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TURKiYE'DE KAMU BANKALARININ REFORM SURECi•

Tugrul OZBAKAN••

Ozet•••
Bu makalede kamu tercihi teoremi kul/andarak Tiirkiye'deki kamu
bankacdtgmm reform siireci incelenmekte, Alman ve italyan ornekleri ile de
kar~d~tm/maktadtr. Bankactltk sektoriiniin ozelle~tirilmesi ve kamu tercihi
teorisi ile ilgili teorik altyapt verildikten sonra, italya ve Almanya'da
ya~anan bankacdtk reform siireci iizerindeki AB bankactlzk sektorii
politikalanmn birebir etkisi tarll~zlmaktadtr. Tiirkiye orneginin bazt
ozellikleri vurgulanmakla birlikte, gene/ AB politikalarmm Turk bankactltk
sektoriinii etkilemesi ve reform siirecine katkt gostermesi beklendiginden, bu
konuda ~e~itli gozlemlerde bulunulmakta ve politika onerileri
getirilmektedir.
I.

GiRi~

Geli~mekte

alan
iilkelerde ger~ekle~tirilmeye ~ah~tlan
ttim
ozelle~tirmeler gibi, kamu bankalan ozelle~tirilmeleri de IMF ve Dtinya
Bankasmm bu tilkelere uygun gordtigti politikalardan olup, ayni zamanda
yardtm ko~ullart i~in gerekli gordtigti ~artlar arasmdadtr. Ttirkiye de kamu
bankalannm ozelle~tirilmesinin finansal sektor yaptlandmlmasmm temel
ayaklarmdan biri olarak gosterildigi tilkeler arasmdadtr. IMF' e stand-by
anla~mast geregi 2 Nisan 2004 tarihinde sunulan niyet mektubunun 16.
maddesine gore 1 Ttirkiye htiktimeti Ziraat, Halk ve Vaktf Bankalanm
ozelle~tirmeyi planlamaktadtr.
• Bu makale AT Enstitiisil' niln 2003-2004 akademik ytltnda "Privatization in the
EU & Turkey" doktora dersinde sunulan "The Path of State Banking Overhaul in
Turkey" konulu ara~ttrmamn Tilrk¥ele~tirilmi~ halidir.
• Marmara Dniversitesi AT Enstitilsil AB iktisadt Anabilim Dalt Doktora
Ogrencisi
• For the summary in English, see the end page of the article.
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Ancak bankacthk sektOrtintin ozelle~tirilmesi diger baZI sektOrlere gore
belli hususiyetler ta~tmaktadrr. bncellikle ~unu belirtmek gerekir ki
bankaciltk sektortintin modem bir sermaye piyasasma sahip tilkeler
ac;tsmdan hayati onemi bulunmaktadu. Bu sebeple belirli miktarda ulusal
bankalara sahip olmayan btiytik bir tilke soz konusu degildir. Aym zamanda,
halihaztrda, geli~mi~ tilkelerde dahi belirli iktisadi, sosyal ya da siyasal
i~levleri yerine getiren kamu bankalart mevcudiyetlerini - azalarak da olsa belli oranlarda koruyabilmektedirler. Bu sebepledir ki devlet bankalanmn
ozelle~tirilmesini incelerken gec;mi~ donemlerde bu yollardan gec;mi~
tilkelerin deneyimlerinden faydalanmak gayet onemlidir. A vrupa Birliginin
ic;indeki tilkelerin deneyimleri, AB'nin finansal sektorde rekabet ve
ozelle~tirme konusuna yakla~urum belirlemek ac;tsmdan daha da fazla onem
ta~tmaktadtr. Zira AB tiyesi tilkelerde son zamanlarda ya~ananlar bize kamu
bankalarmm
ozelle~tirilmelerinin
" bankacthk
sistemlerindeki
transformasyonda ve bankalann
rekabet stratejilerinin
yeniden
~ekillendirilmesinde" 2 ta~tdtgt onemi gostermektedir.
Bu t;alt~manm amac1 da Ttirkiye' de kamu bankacthgt reformunun
c;izecegi yolun ozelle~tirmeden mi yoksa yeniden yaptlandtrmadan m1
gec;ecegi sorusuna cevap aramaktadtr. Bu baglamda birbirine benzemeyen
iki kamu bankalan reformu stirecinin y~andtgt italya ve Almanya ornekleri
incelenecektir. AB tiyesi bu iki tilkede ya~ananlara AB rekabet ve reform
politikalarmm etkisi de ara~tmlacaktlr. Cevabt bulunmas1 istenen sorular ~u
~ekildedir: Bu iki tilke ornegi Ttirkiye'ye bir ~ekilde uygulanabilir mi? AB
politikalarmm Ttirkiye' de uygulanmas1 durumunda kamu bankalannda
ozelle~tirme mi yeniden yapliandtrma m1 gerekli olacaktlr? Kamu
bankacthgt AB tiyesi olacak bir Ttirkiye'de miyadmt doldurmu~ mudur
yoksa hala gerekli midir?
Bu sorulan cevaplandtrmak ic;in, oncelikle teorik altyap1 olu~turulduktan
sonra, iki tilke ornekleri incelenecek ve bunlann Ttirkiye'ye
uygulanabilirligi ara~tmlacaktu. Gerekli bilgiler toplamp iki omek tizerinde
derinlemesine c;ah~tldtktan sonra, kamusal tercih teorik yakla~uru
kullamlarak Almanya ve italya' da ahnan kararlar1 etkileyen faktorlerin
analizleri yaptlacakttr. Sonuc; olarak, Ttirkiye' nin mevcut durumu
incelenerek Alman ve italyan omeklerinden gerekli dersler t;tkarilmaya
c;ah~tlacakttr. Amac;, belirli politika onerilerinde bulunabilmektir.
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IT. TEORiK ALTYAPI
2.1 Banka Ozelle~tinnesinin iktisadi
2.1.1 Kamu Bankacthgmm Teorik Sebepleri ve Bankacdtkta Kamu
Mtilkiyetinin Bugiinkii Durumu
Bankacthk sektortiniin bir iilke ekonomisi ir;indeki ozel konumu en ba~ta
mevduat sahipleriyle kredi kullanmak isteyen ~irketler arasmdaki aracthk
konumundan kaynaklanmaktadtr. Ticari bankalann esasen iir; ana gorevleri
bulunmaktadtr. ilk olarak, ticari bankalar bir iilkenin Odemeler sisteminde
takas merkezi olarak ana bir gorev gortirler. ikinci olarak, borr;lamctlar
tarafmdan r;tkartlan kredi taleplerini, polir;eleri ya da senetleri mevduat
sahiplerinin, kredi verenlerin ya da sermayedarlann ta~tmak isteyecegi
riskier haline donii~tiirtirler. Son olarak da, bartkalar ekonomide kredi
verilmesi, fiyatlamalan ve risk takibi hususunda temel bir yer te~kil ederler?
Bu kadar kilit bir rolde olan bankacthk sektOrtiniin bazt iilkelerce kamu
kontroliinde tutulmasma o kadar da ~a~trmamak gerekebilir. Kamu
sermayedarltgmt hakh gostermek ir;in yine iir; temel tez ileri siiriilmii~
durumdadtr. Birinci tez kamu bankacthgmm kar maksimizasyonundan
ziyade iilke faydast ir;in sosyal ve iktisadi diger hedefleri de giitmekte
oldugudur. 4 Bu tezin arkasmda bir tilke ya da bolgede endiistriyelle~meyi
gerr;ekle~tirmek ya da belirli bir ziirnreye (ornegin kiir;iik i~letmeler ya da
r;iftr;iler gibi) verilecek kredilerin yetersiz veya tehdit altmda gortilmesi gibi
gerekr;eler yatabilmektedir. Bu gruplar finansal olarak az getiri
getirdiklerinden ozel sektor bunlara kredi vermeyebilir. Ancak bu gruplarm
tilke ir;inde toplumsal, kiiltiirel ya da ananevi sebeplerden yiiksek sosyal
getirileri olabilmekte, bu tarz getiriler de ancak kamu bankacthgt ile
"siibvanse" edilebilmektedir. Kamu bankacthgmt savunan ikinci tez piyasa
i~leyi~inden kaynaklanan hatalann diizeltilmesidir. brnegin, ozel
sermayenin bulunmadtgt bir iilkede kamu bankacthgt zaruri olabilmektedir.
Or;iincii ve son tez ise ~udur: Kamu bankacthgt, ozellikle geli~mekte olan
iilkelerde boylesine onemli bir sektoriin yabanctlarm eline ger;mesini
engellemek ir;in kullamlmaktadtr. Tabiidir ki, bu belirtilen biitiin nedenler
ardmda kamu bankacthgmm iktisadi olarak en az ozel miilkiyet kadar etkin
5
r;ah~abildigi tezi yatmaktadtr.

