomisi

SUMMARY
•
•
•

•

•

Since the early 1980s, Keynesian economics prescriptions which place the state at the center of the
economy have been hampered by stagflation.
The transition economies that emerged with the dissolution of the USSR, starting in 1991 have
given impetus to the mass privatization movements all around the world.
In particular, coupon privatizations, which are a sub-branch of mass privatization, have started to be
enforced in some countries and in some transition economies. Basically, the application is put forth
in the same way, but the practice is implemented in a different manner.
Similarly, the Islamic Republic of Iran was late taking part in the coupon privatization caravan for
political and economic reasons and initiated a coupon privatization program itself under the name
of “justice shares” during the Ahmadinejad era.
Justice shares, which have undergone various modifications and continued to be administered
during the reign of Hassan Rouhani, are one of the most debated issues of the Iranian economy.
Keywords: Privatization, Mass Privatization, Coupon Privatization, Justice Shares, Iranian
Economy

چكیده

 اما پس از مدتی، از اوایل دهه شصت به اجرا درآمد،	•نسخه های تجویزی اقتصاد کینزی که دولت را در مرکز اقتصاد قرار می داد
.اجرای این سیاستها متوقف شد
 به جنبشهای خصوصی سازی در، میالدی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پدید آمد١٩٩١ 	•اقتصادهای درحال گذار که از سال
.سراسر جهان قوت بخشید
 در برخی از کشورها و اقتصادهای در حال گذار بر اساس،	•خصوصی سازی کوپنی که زیرشاخه ای از خصوصی سازی انبوه است
.معیارهای یكسان اما در عمل متفاوت به اجرا در می آید
 برنامه خصوصی سازی.	•جمهوری اسالمی ایران نیز به دالیل سیاسی و اقتصادی دیرتر به کاروان خصوصی سازی کوپنی پیوست
.کوپنی در این كشور با نام «سهام عدالت» در دوره احمدی نژاد آغاز شد
 یکی از مباحث بسیار بحث برانگیز اقتصاد،	•سهام عدالت که با اعمال تغییرات مختلف در دوره حسن روحانی همچنان اجرا می شود
.ایران است
 اقتصاد ایران، سهام عدالت، خصوصی سازی کوپنی، خصوصی سازی انبوه، خصوصی سازی:كلید واژه ها
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Giriş
Adalet payları1, İran’da kamu şirketlerinin
belirli bir kısmının mülkiyetini indirimli veya
ücretsiz bir şekilde hisse senedi olarak belirlenen gelir gruplarına dağıtılmasını öngören
kapsamlı özelleştirme programıdır. İran’a has
olmamakla beraber 1980’lerden itibaren dünyada neoliberal paradigmanın hâkim olmasıyla
çeşitli ülkelerde kitlesel özelleştirmelerin bir
türü olarak ortaya çıkan “kupon özelleştirmesi”ne teorik ruh bağlamında benzeyen adalet
payları, uygulama açısından farklı yöntemlerle
icra edilmeye başlanmıştır. 1991’de SSCB’nin
dağılmasıyla Rusya, Çekoslovakya, Slovenya,
Macaristan ve Bulgaristan gibi ortaya çıkan
sosyalist ekonomilerde küresel ekonomik sisteme entegre olma, sermaye sınıfı yaratma, gelir
dağılımı ve refah seviyelerini iyileştirme amacıyla kupon özelleştirmesi programları yoğun
bir şekilde uygulanmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti’nin kitlesel özelleştirme programlarını uygulaması, Devrim’den
sonraki 10 yılda kendini göstermiştir. 1989’da
neoliberal ekonomi taraftarı ve devrimci kadronun liderlerinden birisi olan Haşimi Rafsancani,
cumhurbaşkanı olduktan sonra neoliberal ekonomik uygulamaları; İran’ı küresel ekonomik
sisteme dâhil etmek, ekonomik refahı artırmak,
serveti geniş kitlelere yaymak ve gelir dağılımının ıslah edilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirmeye çalışmıştır. Ancak kupon özelleştirmesi bağlamında gerek anayasal gerekse
de siyasi ve ekonomik ortamdan dolayı hedeflenenler gerçekleştirilememiştir. Ardılı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi Dönemi’nde,
1

4

“Seham-ı Adalet” kavram olarak adalet hisseleri anlamına gelmektedir fakat bu özelleştirme ile hisse senetleri fakirlere dağıtılacağı için
metinde “adalet payları” kavramı kullanılmıştır.

Haşimi Rafsancani’den daha halkçı bir kupon
özelleştirmesi programı düşünülse de Rafsancani Dönemi’nde karşılaşılan problemlere
maruz kalmıştır. Ancak 2005’te popülist cumhurbaşkanı adayı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanı seçilince adalet payları adı altında
halkçı gözüken kupon özelleştirmesi programını uygulamaya başlamış ve Hasan Ruhani Dönemi’nde de birkaç farklı değişiklikle program
ıslah edilmiştir.
Çalışmanın ilk bölümünde kitlesel özelleştirme ve kupon özelleştirmesinin teorik kısımlarının yanı sıra tarihsel sürecine de değinerek
çalışmanın öznesi olan adalet paylarının iktisat
literatüründeki karşılıkları incelenmiştir. Sonraki bölümde adalet paylarının İran’daki uygulamasının teorik kısmı, hukuki ve siyasi altyapı
bağlamında uygulanma nedenleri ile altında yatan maddi ve manevi saikler açıklanmaya çalışılmıştır. Akabinde İran’da kupon özelleştirmesi ile ilgili adımlar ve adalet payları programı
tarihsel süreç içinde ele alınmıştır. Son bölümde
ise adalet payları programı daha çok İranlı hane
halkları merkeze alınarak olumlu ve olumsuz
yönler üzerinden eleştirel olarak değerlendirilmiştir.

1. Kitlesel Özelleştirme ve Kupon
Özelleştirmesi: Teori ve Tarih
20. yüzyılın başında klasik iktisadın reçeteleri, kronik sorunlara ve ekonomik birimler
arasındaki uçurumların açılmasına yol açmıştır.
Dünyayı tamamen etkisi altına alan 1929 Ekonomik Buhranı, klasik iktisadın sunduğu reçetelerin sorgulanmasına neden olarak iktisadın
yeni bir paradigmasıyla tanışmıştır. 1936’da
John Maynard Keynes’in “İstihdam, Faiz ve
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Paranın Genel Teorisi” kitabı, klasik iktisadın
reçetelerini bir kenara atarak devletin ekonomide aktif rol oynamasını ve ekonomik birimler
arasındaki gelir uçurumlarının minimize edilmesini hedeflemiştir. 1950’lilerin başında uygulanmaya başlanan Keynesyen, reçetelerle refah ve zenginlik sağlamış ancak 1960’lı yılların
sonlarında Keynesyen Reçeteleri bir dizi kronik
olarak adlandıracağımız ekonomik problemlere
yol açmıştır. Kronik sorunların ortaya çıkmasıyla beraber Keynesyen paradigmasının eleştirilmesi alternatiflerinin de ortaya çıkmasını
sağlamıştır. 1980’lerden itibaren artık tamamen
neoliberal ekonomi paradigması iktisada hâkim
olmuş ve ülkelerde çeşitli kitlesel özelleştirme
programları uygulanmaya başlanmıştır.
Bu uygulamalar ile birlikte çeşitli ülkelerde
farklı yöntemlerle farklı kamu kuruluşlarının
özelleştirildiği gözlemlenmiştir. Bunlardan kitlesel özelleştirme (mass privatization) ve kupon
özelleştirmesi (voucher privatization) öne çıkan
özelleştirme çeşitlerindendir. Kitlesel özelleştirme, kamu iktisadi faaliyetlerinin sınırlandırılması veyahut tamamen ortadan kaldırılmasına
yönelik uygulamalar olarak tanımlanmaktadır.
Kitlesel özelleştirme programlarının amacı, gelir dağılımının ıslah edilmesi ve servetin geniş
kitlelere dağılımını sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra sermaye piyasalarını geliştirmek, Hazine ve
Merkez Bankası üzerindeki yükü hafifletmek,
kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) “politik yandaşlık” ve “partizanlığı” engellemek,
asil-vekil problemini minimize etmek ve devlete direkt gelir sağlamaktır (Aktan, 1992).
Çalışmanın konusu ve bir kitlesel özelleştirme tipi olan kupon özelleştirmesinde genellikle belirlenen gelir gruplarına kamusal mal