406

TURKIYE'DE KAMU BANKALARININ REFORM SURECI

Bu sebeplerledir ki, aralannda geli~mekte olan iilkelerin de bulundugu
pek 90k iilkede kamu bankacihgi poptiler olmu~tur. Tablo 1'de aralannda
Almanya, italya ve Tiirkiye'nin de bulundugu iilkelerdeki kamu bankalan
aktiflerinin toplam bankacil1k sekt6rii aktiflerine gore biiyiikliigii yiizdesel
olarak verilmektedir. Burada dikkat 9eken bir husus genelde kamu
bankac1hgmm azalmakta oldugudur (Yunanistan ve Kore gibi birka9 ornek
hari9 ). Ashnda eger 1990 oncesi rakamlara baksayd1k bugiin kamu
bankac1hgmm o zamanlara gore 90k daha aza1ffil~ oldugunu gozlemlerdik.
Fran sa, ita1ya ve ispanya gibi iilkeler 1980 ve 90' h y1llarda biiyiik oranda
kamu
bankalanm
ozelle~tirmi~lerdir.
Bu
iilkelerden
italya'nm
ozelle~tirmelerini bu makalede daha derinlemesine inceleyecegiz. Ancak bir
zamanlar kamu bankac1hgmm en ate~Ji savunucular1 ve uygulayicilan olan
bu iilkelerin bile neden ozelle~tirmeyi se9tiklerini anlamak i9in once kamu
bankalarmm ozelle~tirilmelerlnin teorik altyap!Sinl da incelemekte fayda
vardrr.

..

1:
Tablo 1: Coi!unluk hissesi kamu kontroli.indeki bankalann bankaclltk sektOri.i icindeki oavlan
Ike
ABD
Almanya

Arjantin
Amavulluk
Aruba

Avustralya
AvUSUJtya

1999
0.0
42.0
30.0
61.4
0.0
0.0
4.1

B.Arap

n.a.

Emirlikleri

3.7
69.9
67.3

Bahrcyn
Bangladcj
Bcyaz
Rusya
Be l~ ika

n.a.
n.a.

Bosna·
Hersck.
Botsvana
Brezilya
Brit. Virgin

60.0
0.0
30.0
2.4
5 1.5
0.0
17.6
63.0
0.0

Adalan.

n.a.

Bulgarisran
Burundi

n.a.
n.a.

Cayman
Adalan

37.0
0.0
3.3
19.0
0.0
66.6
0.0
0.0
21.9
37.9
0 .0
0.0

Belize

Butan
Bolivya

Kolombiya
Kosta Rika
Fildiji Sah.

H1rva1istan
ln8iherc
Klbn s
!;ek Cum.

Danimarka
MISir

Estonya

Fransa
Finlandiya
Gana
Gambi ya
GOrcislan

2003
0.0
42.2
31.9
S4.0
0.0
0.0
0.0
3S.O
0.0

Fark.
0.0
0.2
1.9
-7.4
0.0
0.0
-4. 1
-3.7

n.a.
74.0
0.0
0.0
70.0
0.0

6.7

10.0
0.0

n.a.

0.0
32.0

1.7
17.6

-2.4
- 19.S
1.7
0.0

n.a.

n.a.

Honduras

• Macaristan
Hindistan
Endonczya
lsrail
Italy a
Jamcyka
Japonya
Ordo n
Kamboua

Kanada
Kazakistan
Kenya
Korc
Kuveyt

KJrg•1istan

n.a.

0 .0
18.3
62.3
10.0
5.0
0.0
4.2
3.8
0.0
64.7
0.0
0.0
0.0
12.1

Ike
Cebelitank

Guatemala
Guernsey
Ginc
Guyana

0.0

n.a.

19.0
1.1
3.0
80.0
44.0

n.a.
17.0
56.0
1.2
0.0
16.0
0.0
1. 1
n.a.
29.7
0.0
14.4

Lesotho

n.a.
0.0
Sl.O

Litvanya

44.0

Letonya

Uibnan

-32.0
0 .0
0 .9
-IS.2
0.0
-1.9
0.0
0.0
-21.9
-25.8

1999
0.0
7.7
0 .0

L.Ukscmbur8
Makau
Makedonya

Malavi
MaleLya
Mald1vler
Malta

Moriranya
Meksi ka
Moldova
Fas
Namibya
Nepal

s.o
1.4
o.s

48.9
0 .0
7S.O
0.0
0.0
2S.O
7. 1
23.9

2003
0.0
3.0
0.0
0.0
15.0
0.0
9.0
7S.3

Fark
0.0
-4.6
0.0
-4.0
-I. I
6.0
-4.7

-7.0
- 1.2
0.0
-8.4
0.0

10.3
0.0
1.6
2.0

n.a.
12.2
5.0
0.8
1.3

-31.8
0.0
-0.6
0.8

n.a.

0.0

0.0

n.a.

n.a.

0.0
0.0
0.0
13.6
35.0
0.0

20.0

n.a.

0.0
0.0
-2S.O
6.6
11.1

1999

S.9

Oman
Panama

0.0
13.0
0.0
11.6

P<ru

2.S

Filipinler

12.1
43.7
20.8
0.0
43.4
70.0
68.0

Nijerya

Polonya
Porto Riko
Katar
Romanya
Ru~ya

Rvanda

so.o

El Salvador
Samoa (Bau)

7.0
0 .0
0.0

Suud i

n.a.
1.1
40.0
0.0
16.0
3.2
2.0

Yeni Zclanda

Portek.iz

n.a.

46. 1
10.0
n.a.
0.0
0 .0
7.6
0 .0

Olke
Hollanda

Arabi ~tan

n.a.

S1 rbi~tan·

n.a.

Karadag
Scyjeller
Singapur
Slovakya
Solvcnya
Solomon
Ada!an
Sili
GUncy Afrika
lspanya
Sri Lanka
St. Kitts

0.0
25.8
39.6
10.0
11.7
0.0
0.0

lsv~

lsv~rc

Tayvan
Tacikistan
Tayland
Tonga

Trinidad ve
Tobago

Tunus
TUrk.iye

TOrkmenistan

ss.o

20.S
0.0
IS.O
43.0
7.4
30.7
0.0
IS.O
n.a.
35.0
97.1

2003
3.9
0.0
4.7
0.0
11.8
0.0
11.2
23.S
22.8
0.7
46.0
41.8
3S.S
6 .6
4.2

Fark
-2.0
0.0
-8.4
0.0
0.2
-2.S
-0.9
-20.2
2.0
0.7
2 .6
-28.2
-32.S
-43.4
2 .8

n.a.
2 1.4
3.8
40.0
0.0
4.4
12.2

21.4

0.0
-21.4
-27.4

n.a.
13.3
0.0
0.0

1.6
0.0
0.0

n.a.
n.a.
n.a.
14.1

-0.9

n.a.
n.a.
30.6
0.0
14.S
42.7
31.8
96.0

-0.1
0.0
-0.5
-3.2
- 1.1

Olke
Ukrayna
Uruguay

n.a.

Vanatau

n.a.

Venezuella

4.9
13.0
90.0
23.0

Yunanistan
Yugoslavya
Zambiya
Zimbabve

1999

n.a.

n.a.

4

6
2003
12.0

42.S
S.9
6.9
22.8
n.a.

n.a.
6. 1

Fark

:
I

0
2.0
9.8

~
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2.1.2 Banka Ozelle~tirmelerinin Teorik AltyapiSI
Tablo 1'den de gortildiigii iizere geli~mi~ iilkelerin ~ogunda bankacthk,
ozel sektOriin kontroliindedir. Kamu bankalanmn ozelle~tirilmesi son 20
ytldtr devam etmekte olup, geli~mekte olan iilkelerde de pek ~ok banka
ozelle~tirilmeyi beklemektedir. Banka ozelle~tirilmelerinin son ytllarda bir
trend haline gelmesinin dort temel sebebi vardtr ve bu boliimde bu sebepleri
analiz etmeye ~ah~acagtz.
ilk sebep ~udur ki, kamu bankalarmm yoneticileri, getirileri maksimize
etmeleri, maliyetleri ise minimale indirgemeleri yoniinde ozel banka
yoneticilerine gore ~ok daha az te~vik edilmektedirler. 7 Genellikle,
sermayedarm kimligi, yoneticilerin ba~artlarmt Odiillendirmekte ve
ba~arlSlzhklarmt cezalandtrmakta ana bir rol iistlenmektedir. Ozel
miilkiyetteki ~irketler, karla ve hisse senedi fiyatlartyla ~ok daha yakmdan
ilgilidirler. Bu sebepledir ki, ozel ~irketlerin sahipleri yoneticilerini getirileri
artrrma ve/veya maliyetleri dii~iirmedeki ba~anlanna gore degerlendirirler,
zira bu faktorler karm ve hisse senedi performansmm belirlenmesinde
anahtar konumdadtrlar. Ote yandan, kamu iktisadi te~kilatlarmm (KiT'lerin)
sahibi olan devlete gore kar etmek birinci oncelik olmadtgt i~in, bu
~irketlerin yoneticileri de getirileri arttrmak ve (ozellikle) maliyetleri
azaltmak yolunda fazla bir ~aba sarf etmemektedirler. ~iinkii maliyetlerin
azalmast onlarm altmda ~ah~an insanlarm azalmast veya ikramiyelerinin
baztlanmn kaldmlmast anlamma gelebilmektedir. Devlet memuru olarak
kamu bankalarmm yoneticilerinin maa~lart, performanslarmdan bagtmstz
olarak odendiginden, manttkh tercihleri maliyetleri azaltmaktansa
{:ogaltmak yoniinde olacakttr. Bu sayede daha fazla ~ah~an istihdam
edebilecekler, dolaytstyla prestij ve gii~lerini arttrabileceklerdir. Bu durum
ise uzun vadede etkin olmayan, istihdam fazlast nedeniyle zarar eden
KiT' ler yaratmaktadtr.
ikinci olarak, kolektif faaliyet (collective action) problemleri devlet
memurlanm denetlemenin etkin olmasmt engellemektedir. 8
Kolektif
faaliyet problemleri, denetlenenler ile denetleyenler arasmdaki farktan
kaynaklanmaktadtr. Denetlenen kamu gorevlileri saytca fazla olup,
performanslannm kotii gosterilmemesi i~in her tiirlii yola ba~vurabilirler.
Denetleyen az saytda mtifetti~ ise kotti verecegi raporlar kar~thgmda biitiin
sistemin tepkisini iizerine ~ekebilmektedir. Bir sonraki bOliimde
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inceleyecegimiz tizere kolektif faaliyet teorisi ise, bize daha kuvvetli (saytca
ve/veya risk/Odtil oram olarak) grubun daha az kuvvetli gruba baskm
rylkacagm1 ongormektedir. Denetim problemlerinin bir ~ekilde ~lld1gmt ve
amacma ula~abildigini varsaysak dahi sorun tam olarak r;oztilmemektedir
zira devlet memurlanm koruyan yasalar geregi onlan kotii performanstan
dolay1 kovmak r;ok zordur.
Or;iincti neden olarak kamu bankalannm yumu~ak biitr;e k1Sttlamalanna
(soft budget constraints) tabii olmas1 gelmektedir. Kamu bankalar1 ve ozel
bankalar ayni finansal piyasada r;ah~salar da, ozel bankalar yanh~ karar
verdiklerinde zarar edip batabilmekte, kamu bankalan ise devlet tarafmdan
kurtanlmaktadtr. Ba~ka bir deyi~le ozel barlkalar sert biitrye kiSitlamalanna
(hard budget constraints) tabiiyken kamu bankalar1 yumu~ak btitr;e
kiSitlamalariyla r;ah~maktadrrlar. 9 Bu nedenle kamu bankalarmm
yoneticileri finansal olarak en mantlkh kararlan almak yerine kendi r;lkarlan
ir;in en uygun kararlan alabilmektedirler ryiinkii zarar etseler bile batma gibi
bir korkulart yoktur. Siyasi ya da ki~isel sebeplerle kredi verebilmekte ya da
t;ali~an saytsmt art1rmak ir;in gereksiz yerlere ~ube aryabilmektedirler.
Sonuncu olarak, daha once de belirtildigi tizere bankac1hk, mevduatlan
kredi kullanan ~irketlere kanalize ettigi ir;in anahtar bir sektor
konumundadtr. Ancak bankalar kamunun elindeyken, politikac!lar bu
bankalann yonetimine birebir mtidahale etmektedirler. Boyle bir durumda,
etkin piyasalarda r;ah~salar dahi kamu bankalar1, siyasetr;iler tarafmdan
yonlendirildiginden iktisadi olarak mantlkl1 olmayan faaliyetlerde
bulunabilmektedirler.10 Ornek vermek gerekirse, Ttirkiye'de ytllar boyu
"kamu bankalarmdan sorumlu devlet bakam" ad1 altmda hiiktimette gorevler
mevcuttu. Bu bakanlar siyasetr;i olarak kamu bankalanm kendi ve
partilerinin t;Ikarlart it;in kullanrnaktan geri durmamt~lardtr. Megginson' da
KiT'Jerin toplumsal kaynaklann yeniden payl~tmlmastnt saglayan arar;lar
11
olarak kullamlmasmt ara~tlran pek r;ok ryalt~maya atlfta bulunulmaktadrr.