ve hizmetleri bizzat sunmak yerine bu gruplara
hizmetin bedelini içeren bir kupon vermektedir. Bu kuponlar uygulanan özelleştirme programına göre belirli piyasalarda işlem görebilir
veya kuponların alım satımı yapılabilir. Kupon
özelleştirmesi uygulama şekline göre çeşitli
faydalar ve riskler barındırmaktadır. Örneğin
kuponların parasal bir değere sahip olmaması,
programın gerçekçi şekilde alt gelir gruplarına
etkin gelir sağlayıp sağlayamaması konusunda
da endişelenilmesine neden olmaktadır. Ayrıca
bu tarz kuponların piyasada alınıp satılması da
her zaman verimli bir seçenek olmayabilir. Ancak devletin garantörlüğünde gerçekleştirilen
satışlar da bazı yönlerden fayda sağlamaktadır.
Örneğin devlet, sermaye piyasalarındaki acemi hane halklarının profesyoneller tarafından
dolandırılmasını ve piyasalarda meydana gelebilecek asimetrik enformasyon riskini çeşitli
düzenlemelerle engelleyebilir. Böylece hane
halkları piyasa kurallarına adapte olarak ellerindeki kuponları maddi durumlarının lehine çevirebilir. Ayrıca kupon özelleştirmeleriyle dağıtılan kuponlar gelir ve servet dağılımı uçurumunu
minimize edebilir. Lakin kupon gibi kitlesel
özelleştirme programlarında “adalet”, “eşitlik”
ve “liyakat” kavramlarından uzaklaşmak özelleştirme programının amacına zarar vererek sabık durumdan daha kötü bir duruma evrilmeye
yol açabilir (Boycko & Shleifer, 1994).
Kupon ile özelleştirme yöntemi, 1991’de
SSCB’nin dağılmasıyla başlayan süreçte Sovyet Bloku ülkelerde yaygınlaşmaya başladı.
Özellikle bu ülkelerde özel sektörün neredeyse
hiç mevcut olmaması, bu tarz ülkeleri geniş halk
kesimlerine yönelik kupon özelleştirme programlarına yöneltti. Böylece bu ülkeler, kupon
yöntemiyle küresel ekonomik sisteme enteg5
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Tablo 1: Adalet Paylarına Muhatap Gelir Grupları ve Sayıları (20 Haziran 2020)
Nihai Muhatapların
Grup
Muhatap Gruplar
Muhatapların Sayısı
Sayısı
1
Birinci ve İkinci Gelir Grupları
5.956.606
5.714.915
2

Köylüler ve Göçebeler

15.146.749

14.630.729

3

Yönetici Personel ve Emekliler

13.369.772

12.542.892

4

Mevsimsel ve İnşaat İşçileri

6.105.420

6.028.040

5

Diğer Gruplar

8.570.228

7.652.907

Toplam

49.148.775

46.569.483

Kaynak: News Samanese

re olarak hem sermaye sınıfı yaratma hem de
gelir dağılımını ve refah seviyesini iyileştirme
imkânı buldu. Buna ilave olarak da Sovyet Bloku’nda yer almayan ancak devletin ekonomide
baskın olduğu ülkelerde de uygulanmıştır. Mesela İran’ın adalet payları programı buna en iyi
örnektir. Ancak kupon yönteminin uygulanması
ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Lakin
kupon özelleştirmesinin altında yatan sermaye
grubu oluşturma, gelir dağılımı ve refah seviyesini artırma gibi motivasyonlar benzerdir.
Rusya, Çekoslovakya, Slovenya, Macaristan,
Bulgaristan ve Doğu Almanya, kupon yöntemi
ile özelleştirmenin önemli örnekleridir (Abrishami, 2016).

2. İran’ın Kupon Özelleştirmesi:
Adalet Payları
Farsça “seham-i edalet” ) (سهام عدالتveya
İngilizce karşılığı justice shares olarak bilinen
adalet payları, devlet tarafından belirlenen kamu
şirketlerinin belirli bir kısmının mülkiyetinin
hisse senedi şeklinde belirlenen gelir gruplarına ücretsiz veya indirimli olarak devredilmesidir. 2005 yılında uygulamaya koyulan adalet
paylarıyla İran’ın özelleştirme hedeflerini daha
halkçı bir şekilde uygulaması, bu programlama6

sı ve gelir adaletinin sağlanması hedeflenmiştir.
Diğer amaçlar ise düşük gelir gruplarına sürekli
gelir sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak,
girişimcilik ruhunu kazandırmak, özelleştirme
ile ilgili toplumdaki olumsuz önyargıları kırmak, serbest girişimi ve kooperatif ekonomiyi
geliştirmektir (Amuzegar, 2007).
Adalet payları, kanunda belirtildiği üzere
öncelikle en düşük gelire sahip iki gelir grubuna verilir ve en düşük altıncı gelir grubuna
kadar dağıtılır. Gelir gruplarının içinde ayrıca şehitler, gaziler, köylüler, göçebeler, kamu
emeklileri, şehit aileleri, mescit-imamzade çalışanları, dinî öğrenciler, kronik ağır hastalar ve
inşaat işçileri bulunmaktadır (Research Center
of Majlis, 2020a). Adalet payları programı, yıllar geçtikçe farklı gelir gruplarını da bünyesine
almıştır. Adalet payları, programın muhatabı
olan kişilerin hepsine verilmektedir. Sanıldığının aksine sadece bir aile büyüğüne değil bütün
aileye dağıtılmaktadır. Beş ve daha az kişiden
oluşan ailelerde kişi başına adalet payı dağıtılırken beşten daha fazla bireyi içinde barındıran
ailelerin adalet payları ailedeki kişi sayısına bölünmektedir.2
2

İran’da adalet paylarına ilişkin yetkili kurumun resmî internet sitesi bk.:
http://news.samanese.ir/مردم-پاســخگویی