2.1.3 Banka Ozelle~tirmenin <;e~itleri ve Yontemleri

Ozelle~tirme ile ilgili iki ana dti~tince ekolii bulunmaktadtr. ilki hukuki
yakla~tm olup genelde Avrupalt akadernisyenlerce benimsenmi~tir. Bu
yakla~tma gore, ozelle~tirme miilkiyetteki bir degi~im olarak tammlamr ve
devletten ozel sektore gec;i~ ifade edilir. ikinci ekolse, ki bu genelde

bir
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Amerikan balu~ ac;Isl olarak da goriilebilir, daha ziyade iktisadi bir yakla~tm
olup ~irketin yonetiminin kimde olduguna mtilkiyetten c;ok daha fazla onem
vermektedir. Bu durumda, hukuken devlete ait olsa bile ozel ve profesyonel
yoneticilerce yonetilen ~irketler ozelle~tirilmi~ say1labilir. Bir baluma,
ozelle~tirilme,
serbest piyasa ko~ullarmm olu~mas1 I<;m gerekli
deregtilasyon ve liberalizasyon politikalartyla neredeyse e~ anlamh
degerlendirilmektedir. 12 Bu konuya, makalenin sonunda Tiirkiye'de kamu
bankalarmm ozelle~tirmesiyle ilgili politika onerilerinde bulunurken daha
fazla deginecegiz.
Ozelle~tirme yonternlerine baktlgimiz zaman ii<; ana uygulama
gormekteyiz: varhk sat1~1, hisse senedi sat1~1 ve kupon ozelle~tirmeleri. 13
Varhk sat1~1 genellikle ac;1k arttlrma yontemiyle yap1hp en c;ok bedel Odeyen
veya en kalifiye ahc1ya satt~la sonuc;Iamr. Bazen blok sat!~ yontemi de
kullamlabilmekle beraber, genelde ~effafhk adma ihale yontemi
benimsenmektedir. Alternatif olarak, hisse senetleri birincil halka arz (IPO)
veya ikincil halka arz (SPO) yontemleriyle menkul ktymetler piyasasmda
satilabilmektedir. Buna hisse senediyle (veya halka arz) yontemiyle
ozelle~tirme ad1 veri lir. Halka arzlar geli~mi~ menkul klymet piyasalar1 ve
bol miktarda likidite gerektirdiginden genellikle geli~mi~ tilkeler tarafmdan
daha kolayhkla uygulanabilmektedir. OECD tilkelerinin crogunda bu metotla
gercrekle~tirilmi~ banka ozelle~tirmeleri ornekleri mevcuttur. 14 Geli~mekte
olan iilkelerde ise ancak crok biiyiik bankalar, yabanc1 yatmmcilan da
cezbetmek amactyla bu metotla ozelle~tirilebilmektedir. Tiirkiye' de 1998
ythnda gercrekle~tiri len i~bankas1 ikincil halka arz1 buna iyi bir ornektir. Son
olarak, kupon ozelle~tirmeleri genelde orta ve dogu Avrupa' nm eski dogu ·
bloku tilkelerinde komiinizmin crokii~iinden sonraki ozelle~tirme siirecinde
kullamlml~tlr. Bu yontem hisse senedi ozelle~tirmesine benzemekle beraber,
genelde halka bedava ya da crok ucuza kuponlann verilmesi metoduna
dayanmaktad1r. 15
Tablo 2: Sau~ yontemine gore ayn lmt~ banka oze lle~tirmeleri ozet tablosu 1985-2003,
Bazt OECD ve gelismekte olan iilkelerden veriler. Meggison Tablo 4 Pan·:l B'den uyarlanmt~hr.
Saus Yonte mi
i~lem Adedi
Deger (milyon $)
Hi sse senedi sau ~ t
144
76,187.85

Varhk sau ~t
Toplam

139
283

66,714.74
142,902.59
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2.2 Kamusal Tercih Teorisi
Kamusal tercih teoremi neoklasik iktisat teorisinin eksik kaldtgt bazt
noktalan a~lklamak i~in faydah bir ara~ttr. Bu ayni zamanda kamu
mtilkiyetinin zaaflarmt da ortaya ~lkarmak i~in kullamlabilir. Zira
Keynezyen politikalar, htiktimetlerin iyi niyetli oldugunu ve KiT' Ierin etkin
~ah~tlgmt varsayarlar. Htiktimetler pareto-etkin politikalart belirler ve
bunlart uygulamakta ba~anh olurlar. 16 Ancak kamusal tercih
ekonomistleri 17 , karar vericileri etkileyen ~e~itli rant pe~inde gruplarm
oldugunu ve bu gruplarm kendi ~tkarlan pe~inde ko~tugunu one
stirmektedirler.
Kamusal tercih teorisine gore, toplumu yaratan btittin sosyal tabakalann
kendi ~lkarlanm maksimize etme ~abalan toplam sosyal refah fonksiyonunu
maksimize etmeyebilir. Bunda gruplann organizasyonu, oncelikleri ve karar
verme stire~leri anahtar rol oynar. Ornegin se~menler sadece kendilerini
direkt olarak etkileyen politikalara ilgi duyup diger konularda bilin~li bir
bilgisizlik (rational ignorance) sergilerler. Ancak kendilerini ilgilendiren
konular arasmda btiytik farklar oldugu i~in genelde hayati ~lkarlan i~in
kti~tik ~tkar gruplan kurup diger konulart pek de umursamazlar. Ornegin bir
petrol i~~isi htiktimetin rafinerileri ozelle~tirme pogramtyla son derece ilgili
olup sendikast aractltgtyla konuyla ilgili aktif lobi faaliyeti yapabilirken,
ayni htiktimetin tartm politikastyla ilgili fazla bilgi sahibi olmamayt bilin~li
olarak se~ebilmektedir. Boylece, her konuyla ilgili kti~tik ama kuvvetli ~tkar
gruplan olu~abilmekte ve 2004 ythnda Petrol-i~ sendikasmm ~abalanyla da
gortildtigti
tizere,
Ttipra~' m
ozelle~tirilmesi
mahkemede
iptal
edilebilmektedir. Ote yandan, politikactlar, oy maksimizasyonu i~in
ugra~trlar. Bunu saglamak i~in, se~menlerin kendilerini Odtillendirecegine
inandtk:lart politikalan uygulamaya ~alt~trlar. Son olarak btirokrasi ise
ofislerinin ~ah~anlarmt veya prestijini maksimize edip ek faydalanm
arttrmaya ~alt~trken bir taraftan da i~ ve risk faktorlerini minimize etmeye
ugra~trlar. Ba~ka bir deyi~le, modern bir toplumda tistte bahsi ge~en her
karar verici grubun kendi ajandalart olup, toplumun uygulayacagt karar bu
gruplarm ileti~im ve etkile~imi sonucu ~ekil bulur.
Bizim ara~ttrmamtzda kamusal tercih teorisi, iktisadi olarak rasyonel
olmasa bile neden hala kamu bankacthgmm var oldugunu a~tklamak it;in
kullamlabilir. Bankalar, iktisadi politikalara politikactlann kart~malan it;in
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son derece uygun kurumlardrr, zira kaynaklann toplumda yeniden
dagttilmast i~in kullamlabilirler. 18 Bir kez KiT'ler yaratlidt m1, olu~turulan
biirokrasi de kendini koruma mekanizmalanm ~alt~tirmaya ve ozelle~tirme
politikalarma kar~1 ~1kmaya ba~lamaktadtr. Ote yandan se~menler de
rasyonel bilgisizligi se~erken, kii~iik ama etkin ~1kar gruplart rant pe~inde
ko~maktadtrlar. Ornegin, ~ift~i ya da KOBi'lerin olu~turdugu ozel ~1kar
gruplar1 kamu bankacthgmm kendilerin yaratt1g1 ucuz fonlamanm
korunmast i~in odalan bazmda yogun lobi faaliyetinde bulunmaktadtrlar.
Bir kez bu tarz sistemler kuruldu mu, tekrar bozulmalart son derece zor
olabilmektedir.
Nihai olarak, kamu tercihi teorisini anlamamn anahtar bir noktas1,
politikactlann nastl olup da toplumsal refah fonksiyonunu maksimize
etmeyen kararlar alabildiginden ge~mektedir. Bunun iki temel sebebi vard1r:
ilk olarak, se~menler rasyonel bilgisizdirler. ikincisi, ve daha onemlisi,
se~menler geni~ grup olduklanndan ilgilenmenin maliyeti gelen faydadan
daha fazla olabilmekte ve bedavacthk (free rider) problemleri ortaya
~lkabilmektedir.
Bir ornek vermek gerekirse, kamu bankalannm
ozelle~tirilmesiyle siibvansiyonlar ortadan kalkacagmdan her se~menin
vergi yiikii l birim azalacaktlr, ama ozelle~tirme i~in lobi yapmanm maliyeti
2 birim fayda azalmastdtr. Ancak kiir;iik ~lkar gruplarmda faydalar daha
konsantre oldugundan, ornegin ozelle~tirmenin olmas1 durumunda her
~ift~inin siibvansiyon sayesinde elde ettigi fayda 1.000 birim azalabilir. Ote
yandan lobi maliyeti geni~ ser;men kitlesine ktyasla sadece marjinal olarak
fazla olabilir, mesela 5 .birim. Boyle bir durumda, fayda/maliyet rasyolart
daha yiiksek oldugu ir;in r;ift~i birlikleri ozelle~tirmenin olmamast i~in
organize bir kulis faliyeti yiiriitecektir. Boylece, iilke genelinde toplum
faydast ozelle~tirmeden ge~tigi halde, bu optimal sonuca ula~liamayabilir.
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ill. KAMU BANKALARININ OZELLE$TiRiLMESi:
iTALYA ORNEGi
3.1 italyan Bankac1hk Sektortintin Bugtinkti Konumu
2002 sonu rakamlanna gore, italya'da 814 bankada 343.900 <;alt~an
vardtr. 19 Bu bankalarm aktif varhklart 1,65 trilyon olup 1,3 trilyon da
kredi vermi~ durumdadtrlar. italya'da kamu bankalarmm ozelle~tirme siireci
1993'de ba~larru~ ve 2001 'de neredeyse sonlandmlm1~tlr. 1993'de kamu
bankacthgmm sektbrdeki payt %62 iken 2003 sonunda bu rakam %10'a
kadar dii~mii~ttir. 20 Yabanct bankalann sektordeki payt ise %5'i
ge<;memektedir. Ba~ka bir deyi~le, italya' da ozelle~tirme yerel sermaye ile
ger<;ekle~tirilmi~tir. Yine de, 800'iin iizerinde bankastyla italya hala
kalabaltk bir bankacthk piyasasma sahiptir. Ancak bu bankalann <;ogu yerel
ve bolgesel kii<;iik bankalar olup, ilk 5 biiyiik bankamn Pazar payt %55'tir?'

Sekil 1: italyan Bankactltk Sektorii
31 Arahk 2002 itibariyle22
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~ekil 1'de de gortildtigti tizere, mevduat bankalan piyasada asian payma
sahiptir ama kooperatif bankalan ve vakif bankalan da (Almanya kadar
23
olmasa da) onemli roller oynamaya devam etmektedirler.

3.2 italya'da Kamu Bankalarmm Ozelle~tirilmesi
3.2.1 Ozelle~tirmeden Onceki Durum
Ozelle~tirme 1993' de ba~lamadan once kamu bankalarmm sektordeki
pay1 yakla~Ik %62 idi.24 Bankalar genel olarak dagm1k bir yap1ya sahipti ve
karhhk oldukc;:a dti~tiktti. Aynca 1990' h yillarm ortalanna yans1yan
ekonomik duraganhk ve geri donmeyen krediler yi.izi.inden bankac1hk
25
sektori.i krizdeydi. Odenmeyen kredilerin oran1 % 10'a kadar varmi~ti.

Bu

~artlarda

ve AB'nin 1992'deki Tek Senet ac;:Ihmmdan kaynaklanan

liberalle~me politikalan geregince italyan htiki.imeti tizerinde bankalar1
6

ozelle~tirme yontinde bi.iyi.ik bask1 olu~mu~tu ? Bu bask1lar hem AB'den
hem de yurtic;:inde ozelle~tirmeyi bekleyen bi.iyi.ik holdinglerden
kaynaklanmaktayd1. Ayni zamanda, Fransa gibi c;:ogu batt i.ilkesi 1980'1erde
bankac1hk sektortintintin ozelle~tirmesini tamamladtgt ic;:in italya'ya bu
konuda ornek de te~kil etmekteydi.