İran’da Kupon Özelleştirmeleri: Adalet Hisseleri

Şekil 1: Adalet Paylarının Dağıtılma Süreci

Adalet payları şahıslara portföy şeklinde verilmekte ve her adalet payının değeri, birbirinden farklı olacak şekilde normal şartlarda toplam 1 milyon tümendir.3 Program muhatapları,
adalet paylarını %50 indirimli almakta ve geriye kalan meblağı 10 yıllık taksitlerle ödemektedir. Halkın adalet paylarından ne kadar kâr
elde ettiği, ödediği taksitlere bağlıdır. Normalde
halka adalet payları %50 indirimli olarak verilmekte ve geri kalanı ise yıllık taksitlerle kendisi
veyahut kâr paylarının tahakkuku ile ödemektedir. Örneğin taksitini ödeyen kişi, aylık kârdan
toplam 150 tümen alıyorsa taksitleri ödemeyen kişi yaklaşık 75 tümen kârdan pay alıyor.
Yani bu kâr payının belirli bir kısmını kendisi
alamamakta ve kâr payından alamadığı miktar,
adalet paylarının taksitlerinin ödenmesinde kullanılmaktadır (BBC Farsi, 2018). Kâr dağıtımı
da hükûmetin adalet payları hakkında yürüttüğü politikalara bağlıdır ve kârların meblağları
taksitlerin ödenişine göre farklılık göstermekte3

Adalet paylarının portföy değeri her muhatap için aynı olmamaktadır.
Bunun nedeni, 1394 yılından sonraki 6 ayda yani adalet paylarının 10
yıllık taksit süresinin bitmesinden 6 ay sonra ödenmesi gereken bazı
farkların ödenmemesi sonucunda, adalet payları muhataplarının yaklaşık yarım milyon hisselere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır (Tasnim, 2020).

dir. Buna ilave olarak programın ilk yıllarında
adalet paylarının alım satımı yasak iken son dönemde hayata geçirilen programla adalet paylarının borsada alım satımı serbest bırakılmıştır.4
Adalet paylarının halka dağıtımı ve işleyen
bürokratik süreç oldukça karmaşıktır. Adalet
payları programı İran Özelleştirme Kurumu5
gözetiminde, kanunda belirtilen aracı şirketler
ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir:
Adalet paylarının dağıtımı kabaca dört evreden oluşmaktadır. Birinci evrede, kamu şirketlerinin daha önce belirlenmiş hisseleri adalet
payları acente şirketine devredilir. İkinci evrede
adalet payları acente şirketi, elinde bulundurduğu payları il yatırım şirketlerine devreder.
Üçüncü evrede il yatırım şirketleri, sahip olduğu hisseleri ilçe kooperatiflerine devreder
ve son evrede ilçe kooperatiflerinde paydaş
olan adalet payları muhataplarına, söz konusu
hisseler devredilir. Ancak son yasa değişikliği
4

5

Adalet paylarının tarihî süreciyle alakalı bilgiler sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak verilecektir.
Iran Privatization Organization, “Sazman-i Hususisazi-yi İran”
) (سازمان خصوصیسازی ایران

7

İran’da Kupon Özelleştirmeleri: Adalet Hisseleri

ile beraber kamu şirketleri direkt olarak
hisselerini il yatırım şirketlerine devretmektedir
ve böylece Adalet Payları Acente Şirketi önemini yitirmiştir (Abrishami, 2016).
Ancak söz konusu aracı şirketler ve kurumların aktifliği konusunda olumlu bir şey söylemek oldukça zordur. Meclis Araştırmaları Merkezinin raporuna göre 30 ilde faaliyet gösteren
il yatırım şirketleri ve ilçe kooperatifleri atıl durumdadır. Buna ilave olarak böyle bir bürokratik sürecin mevcut olması adalet payları programının verimliliğine ket vurmaktadır (Research
Center of Majlis, 2020b).

3.Adalet Paylarının Dayanakları,
Ruhu ve Teorisi
Adalet payları her ne kadar konjonktürel
şartlar sebebiyle uygulanmış tipik bir kupon
özelleştirmesi programı olarak gözükse de aslında tarihî, hukuki, toplumsal değerlere ve
algılara dayanan ruhu ve teorik arka planı bulunmaktadır. Böylece adalet payları programları, dünyadaki emsallerinden bazı yönlerde ayrışmakta ve kendi içinde barındırdığı dayanak
noktalarıyla özel bir yer edinmektedir.
Adalet paylarının geçmişi, İslam Devrimi’nden önceki dönem olan Pehlevilere dayanmaktadır. Pehlevi Dönemi’nde bilindiğinin aksine
siyasal ve toplumsal değişkenlerin yanında ekonomik değişkenler de bozulmuş ve İran halkının
ekseriyetinin refahı oldukça azalmıştır. Şah’ın
son dönemlerinde gerçekleştirdiği Beyaz Devrim ile azalan halk refahı artan petrol gelirlerinin reel sektöre yönlendirilmesiyle artırılmak
istenmekteydi. Böylece petrol gelirleri, fabrikalar, şirketler ve tarım işletmeleriyle artacak refah halka da etkisini gösterecekti. Ancak petrol
8

gelirleri bu tarz yatırımlara yönlendirilmesine
rağmen petrol geliriyle elde edilen taşınmaz
sermayeler Şah’la bağlantılı seçkin kesime dağıtıldı. Her ne kadar “damlama teorisi” ile seçkin kesimdeki servetin aşağıya doğrusu akması
beklenilse de alt ve üst gelir grupları arasındaki uçurum hızla arttı. Buna ilave olarak Beyaz
Devrim ile kırsalda yaşayan köylülere toprak
ve tarımsal teçhizat dağıtılsa da çoğu köy su,
elektrik ve yol gibi temel kamu hizmetlerinden
yoksundu. Ayrıca devletin fiyat düzenlemeleri
kırsal kesimin belini daha da bükmüştür (Abrahamian, 2008).
1979 İslam Devrimi, Pehlevi Dönemi’nde
topluma yapılan “ekonomik haksızları” bertaraf
etme söylemiyle halkı cezbetmişti. Devrim’den
sonra kurulan yeni sistemle İslami kaynaklar
referans gösterilerek her alanda “eşitlik” ve
“adalet” vaat edilerek “fakirlik ile mücadele”
ve “ekonomik mahrumiyeti bertaraf etme” İran
İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin vaatleri arasında yer aldı (Amuzegar, 2007). Bu vaatler popülist söylem üzerine kuruluydu ancak vaatler
anayasa ile teminat altına alınmıştı. Anayasa;
İranlılara emeklilik hakkı, işsizlik yardımı, sakatlık maaşı, sosyal konut, sağlık hizmetleri, ev
sahipliği ve ücretsiz eğitim vaat ediyordu (Abrahamian, 2008).
İran Anayasası’na genel çerçevede baktığımızda devletin ekonomideki aktifliği Anayasa’da vaat edilen hedeflere ulaşma bakımından
“garantör” rol oynamaktadır. Buna ilave olarak
Anayasa ekonomik ruh itibarıyla “sosyalizme”
daha yakındır. İran Anayasası’nın “Genel Esaslar” bölümündeki 3. maddede, İslam Cumhuriyeti’nin hedeflerine ulaşmasında tüm kaynakların bu hedeflere yönlendirilmesini sağlayan
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bazı hususlar belirlenmiştir. 12. hedefte tüm
vatandaşların sosyal güvenliğinin sağlanmasında sağlık, iş, barınma ve beslenme konularında
mahrumiyetlerin kaldırılması ve refahın oluşturabilmesi için İslami kriterlere uygun adil ve
doğru ekonomik sistem planlanması vurgulanarak “ekonomik adalet ve eşitliğin” temelleri
işaret edilmiş ve adalet paylarının hukuki dayanaklarının temeli atılmıştır.6 Ayrıca 43. maddenin ilk iki bendi, adalet paylarının ve benzer
ekonomi politikaların diğer ruhunun hukuki dayanağını oluşturmaktadır:
Madde 43: Toplumun ekonomik bağımsızlığının sağlanması için İran İslam Cumhuriyeti
ekonomisi; yoksulluğun azaltılması, gelişimi ve
insan ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda
özgürlüğün korunması ile ilgili aşağıdaki kriterler üzerine kurulmuştur:
1) Tüm vatandaşlara temel ihtiyaçlarının sağlanması, barınma, yiyecek, giyecek, hijyen,
tıbbi tedavi, eğitim ve bir ailenin kurulması
için gerekli kolaylıklar.
2) Herkesin iş sahibi olması için fırsatlar ve
imkânlar sağlamak. İşbu çalışabilir durumda olan insanların çalışması, refahın birkaç
kişi arasında sirküle olmaması ve devletin
tek işveren olmaması anlamına gelir. Bunların ülkesinin gelişmesindeki genel ekonomik
planlamanın her aşamasında göz önünde
bulundurulması zorunludur.
Ancak Anayasa’nın 44. maddesi genel itibarıyla adalet payları gibi özelleştirme programlarına bazı sektörler bağlamında hukuki olarak
engel teşkil etmektedir:
6

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası için bk.: https://www.shora-gc.ir/files/fa/news/1398/9/21/4354_236.pdf

Madde 44: İran İslam Cumhuriyeti’nin iktisadi düzeni kamu, kooperatif ve özel olmak üzere üç sektör üzerinde düzenli ve sağlıklı planlamaya dayanmaktadır. Kamu sektörü; bütün
büyük sanayi, temel sanayi, dış ticaret, büyük
maden işletmeleri, bankacılık, enerji sağlanması, büyük su ulaşım ağları, barajlar, radyo ve
televizyon, posta, telgraf ve telefon, hava yolları, gemi işletmeciliği, kara yolları ile demir
yolları ve benzerleridir ki kamu mülkiyetinde ve
devletin yetki alanındadırlar.
Kooperatif sektörü İslami ilkelere uygun
olarak kent ve köylerde kurulan üretim ve dağıtım ortaklık ve kuruluşlarıdır.
Özel sektör; tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve hizmetlerin kamu ve kooperatif sektörünün iktisadi faaliyetlerinin tamamlayıcısı olan
bölümdür.
Bu üç kesimde mülkiyet, bu faslın diğer
maddelerine uygun olup İslami kurallar alanı
dışına çıkmadığı, ülkenin iktisadi gelişme ve olgunlaşmasına engel olmadığı ve topluma zarar
verici bulunmadığı sürece İslam Cumhuriyeti’nin himayesi altındadır.
Her üç kesimin ana ilkeleri, alanları ve şartlarını kanun belirler.
Anayasa’nın 44. maddesinden de anlaşılacağı gibi İran ekonomisinin mihenk taşını oluşturan sektörlerin kamuya aitliği hukuki olarak
garanti altına alınmıştır. Her ne kadar İran Anayasası’nın bazı maddelerinde özel sektör vurgusu yapılsa da 44. madde özel sektörün gelişimine engel teşkil etmektedir. Ancak 2005 yılında
söz konusu madde, Düzenin Yararını Teşhis
Konseyi tarafından şerh edilerek “44. Maddenin
9
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Genel Politikaları” adı altında Devrim Rehberi
Ayetullah Hamenei tarafından onaylanmıştır. 44.
maddenin şerh edilmesiyle beraber adalet paylarının hukuki temelleri aleni bir şekilde atılmıştır
(Research Center of Majlis, 2020b).
Anayasa’nın 44. maddesinin “44. Maddenin Genel Politikaları” adı altında şerhinin “c”
bendine göre kamu sektörünün sahip olduğu
şirketlerin, ülkenin kalkınması ve ekonominin
büyümesi şartına dayandırılarak toplumsal adaletin sağlanması ve fakirliğin bertaraf edilmesi
şartları çerçevesinde özelleştirmenin yapılması
gerekmektedir. Buna ilave olarak kanuna göre
devlet, sahip olduğu şirketlerin %80’lik pay
oranını devretmek zorundadır (IPO, 2020).
Buna göre %20’lik pay devletin olmakla beraber %40’lık pay borsaya arz edilir ve geriye
kalan %40’lık pay ise adalet payları programına
tabi tutularak halka dağıtılır (Abrishami, 2016).
Adalet paylarının İslam Devrimi’nin popülist vaatleri ve İslam Devrimi’nin getirdiği anayasanın yanında daha temele indiğimizde İslam
dininin teorik olarak toplum arasında adaletin
sağlanması gerektiğini vurgulaması adalet paylarının diğer çıkış noktasını teşkil etmektedir.
İslami kaynaklarda adaletin sağlanmasının
toplum adına birçok yönden faydası olacağı da
belirtilmektedir. Adaletin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde sağlanması, siyasi ve
toplumsal faydanın yanı sıra ekonomik açıdan
bakıldığında refahın maksimize edilmesi, fakirliğin bertaraf edilmesi ve gelir dağılımının düzelmesine yol açacaktır (Bahtiyari, 2009). Lakin teoride kalan bu iddialar uygulama sürecine
geçildiğinde optimal şekilde uygulanamadığı
için aksak bir adalet olacağından aksak adaletin
getireceği fayda da az olacaktır.
10

Sosyolojik açıdan incelediğimizde adalet
paylarının toplumsal karşılığı da bulunmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde İran’ın ekonomik
kaynaklarının imtiyazlı sivil kişiler tarafından
sömürülmesi İran halkının zihninde kötü etki
bırakmıştır. Devrim’le beraber imtiyazlı grupları bertaraf etme vaadi ve ekonomik kaynakların “halkın” olduğu söylemlerinin yayılması,
İran toplumunda karşılık bulmuş ve halkın devletten beklentilerini artırmıştır. 14 Kasım 2019
tarihinde, İran Milli Petrol Şirketi’nin benzin
fiyatlarına zam yapması ve daha sonra halkın
petrol zammına karşı tepkilerini ortaya koyma
sebebiyle sokaklara çıkmasının altında yatan
motivasyonlardan biri de İran halkının kendini
ülkedeki ekonomik kaynakların “sahibi” olarak görmesi ve bu kaynakların en ucuz şekilde
hatta bedava olarak dağıtılması gerektiğini düşünmesidir.