3.2.2 Ozelle~tirmenin On YI11
italya da kamu bankalarmm ozelle~tirilmesinin hikayesi k1sa ama son
derece ba~anhd1r. Stirec;:, kamu bankalannt anonim ~irketlere donti~ttirmek
suretiyle miilkiyet haklarmm uygun goriildi.igti ~ekilde transferine izin veren
27
Amato-Carli yasasmm gec;:irilmesiyle ba~lamt~tlr. Amato-Carli'den sonra
27 Agustos 1993' de c;:tkartilan bi rle~tirme yasast sayesinde uzman
bankac1hk yerine - ki bu durum kamu bankacihgmt ozendiriciydi - bi.itlin
hizmetleri btinyesinde toplayan bliytik finansal kurumlarm olu~turlmasi ve
banka birle~tirilmeleri ozendirildi. 28 1997'ye kadar c;:1kanlan kanunlarla,
banka ozelle~tirmesinin hukuki zemini tamarnlanrm~ oldu.
1993 ile 2001 arasmdaki ozelle~tirmelerde IRJ (bir kamu idaresi) ve
italya Hazinesi kullamlmt~tlr. Kamunun bankacthktan elini c;:ekmesi stireci
Credito Jtaliano'nun 1993'de ozelle~tirilmesiyle ba~Iay1p 200l ' de Cofiri
bankasmm ozelle~tirmesiyle neredeyse tamamlanmt~tlr. Kullamlan metodlar
arasmda varhk satt~lan ve hisse senedi halka arzlart agtrhktaydi.

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGISI

415

Tablo 3: italyan Kamu Bankalanmn bzelle~tirilmesi (1993-200lf9
Banka

Operasyon
tarihi

A)C ogunluk hisse devri
Credito Italiano
12/93

Devreden
kurum

Devredilen
hisse yiizdesi

Briit sau~
rakam1
(milyar liret)

Sau~

metodu

IRI

58

1801

Halka arz

Banca
Commerciale

02/94

JRJ

5 1.9

2891

Halka arz

IMI (I. trans)
IMI (2. tran~
IMI (3. tran~)
Banco di
Napoli (I.

01/94
07/95
07/96
06/97

Hazine, diger
Hazine, diger
Hazine
Hazine

36,5
19
6.9

Halka arz/
blok sat!~

60

2 180
1200
501
62

IInOOO

Hazine

16.2

984

A91k artmna

tran~)

Banco di
Napoli (2.
trans)
BNL

~irket

devralma
12198

Hazine, diger

78

7731

Mediocredito
Centrale

12/99

Hazine

100

3944

Halka arz/
blok sat!~
A91k artmna

Credito
Industialc
Sardo

05/2000

Hazine

53.2

42

blok

Cofiri

02n001

IRJ

93.5

975

A91k arurma/
blok sat1~

Hazine ve
italyan
Demiryollar1
(FS)
lRl
Hazine
Hazine

6.2

529

Halka arz I
blok sat1~

36.2
7.2
3.4

1893
29
75

Halka arz
blok sat1~
blok sat!~

B) Azmhk hisse dcvri
San Paolo di
06/97
Torino

Banca di Roma
Meliorbanca
Mediocredito
Lombardo

12/97
07n000
07n000

sat 1 ~
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3.2.3 Ozelle~tirmenin Sonu~lan
ita1ya' da ozelle~tirmenin ilk etkisi i~ten ~Ikarma1ar ~ek1inde gortildti.
1990 i1e 2000 ytllart arsmda ozelle~tirilen banka1arm ~ah~an1armda %20
azalma oldu. 30 Genellikle list dtizey yoneticiler degi~tirilirken orta dtizey
yonetici1er korunmu~tur. Yeni ~ube1er a~tlmasma ragmen ~alt~an1arm
azalmast ~ube ba~ma dti~en c;alt~an saytsmm ciddi bir bi~imde aza1masma
sebebiyet verdi - ki bu kamuda etkinligin dti~tik ve ~i~ik kadrolarm mevcut
oldugunun bir gostergesi o1arak kabul edildi. Anderloni' deki Credito
Italiano ozelle~tirmesi incelemesi bu konulara iyi bir ornektir. 31 Karnu
bankalanndan ~tkarttlan1ann yeniden i~ bulup bu1madtgt bilinmemekle
beraber, genelde emeklilik ~agma yakla~anlann i~ten ~tkarttldtgt gortildti.
Yine de bankactlar arasmda i~sizligin artmast ozelle~tirmenin kotti etki1erine
bir ornek olarak gosterilmektedir.
Ote yandan, daha rasyonel ma1iyet yonetimi ve htzh btiytime
politika1anmn sonucu olarak, eski kredilere kar~thk aynhp zarar yaztlan
1997 yilmdan sonra, ozelle~tirilen bankalarda gene! olarak karhltk
oranlannda (ROE) htzh ytikseli~ler gorti1mti~ttir. 32
Son olarak hem

ozelle~tirrnelerin

hem de 1993 ytlmda

~tkan1an

birle~tirme yasasmm sonucu o1arak italyan bankacthk sektorti htzh bir
bir1e~me stirecine girmi~tir. Bu stirecin ba~t olan 1995 ythnda ilk 5 bankamn
aktiflerinin sektore oram %29 iken, 2002 ythmn sonunda bu oran %55' e
ula~mt~ttr. 33

3.3 italya'daki Ozelle~tirmeyi Etkileyen Faktorlere Kamusal
Tercih A~1smdan Bir Baki~
Daha once de belirtildigi tizere politikacilar kamu banka1anmn
mevcudiyetinden son derece memnundurlar zira bu banka1ar toplumsal
kaynaklann politikactlann istedigi ki~i veya kurumalara dagtttlmasmda
kullamlacak son derece e1veri~1i enstrtiman1ardtr. Boyle bir durumda
politikact1ann fayda maksimizasyonu kamu bankalanm ozelle~tirmekte
degil, tarn tersi daha fazla banka kontrol etmekte yatar. italya'daki
politikactlar da 1990'lann ortasma kadar bu ~eki1de davrandtlar. Ancak ne
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ozelle~tirmeyi

ka9m1lmaz olarak gormeye

b~ladtlar?

Bu sorunun cevabt yine kamusal tercih teorisinde sakh olabilir. Bu
teorinin biraz daha rafine edilmi~ bir versiyonuna gore, politikactlar biit9e
klSltlamalariyla kar~t kar~tyadtr ve bu durumda devleti yapilandtrmaya
9ah~1rlar. 1993 ythnda ya~anan ekonomik duraklama ve bankacthk krizi
kamu bankalarmm zararlarmt 90k arurdtgmdan mevcut btit9e
klSitlamalartyla bu bankalar1 kurtarmak ve korumak imkanstz hale geldi.
Ayni zamanda yurti9i ve yurtdt~mdan da ozelle~tirme i9in btiytik baskllar
almmaya ba~land1. Yurtdt~mda AB, yurti9indeyse bzelle~tirmeden 91kan
olacak bankalar uygun ~artlart gortince ciddi lobi faaliyetlerine ba~ladtlar.
Ba~ka bir deyi~le, politikactlar hem kamu bankalartm elde tutacak gticti
kendilerinde goremediler, hem de ozelle~tirme politikalanm AB direktifleri
ytiztinden yapttklarmt
iddia edip ~im~ekleri
kendi tizerlerine
<;ekmeyebilirlerdi. Ozelle~tirme siyasi olarak mtimktin ve mali olarak
ka91mlmazdt ve politikacilar da buna gore karar aldilar.
Bu ilgin9 italyan bmeginden baz1 <;ok bnemli dersler 91kartmarruz
mtimktindtir. ilk olarak, politikactlar da 9evrelerine adapte olmak
durumundadtr. Eger i9eriden ve dt~artdan ozelle~tirme yolunda btiytik
baskilar varsa, buna kar~I koyabilmeleri genelde 90k zordur. Ote yandan,
ozelle~tirmeye mecbur kalmadtk<;a steak bakmazlar, hatta onu son bir <;are
olarak gortirler. Bu nedenle ozelle~tirme bazen ancak finansal ya da mali bir
krizden sonra 9aresiz gtindeme gelmektedir. Ttirkiye'de de politikactlann
90k sevdigi kamu bankalarmt ozelle~tirmeyi yoku~a stirmelerinin altmda
benzer nedenler yatabilmektedir.
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IV. OZELLE~TiRMEYE ALTERNATiF OLARAK
BANKALARI REFORMU: ALMANYA ORNEGi

KAMU

4.1 Alman Bankacdtk SektOriiniin Bugiinkii Durumu
Alman bankacthk sektOrti ozel, kamu ve kooperatif bankalardan
Alman finansal piyasalan Freiburg ekoltintin "sosyal piyasa
34
ekonomisi"nin liberal prensiplerine dayanarak kurulmu~tur. Buna gore
kamu otoritelerinin denetleyici gorevleri olup, ozel ve kamu bankalart bu
hukuki ve dtizenleyici sistem i~inde e~it, ozgtir ve adil bir ortamda rekabet
etmelidirler. Kamu bankalart Landesbanklar (eyalet bankalart), yerel
mevduat bankalart (Sparkassen), kooperatif bankalart ve uzman bankalardan
(omegin ipotek bankalart) olu~maktadtr. Sistemdeki 3.000'den fazla
bankaya ve ilk 5 bankanm Pazar paymm sadece %26 olduguna baktldtgmda
Alman· bankacthk sektortintin kalabahk ve dagmtk oldugu gortilebilir.
Yabanct bankalarm sektordeki payt %6' da kahrken kamu bankalan %40
civarmda bir paya sahiptir. 35
olu~maktadtr.

~ekil 2: Alman Bankacthk Sistemi36

L

TiCARi BANKALAR
OZEL BA:.KALAR
Ozel lpotek Bankalan

Ticari Bankalar
Biiyiik Bankalar
Yere I Bankalar
Yabanc1 banka ~ubleri
Diger ozel bankalar

jJ

KAMU BANKALARI
Tasarruf Bnkalan
(Sparkassen)
Landesbanklar
ve Giro Kurumlan
Kamuya ail lpotek
Bankalan
Ozel Fon Bankalan

)

f

OPERATIF BANKALAR
DZ Bank ve
Kooperatif Merkez
Bankalan
Kredi Kooperatifleri

4.2 Landesbanklarm Reformu
Landesbanklar ve kamuya (genelde yerel belediyelere) ait bolgesel
mevduat bankalart (Sparkassen), Almanya' daki bankactltk i~inin %40'a
yakmtnt ger~ekle~tirmektedirler. 37 Landesbanklar Gewiihrtriigerhaftung
(garanti zarureti) ve Anstaltslast (devam ettirme mucburiyeti) olarak bilinen
~ift garanti sistemleri sayesinde derecelendirme kurulu~larmdan en ytiksek

J
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not olan AAA almaktad!rlar. Gewiihrtriigerhaftung sayesinde devlet
Landesbanklann tUm bor~lanm garanti altma almaktad1r. Anstaltslast
sayesindeyse devlet Landesbanklarm ~ah~mas1 i~in gerekli olan fonlan her
ne ~art altmda olursa olsun bu bankalara saglamay1 garanti etmektedir. Bu
~ift garanti sistemi yumu~ak biit~elere bir ornek te~kil etmektedir. Aynca bu
sayede Landesbanklar, ozel bankalardan ~ok daha ucuza fonlar ternin
edebilmektedirler. Bu durumda Freiburg ekoliiniin liberal baz1 iizerine in~a
edilmi~ de olsa Alman finansal piyasalannda kamu ve ozel bankalar
arasmda e~it ve adil bir rekabet ortanu oldugundan bahsetmek son derece
gii~tiir. Aynca, politikac!lar genelde Landesbanklarda yonetim kurulu
iiyeliklerinde bulunmakta ve kredi verilen ~irketlere kar!~abilmektedirler.
Landesbanklarm kredi portfOyiiniin tiim aktifler i~inde %60'lara kadar
~Iktigl, Ote yandan bu rakamm ozeJ bankalarda %5Q'Jerde kald1g1
gozlernlenrni~tir. Bunda politikactlann kendi se~men bolgelerinde ucuz
elden kredi dagttma talepleri rol oynamaktadtr. Bu da Landesbanklarm ozel
bankalarla klyasladtgmda karltltgm• dii~iirmektedir. ROE bazmda
baklld•gmda ozel bankalarm karhltgt 1997-2002 y!llar! arasmda % 10
olmu~ken ayni donemde Landesbank karhhg1 sadece %6 ' da kalm1~t1r - ki
bu diinya standartlanmn altmdadtr. 38 Landesbanklara politikactlann
kart~masmm nas!l vahim sonu~lara yol a~m1~ oldugunu gormek i~in
a~ag1daki kutucuktaki Bankgesellschaft Berlin (BgB) omeginin okunmast
tavsiye olunur. 39
Bankgesellschaft Berlin V akast
1989-1991

1994

Berlin duvan y1k1hyor ve iki Almanya birle~iyor. 199 1' den BgB
skandalmm patlak vermesine kadar get,:en s tirede ~h ir, H1ristiyan
Demokratlann ba~mt t,:ektigi btiytik bir koalisyon tarafmdan
yonetilecektir.
BgB, Landesbank Berlin' in baz1 bOige bankalanyla
sonucunda doguyor.

bi rl e~mesi

1995-8

Berlin'i yonete n politikacJiar it,:in yeni BgB in ~aat sektortine
kredi saglamak i~ in mtikemmel bir ara~ olarak gortiltiyor.
Politikactlar, Berlin' i sadece siyasi degil finansal ve ticari
ba~kent haline getirme sozlerini bu sayede tutup oylarmt
arttracaklanm hesaphyorlar. BgB yonetim kurulunda kararlan bu
yonde aldmyorlar.