4. İran’da Adalet Paylarının Tarihî
Serüveni
1979’da gerçekleşen İslam Devrimi ve beraberinde gelen İran-Irak Savaşı, İran’ı siyasi,
toplumsal ve ekonomik anlamda oldukça yormuştu. Vatandaşlarının büyük çoğunluğunun
yoksul olması ve İran’ın Devrim’den sonra
büyük sermayedarlarını kaybetmesi, İran’ı ekonomik alanda oldukça zor durumda bırakmıştı.
Devrim’in ilk yıllarında yeni kuruluşun verdiği
motivasyon ve savaş hâli ile İslam Devrimi ve
değerlerinin korunması amaç; siyasi ve ekonomik hedefler de bir araç olarak görülmüştür.
Ancak Savaş’tan sonra İran’ın neredeyse her
yönden yapılandırılma ihtiyacı bu anlayışın
değişmesine neden olmuş, siyasi ve ekonomik
hedefler amaç; İslami Devrim ve değerlerini
korumak ise bir araç olarak kullanılmıştır.
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Ülkeyi yeniden yapılandırma ve kalkındırma
bağlamında, uluslararası ekonomik standartlar
ve gelişmeler göz önüne alınarak toplumun
refahını artırma ve gelir dağılımını sağlama
amacıyla dönemin İranlı yöneticileri neoliberal
ekonomik reçetelere sığınarak “özelleştirme”
ve “ekonomide liberalleşme” rüzgarına kapılmışlardır. Devrim kadrosunun liderlerinden ve
1989’da cumhurbaşkanı seçilen Haşimi Rafsancani, neoliberal ekonomik kalkınma politikalarıyla özelleştirme programlarını uygulamaya çalışmıştır. Ancak Rafsancani Dönemi
özelleştirme çabaları, Anayasa’nın 44. maddesine mugayir olduğu için tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir. Lakin adalet paylarının İslam
Cumhuriyeti’ndeki ilk örneklerine bu dönemde rastlanır. Özellikle 1989’da gerçekleştirilen
bazı KİT’lerin paylarının belirli bir kısmının
işçiler arasında dağıtılması İslam Cumhuriyeti
tarihinde ilk adalet payları örnekleri arasında
yer almaktadır (Bahtiyari, 2009). 1990’ların
başında “Kapsamlı Mülkiyet Planı” adı altında
da adalet paylarına örnek bir program uygulanmıştır. Ama program çok fazla teveccüh görmediği için rafa kaldırılmıştır (Research Center of
Majlis, 2020b). Haşimi Rafsancani Dönemi’nin
özelleştirme programlarının anayasal ve bürokratik engellere takılmasının haricinde tam
olarak halkçı olmaması ve bu dönemde gerçekleştirilen bazı neoliberalleşme adımlarında
yolsuzluk dedikodularının siyasetin gündemine
gelmesi halkın özelleştirmeye karşı önyargılı
olmasına sebep olmuştur.

hammed Hatemi Dönemi’nde adalet paylarının
yürütmesinde önemli rol oynayan İran Özelleştirme Kurumu ve bu kurumun altında, Pay
Dağıtımı Yüksek Kurulu oluşturuldu (Amuzegar, 2007). Buna ilave olarak Muhammed Hatemi’nin cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde adalet payları kemikleşmeye başladı ve bu
dönemde ismi “demokratik özelleştirme” oldu
(Atashbar, 2011). Ancak 44. madde sebebiyle
oluşan anayasal engel, Hatemi’nin reformcu bir
cumhurbaşkanı olması hasebiyle statükoya takılı kalması ve Rafsancani Dönemi’ndeki bazı
yolsuzluklar nedeniyle özelleştirmeye karşı
oluşan önyargılar bu girişimi engellemiştir.

Haşimi Rafsancani’den sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Muhammed Hatemi,
kendi döneminde adalet payları ile ilgili bazı
kurumların ve altyapının oluşturulması ve adalet paylarının şekil almasını sağlamıştır. Mu-

Popülist ve halkçı gözüken vaatleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ahmedinejad,
2005 yılında adalet payları ile ilgili vaatlerinin
hukuki icra zeminini oluşturmaya başladı.
Ancak adalet paylarının bu dönemde uygulama

2005 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce
İran’daki kupon özelleştirmelerine engel teşkil
eden yasanın, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi tarafından şerh edilip Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei tarafından kabul edilmesiyle
adalet paylarının ve diğer özelleştirmelerin
uygulanma imkânı anayasal olarak temin edildi. 2005 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday
olan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ve
popülist muhafazakâr aday Ahmedinejad, anayasal engellerin aşılmasıyla vaatlerinin arasına
kupon özelleştirmesi programını da koydular.
İki rakibin temelde vaatlerinin aynı olmasına
rağmen Ahmedinejad’ın kupon özelleştirme
programı daha popülist ve halkçıydı. Rafsancani ise borsa aracılığıyla kamu şirketlerinin
paylarının devredilerek özelleştireceğini vaat
etmişti (BBC Farsi, 2006).
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yönteminin kavranması için Ahmedinejad’ın
ekonomi hakkındaki fikirlerinin bilinmesi
gerekmektedir. Çünkü bu dönemde uygulanan
kupon
özelleştirmesi
dünyadaki
diğer
örneklerinden farklılaşmaktadır. Dünyadaki örnekler daha çok ana akım iktisadın teorik altyapısına uyumlu iken İran’da gerçekleştirilen
kupon özelleştirmesi programı oldukça sosyalist özellikler taşımaktadır.
Ahmedinejad gerek seçim sürecinde gerekse
de cumhurbaşkanlığı döneminde zaman zaman
ana akım iktisadın özelleştirme yöntemlerine
karşı çıkmıştır. Ona göre özelleştirmenin halk
tabanında yayılması gerekiyordu. Ahmedinejad
yine bir konuşmasında “Bir fabrikayı beş kişiye sunup ve sonra özelleştirildiğini söyleyemeyiz. Bu bir özelleştirme değildir.” diyerek ana
akım özelleştirmelere tepkisini vurgulamıştır
(Maloney, 2015). Halk tabanında yayılmayan
bir özelleştirmenin yolsuzluklara neden olacağını vurgulayan Ahmedinejad’ın bu fikirleri,
onun Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını
sağlamıştır (Atashbar, 2011). Lakin uygulama
ve söylem arasındaki tutarlılığa baktığımızda Ahmedinejad’ın tutarlı olduğunu söylemek
oldukça zordur. Ahmedinejad Dönemi’nde
gerçekleştirilen bazı özelleştirme ihalelerinde
başta Devrim Muhafızları olmak üzere müesses
nizam aktörlerine öncelik verildiğini söylemek
mümkündür (Ertan & Sayın, 2020).
2005 yılı itibarıyla adalet paylarının hukuki
ve icra zemini oluşturuldu ve program Ahmedinejad’ın ilk döneminde uygulanmaya başlandı.
2006’da adalet paylarının kimlere dağıtılacağı
belirlenerek dağıtılacak hisselerin değerlemeleri yapıldı. 2007 ve 2008 yıllarında adalet paylarının yönetmeliği ve kanunu hakkında bazı
düzenlemeler gerçekleştirildi (Research Center
of Majlis, 2020b). Ahmedinejad Dönemi’nde
142 bin milyar tümenlik kamu şirketi özelleş12

tirildi ve bunun yaklaşık 30 bin milyar tümeni adalet paylarıyla yapılan özelleştirmelerden
oluştu. Ancak Ahmedinejad Dönemi’nde yapılan özelleştirmeler hakkında birçok eleştiri bulunmaktadır. Özellikle bu eleştiriler, adalet payları programının popülist siyasetin aracı olarak
kullanılmasıyla ilgilidir. 2009 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce 1,3 bin milyar tümen
değerindeki kâr payı 9 milyon kişiye dağıtıldı.
Bu adım, muhalefet tarafından oldukça eleştirilmiş ve adalet payları programının popülist siyasetin aracı olması da programın verimliliğinin
sorgulanmasına yol açmıştır (Tabnak, 2020).
2013 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanan reformcu aday Hasan Ruhani, Ahmedinejad
ile kıyaslandığında ekonomik görüş bağlamında liberalizme daha yakındır. Hasan Ruhani’nin
önceki reformcu cumhurbaşkanları gibi amacı
ekonomide liberalleştirmeyi ve sivilleştirilmeyi
sağlayıp İran’ın uluslararası camiadaki sorunlarını ekonomi diplomasisi ile çözmeye çalışarak
İran ekonomisini uluslararası camiaya entegre etmekti. Bu anlamda Hasan Ruhani, adalet payları programını “sosyalist” düzlemden
çıkartıp ana akım iktisada uygun olacak şekilde
tekrardan düzenlemiştir.
2016-2017 yılında Hasan Ruhani hükûmeti,
kendi ekonomi programına uygun olarak adalet
paylarının yönetmeliğinde bulunan yürütmeyle
alakalı bazı maddeleri ve karmaşık bürokratik yapıyı ıslah etti. Buna ilave olarak adalet
paylarının taksitlerinin ödenmesiyle ilgili sorumlulukları artırdı ve bu dönemde nihai olarak adalet paylarına muhatap kişilerin sayıları
da belirlendi. Ayrıca yine bu dönemde adalet
payları programının bürokratik yapısı dijitalleşmeye başlamıştır. Adalet payları hakkındaki
son gelişme ve değişiklikler ile ilgili bilgilendirme sitesi7 açılmış ve bir otomasyon sistemi
7
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Tablo 2: Adalet Payları Programına Dâhil Olacak Şirketlerin Değerleri ve Sayıları (20 Haziran 2020)
Grup

Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem
Şirket Sayısı
Görmeyen Şirket Sayısı

Toplam

Şirket Sayısı

36

13

49

Devredilen Payların
Değeri (Milyar Riyal)

230.398

35.965

266.363

Güncel Değeri
(Milyar Riyal)

5.851.341

35.965

5.887.306

Kaynak: News Samanese

kurularak program hakkında bazı işlemler bu
otomasyon sistemi8 üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Research Center of Majlis,
2020b). Adalet payları ile ilgili diğer önemli
gelişmeler de Hasan Ruhani Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında İran Özelleştirme
Kurumu, 10 yıl sonra tekrardan kâr dağıtımının
2017 yılının sonunda gerçekleştireceğini söylemiş ve adalet paylarının borsada işlem yapılabilecek şekilde çeşitli serbestliklerin tanınacağını
bildirmiştir (BBC Farsi, 2016).
Adalet paylarının serbestleşmesi hakkındaki
tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra 28 Nisan 2020’de Ayetullah Hamenei, Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani’ye adalet paylarının anayasa ve
yönetmeliklere uygun olarak borsada işlem görmesi hakkında uygun zeminlerin oluşturulması
ve uygulanması talimatını yayımladı (BBC Farsi, 2020a). 29 Nisan 2020’de İran Özelleştirme
Kurumu Başkanı’nın açıklamasına göre İranlılar
serbestleşen adalet paylarını kullanmak için farklı iki seçeneğe sahip olacaktır. Birinci seçenek ile
muhataplar borsada adalet paylarıyla satış işlemleri yapabilecek. İkinci seçenekte ise muhataplar,
adalet paylarıyla şirketlerin yönetimine dâhil olmak istiyorsa sahip olduğu paylar ile borsada işlem yapamayacak. Adalet paylarına dâhil olacak
49 şirketin toplam değerleri 370 bin milyar tümen
olarak açıklandı ve bu şirketlerin 36’sı borsada işlem görmektedir (BBC Farsi, 2020b).
8

Hasan Ruhani Dönemi’ndeki adalet paylarının sürecini incelediğimizde, Hasan Ruhani
hükûmeti Ahmedinejad hükûmetine nispetle
popülist siyasetten ziyade zorlu ekonomik koşullarda adalet payları programını pragmatist
amaçlar dâhilinde kullanmıştır. Örneğin Hasan
Ruhani hükûmeti, İran’ın son dönemlerde yaşadığı ABD ve uluslararası ambargolardan
kaynaklı ekonomik sorunları, adalet paylarının sağladığı avantajlar ile belirli bir aşamaya kadar minimize etmeye çalışmıştır. Ayrıca
kötü ekonomik durumu protesto amacıyla
meydanlara inen halkı, adalet payları dağıtımıyla konsolide etmek Hasan Ruhani hükûmetinin
siyasi-ekonomik araçlarından biri olmuştur.
Koronavirüs sürecini de bu bağlamda değerlendirdiğimizde adalet paylarının borsada işlem
görebilmesi koronavirüs salgını boyunca gelirleri ve satın alma güçleri azalan hane halklarına
âdeta nefes olmuştur. Buna ilave olarak adalet
payları, Hasan Ruhani hükûmetinin ekonomiyi
sivilleştirme çabalarının da bir aracı olmuştur.

5. Adalet Paylarının Değerlendirilmesi:
Olumlu ve Olumsuz Yaklaşımlar
Adalet payları, uygulandığı tarihten itibaren
birçok İranlı ekonomistin olumlu ve olumsuz
değerlendirmelerinin hedefi hâline gelmiştir.
Adalet payları, sağladığı birçok fayda ile İran’ın
bazı ekonomik yaralarını sarmakta ancak uygu-

Adalet payları otomasyon sistemi bk.: www.samanese.ir
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lama öncesi ve sürecinde bazı sorunların ortaya çıkması adalet paylarının optimum anlamda
faydasını engellemekte ve bazı ekonomik yaraların daha da derinleşmesine sebep olmaktadır.

5.1. Olumlu Yaklaşımlar
5.1.1. Adaletin ve Verimliliğin
Birlikte Sağlanması
Adalet paylarının önemli sorunları arasında
uzun yıllardan beri, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve bilhassa kamu sektöründeki verimsizlikler yer almaktadır. Adalet payları programının her iki soruna da merhem olması, bu
sorunları kalıcı bir şekilde çözmeye imkân sağlamaktadır. Buna ilave olarak ekonomide adalet
ve verimlilik kavramlarının birbirlerinin zıttı
olduğu düşünüldüğünde adalet payları ile bu
iki kavramlarla ilgili hedeflere optimum şekilde
ulaşmak mümkündür (Abrishami, 2016).

5.1.2. Alt Gelir Gruplarındaki Gelir
ve Servet Artışı
Daha önceki bölümlerde belirttiğimiz üzere
adalet payları programındaki amaçlardan biri,
alt gelir gruplarındaki gelir ve servet artışını
sağlamaktı. İran’ın ekonomi üzerindeki aktifliği, büyük hacminin sağladığı gelir ve servetin
alt gelir gruplarına dağıtılması bu gruplardaki
gelir ve servet artışına neden olacaktır. Ayrıca
alt gelir gruplarındaki gelir artışıyla gelir dağılımındaki adaleti de sağlayabilecektir (BBC
Farsi, 2020c).

5.1.3. Özelleştirme Sürecinin
Hızlanması
Adalet paylarının alt gelir gruplarına sağladığı faydaların yanı sıra İran ekonomisinin
14

uzun yıllardan beri problemi olan “özelleştirme” sürecini hızlandıracaktır. Adalet paylarının
anayasal olarak garanti altına alınması, kupon
özelleştirmesi bağlamında müesses nizam aktörlerini konsolide etmekte ve özelleştirme süreçlerinde karşı karşıya kalınabilecek aktörler,
çeşitli yönlerden zayıf kalmaktadır. Buna ilave
olarak kupon özelleştirmelerinin yapı itibarıyla
diğer özelleştirme türlerine göre daha hızlı uygulanabilmesi özelleştirme süreçlerini hızlandırmaktadır (Abrishami, 2016).

5.1.4. Özelleştirme Süreçlerinde
Siyasi Riskin Minimize Edilmesi
İran’ın siyasi ve ekonomik dengelerini
tarihsel süreç içerisinde göz önünde
bulundurduğumuzda özelleştirme süreçlerinde
yaşanılan “yolsuzluk” iddiaları, özelleştirme
hareketlerinin İran halkı nazarında “kötü”
olarak görülmüştür. Hem Muhammed Rıza
Şah Dönemi’ndeki özelleştirme süreçleri hem
de Rafsancani Dönemi’ndeki özelleştirmeler
İran halkının politik zihninde olumsuz etkiler
bırakmıştır. Ancak büyük halk kitlelerini içerisine alan adalet payları programı, özelleştirmeler nedeniyle zaten halk tabanı ile çeşitli
sorunları olan İran’ın siyasi risklerini minimize ederek halk nazarındaki özelleştirmenin ve
kendisinin olumsuz imajını düzeltmek ve halkı
konsolide etmek açısından oldukça önem taşımaktadır (Abrishami, 2016).

5.1.5. Ekonominin Yabancı Yatırımcı
Hâkimiyetine Geçmesini Engelleme
İran’ın tarih boyunca yabancı aktörler ile
çeşitli sorunlar yaşaması gerek devlet gerekse
de toplum açısından yabancılara karşı bir önyargının oluşmasına neden olmuştur ki İran
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İslam Cumhuriyeti Anayasası’nda birkaç maddede belirtildiği üzere yabancı yatırımlara şüpheyle bakılması ve bazı sektörlerde tamamen
yasaklanması İran’ın bu konudaki düşüncesini
yansıtmaktadır. Ancak diğer taraftan bakıldığı
zaman kapsamlı özelleştirme programlarında
büyük sermaye gruplarına ihtiyaç duyulduğu
için İran gibi büyük sermaye gruplarına sahip
olmayan ülkeler, bu tip özelleştirmeleri yabancı
yatırımcıyla gerçekleştirmekte ve hem özelleştirme hem de ülkeye döviz girmesi bağlamında
fayda sağlamaktadır. Lakin mevcut durumda
İran’ın; ambargo, yaptırım, sermaye yetersizliği ve anayasal engeller sebebiyle yabancı yatırımcıya ulaşamaması, İran’ı adalet payları gibi
kendi iç dinamikleriyle oluşturacağı bir özelleştirme programını uygulamaya zorlamaktadır.
Bunun yanında İran ekonomisinin uluslararası
risklerle sürekli karşı karşıya kalması adalet
programını yabancı yatırımcı konusunda oldukça avantajlı kılmaktadır (Abrishami, 2016).

5.1.6. Finans, Sermaye Piyasalarının
Gelişmesi ve Finansal Okuryazarlığın
Artışı
Finans ve sermaye piyasalarının zayıf olduğu İran’da, halk arasında finansal okuryazarlık
oldukça düşük seviyelerdedir. Finansal okuryazarlığın düşük olması finans ve sermaye piyasalarının gelişmesini engellemekte ve bu piyasalardan sağlanan fayda belirli kişiler arasında
dönmektedir. Ancak adalet payları; hane halklarının menkul kıymetler borsası, hisse, alım satım vb. kavramlara aşina olmalarını sağlayarak
finansal okuryazarlığı artırmakta ve bunun sonucunda finans ve sermaye piyasalarına yeni kişilerin girişiyle sağlanan fayda daha çok kişiye
yayılmakta ve bu piyasaların hızla gelişmesini
sağlamaktadır (Abrishami, 2016).

5.2. Olumsuz Yaklaşımlar
5.2.1. Mülkiyetin Aşırı Parçalanması
ve Etkileri
Adalet payları programında, ilgili kanunda
belirtildiği üzere %20 kamu payı, %40 borsaya
arz edilecek pay ve diğer %40’lık pay ise adalet payları olarak dağıtılır. Ancak mülkiyetin bu
denli parçalanması programa muhatap şirketlerin yönetiminde bazı risklere sebep olmaktadır.
Bu risklerin başında asil-vekil problemi gelmektedir.
Asil-vekil probleminde şirket sahipleri daha
fazla kâr etme amacında iken şirket yöneticileri
ve çalışanları daha fazla maaşla daha az çalışarak
kâr elde etme peşindedir. İki amacın çatışması,
şirket yönetimlerinde verimsizliğe yol açarak
optimum kaynak kullanımını engellemektedir.
İran özelinde baktığımızda parçalı mülkiyet
yapısı daha fazla yöneticiyi karşımıza çıkaracak ve yöneticilerin şirket idaresiyle alakalı
bilgi ve becerilerinin çalışanlara göre daha az
olması asil-vekil sorununu derinleştirecektir.
Ayrıca adalet payları muhataplarının mezkûr
şirketlerdeki paylarını herhangi bir zahmete
katlanmadan ücretsiz veyahut çok ucuza alması, asil-vekil probleminden doğan riskleri daha
da derinleştirmektedir (Abrishami, 2016).

5.2.2. Devletin Devam Eden Yönetimi
Özelleştirme programlarındaki amaçlardan
biri de daha önce bahsettiğimiz üzere devletin
ekonomideki rolünü daha da azaltarak özelleştirme programlarına tabi olan şirketlerin ekonomik güçlerini ve verimliliğini artırmaktı. Ancak
adalet paylarının tabi olduğu 44. maddenin şerhine baktığımızda ilgili kanun metnindeki bölüm %20 oranında şirketin kamu kesiminde ka-
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lacağını belirtmektedir. Buna ilave olarak adalet
payları ile ilgili süreçleri yine kamunun yürütmesi, devletin ekonomide devam eden hatta
daha da artan yönetimine işaret etmektedir. Bu
ise bürokratik süreçlerin daha da yoğunlaşmasına yol açmaktadır (Abrishami, 2016).

5.2.3. Adalet Paylarına Muhatap
Şirketlerin Finansal Kaynak
Temininde Yaşayacağı Sorunlar
Bir şirketin, üretim ve kârlılık seviyesini korumak ve geliştirmek için finansal kaynaklara
ihtiyacı vardır. Finansal kaynakların yoksunluğunda bir şirketin üretim ve kârlılık seviyelerinde düşüş meydana gelir ve şirket bu seviyelerdeki düşüş sonucu iflas edebilir. İran özelinde
baktığımızda gerek ülke içerisindeki sermaye
kıtlığı gerekse de adalet paylarına muhatap şirketlerin yeni tecrübesiz paydaşlarının sermaye
temininde ve yönetiminde yaşayacağı zorluklar,
şirketlerin üretim ve kârlılık seviyelerini düşüreceklerdir. Bunun sonucunda şirketlerin yaşadığı finansal zorluklar ekonomide üretim ve
istihdam kaybına neden olacaktır (Abrishami,
2016).

5.2.4. Adalet Payları Muhataplarının
Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar
Kupon özelleştirmesi programlarında en zor
olan süreçlerden biri özelleştirme kuponlarının
kimlere verileceğinin belirlenmesidir. Özellikle
bu süreçte iltimas ve yolsuzluk iddiaları programın amacından sapmasına neden olmakta ve halkın programa karşı önyargılarını artırmaktadır.
İran özelinde incelediğimiz zaman İranlı
ekonomistler adalet payları programının
muhataplarının belirlenmesinde “pürüzler” ola16

cağını işaret etmekte ve bu pürüzlerin İran’ın
vatandaşları hakkında şeffaf enformasyona sahip olmadığı için kaynaklandığı dile getirilmektedir. Ayrıca İran’daki iltimas ve yolsuzluk vakalarını göz önünde bulundurduğumuzda adalet
paylarının muhataplarının belirlenmesinde şeffaflık ve adalet kavramlarından bahsetmek oldukça zordur (Bahtiyari, 2009).

5.2.5. Adalet Paylarının Alt Gelir
Grupları ve Şirketler Üzerindeki
Etkileri
Adalet paylarının hedeflenen gelir grupları
ve şirketler üzerindeki etkileri, vadedilenden
daha az miktarda gerçekleşti veyahut herhangi
bir değişiklik olmadı. Atashbar’ın çalışmasındaki ekonometrik hesaplamada, adalet payları
özelleştirilen şirketlerin performanslarında herhangi bir katkı sağlamadı ve buna neden olarak
şirketlerdeki yapısal sorunlar gösterildi. Buna
ilave olarak da adalet payları programına tabi
olan şirketlerdeki iç finansman yetersizliğinden dolayı hisselerin temettü ödemelerinde bazı
zorluklarla karşılaşılmıştır. Ayrıca hane halkları
tarafından baktığımızda adalet paylarının muhatap gelir gruplarına yönelik pozitif etkisi oldukça az olmuştur (Atashbar, 2011).
Ekonometrik hesaplamalar haricinde adalet paylarının neden olduğu çeşitli riskler de
mevcuttur. Bu risklerin başında, devredilen
şirketlerin hisselerinin arz fazlalığından dolayı
değerinin düşmesi ihtimali gelmektedir. Hissesinin değeri düşen şirketlerin finansal olarak
problemlerle karşılaşması kaçınılmazdır ve değer düşüşü muhatap gelir gruplarının gelirini de
düşüreceğinden adalet paylarının gelir etkisini
oldukça azaltmaktadır. Bunun yanında hane
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halklarının hisseler aracığıyla gelir elde etmesi ekonomideki toplam talep artışını tetikleyeceğinden talep yönlü enflasyon da kaçınılmaz
olacaktır. Diğer risk ise devletin bütçe yönetimiyle ilgili risklerdir. Şirketlerin devredilmesi
kısa vadede kamu bütçesinin yükünü hafifletse
de uzun vadede kamu bütçesi için finansman
sorunları doğurma ihtimali oldukça yüksektir
(Abrishami, 2016).

Sonuç
Neoliberalizm akımının etkisine kapılan
İran, uluslararası ekonomik sisteme dâhil olmak
için çeşitli dönemlerde özelleştirme programlarını uygulamaya çalışmış ancak bürokratik ve
konjonktürel engeller sebebiyle özelleştirme
programları tam olarak hayata geçirilememiştir.
2005 yılıyla beraber, müesses nizamın gerekli
şartları sağlaması ve onun gözetimi ile beraber
“güdümlü” diyebileceğimiz kapsamlı özelleştirme, kupon özelleştirmesinin bir örneği olan
adalet payları adı altında gerçekleştirilmiştir.
Adalet paylarının ilk ortaya çıkışı ve uygulanışında her ne kadar “oy maksimizesi” ve “politik yandaşlık” temel motivasyonlar olarak karşımıza çıksa da programla beraber hane halkları
arasındaki gelir dağılımı uçurumunu minimize
etmek ve kamu şirketlerinin verimliliğini devletin lehine olarak gerçekleştirme ihtimali de
ortaya çıkmıştır. Ancak ilk dönemlerinde adalet
paylarındaki “oy maksimizesi” ve “politik yandaşlık” motivasyonları daha ağır basmış ve bu
dönemde adalet paylarının optimum verimliliğine ket vurmuştur.

Daha sonraki dönemlerde adalet payları
çeşitli yönlerden ıslah edilerek tekrar İran’ın
gündemine gelmiştir. İkinci dönemi olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde adalet payları,
popülist amaçlardan ziyade artan uluslararası
ekonomik baskılar nedeniyle gelirleri ve refahları düşen İran halkını politik olarak konsolide
etmek amacıyla kullanılmıştır. Bunun yanında
adalet paylarının yönetimi ikinci döneminde
reformcu siyasetçilerin elinde olduğundan reformcular, adalet paylarını “ekonomik sivilleşme ve serbestleşme” amacı uğrunda hem
ülke içi politik ve ekonomik dengeyi yeniden
şekillendirmede hem de Batı ile olan problemleri ekonomik sivilleşme ve serbestleşme amacı
dâhilinde ekonomide bir diplomasi aracı olarak
kullanmışlardır.
Genel olarak adalet paylarını eleştirel
olarak olumlu ve olumsuz yaklaşımlarla değerlendirdiğimizde adalet payları İran için
nötr bir etki vereceği düşünülse de mevcut
siyasi ve ekonomik konjonktür göz önünde
bulundurulduğunda, adalet paylarının siyasi ve
ekonomik popülizme kurban edilmeyip stratejik olarak kullanıldığında İran için siyasi ve
ekonomik olarak pozitif sonuçlar doğurması
muhtemeldir. Burada İranlı yöneticilere adalet
payları programını söz konusu zorlu konjonktürel sorunlarda avantaja çevirmesi için büyük
sorumluluklar düşmektedir. Aksi takdirde adalet paylarının kötü yönetimi ve uygulanışı siyasi
ve ekonomik risklerin artışına sebep olacaktır.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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