1999

Berlin' de emlak piyasas t t,:oker.

Temmuz 2001

BgB 1.65 milyar zarar a~tklar.

2001

Berlin senatosu BgB' yi kurtarmak it,:in 1.75 milyar fon
aymr. Htristiyan Demokratlar bolgesel set,:imlerde% 17 oy
kaybma ugrarlar. I milyar daha zarar oldugu konu~ul maktadtr.

2002

AB Komisyonu BgB' nin kurtanlmasmm rekabete
etkilerini incelemek tizere resmi bir ara~llrma ba~lallr.
BgB 'yi oze lle~tirme k i~in t,:ah~malara ba~lamr.
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4.3 Bankacdak Reformunda Brliksel'in Rolli
2001 'e kadar Landesbanklar yukanda bahsedilen ~ifte garanti sistemi
olan
Gewiihrtriigerhaftung ve Anstaltslast'tan yararlandliar. Ancak
1999'un Arahk aymda baz1 ozel Alman bankalarmm ba~vurusu iizerine
A vrupa Bankacthk Federasyonu AB komisyonuna bu garantilerin rekabete
aykm olmast hususunda resmi bir ~ikayette bulundu.40 Briiksel ve Berlin
arasmda 17 Temmuz 200 L'de vanlan anla~maya gore bu garantilerin 2005 'e
kadar kaldmlmasma karar verildi. 41 Ama~ rekabeti arttrmak ve daha adil
hale getirebilmek i~in kamu bankalarmm yumu~ak biit~e stmrlamalanru
daha sert hale getirmekti. Aym zamanda bu tarihten sonra devamhhk
zarureti de (Anstaltslast) normal ticari miilkiyete donii~ecek ve devletin
Landesbanklan daimi desteklemesi miirnkiin olmayacakttr. Boylece, kagtt
iizerinde de olsa, Landesbanklar hayatlarmda ilk kez yanh~ kararlart
yiiziinden batma ihtimaliyle tam~acaklanndan bundan boyle kendilerine
daha ~eki diizen verecek, gerekli reformlart yapmakta ayak
siiremeyeceklerdir.
Bir baktma bu Almanya'mn AB'nin bankacthk sektoriindeki reform
'tagnlanna gecikmi~ bir yanttldtr. Yine de Almanya, kamu bankalanm
ozelle~tirmek yerine garantileri kalduarak onlarm kendilerini reform
etmesini beklemeyi tercih etmi~tir. Liberal 'tevrelerden gelen 'te~itli
taleplere ragmen Landesbanklann ozelle~tirilmesi hala uzak bir ihtimal
olarak goriilmektedir.

4.4 Alman Orneginin Kamusal Tercih Perspektifinden incelenmesi
Almanya'daki politikactlar bankacthk reformu 'tagnlarma italya
orneginden olduk'ta farkh tepki gostermi~lerdir. Kamusal tercih teorisine
gore· politikactlann kamu bankalarml ozelle~tirmemek i'tin kuvvetli
sebepleri mevcuttur ~i.iphesiz. Ancak Almanya'da italya gibi ozelle~tirmeyi
zorlayan ~artlar da mevcut degildi. A vrupa' mn en gii~lii ekonomisine sahip
Almanya'da biitye a'ttklarmm boyutu ve mali ya da siyasi bir kriz tehdidinin
ufukta goziikmemesi politikactlarm direncini artrran faktorlerdir. Boylece
politikactlar AB'den gelen bankacthk sektOrii reformu basktlanna tepkisiz
kalamamakla birlikte, ozelle~tirme yerine tedrici bir reform siirecini hayata
ge'tirerek kar~tltk verebilecek giicii kendilerinde bulmu~lardtr.
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Tabii Almanya'mn kamu bankalanm ozelle~tirmek i9in mi.itereddit
kalmasmm kamusal tercih yak.la~tmtyla a9tklanabilecek ba~ka nedenleri de
vardtr. Almanya' da kamu bankalanm koruyan Alman Kamu Bankalart
Birligi (DGSV) benzeri pek 90k ozel 91kar grubu bulunmaktadtr. Bu 91kar
gruplarmda bedavacthk problemi yoktur 9i.inki.i 91karlar ortaklar arasmda
konsantre bir ~ekilde dagllmaktadrr. Bu sayede ozelle~tirme kar~ttt kulis
yapmanm maliyetine katlanabilmektedirler. Ornegin BgB ozelle~tirilmek
istendigi zaman adt ge9en birlik ozelle~tirilen bankada kuvvetli bir
pazarlama semboli.i olan "S" logosunun kullammma izin vermeyecegini
42
onceden beyan ederek ozelle~ecek bankayt dt~lamt~tlr. Ayni zamanda
Landesbanklar eyaletler bazmda yerel halka hizmet verdiginden, olu~turulan
pek 90k bOigesel 9tkar grubu da, ornegin yerel KOBi' Ier vb., yarattlan
ranttan paylanmn kesilmemesi i9in kulis faaliyetlerinde bulunmaktadrrlar.
Devletin garantileri, si.ibvansiyonlart ve yumu~ak bi.it9e ktsttlamalarmdan
olu~an etkin olmayan yonetim tarzmm yaratttgt ti.im olumsuzluklart daha
yi.iksek vergi Odeyerek strtlanan kamuoyu ise grubun geni~ligi, bedavacthk
ve rasyonel ilgisizlik gibi sebeplerden organize olamamakta ve bu gidi~e dur
diyememektedir. Rantm konsantre oldugu ki.i9i.ik 9tkar gruplan kendi
91karlart ugruna toplumsal refahm pareto-etkin durumun altmda olu~mast
durumunu yaratmaktad1rlar.

V. TURKiYE'NiN iZLEMESi GEREKEN YOL
5.1 Tiirk Bankac1hk SektOriiniin Bugiinkii Durumu

Ti.irk bankalarmm saytst italya ve Almanya 'ya ktyasla daha azdrr 9i.inki.i
bolgesel veya yerel bankalar bulunmamaktadrr. Ashnda son zamanlarda
mevduat bankalannm saytst azalmt~tlr, drnegin 200 l yllmda 46' dan
2002'de 40'a di.i~mi.i~ bulunmaktadtr. Aynca ~ube saytlart da 2001 'de
6854'ten 2002'de 6180'e di.i~mi.i~, 9ah~an saytst ise ayni ytllarda
1333.318'den 118.292'ye inmi~tir. 43 Bu dii~ii~lerin ana sebebi Tasarruf
Mevduatt Sigorta Fonu (TMSF) tarafmdan el konulan bankalarm
birle~tirilme veya kapattlma i~lemleridir. Aktif bi.iyiikli.iklerine gore
Ti.irkiye'de kamu bankalart %36, yabanct bankalar ise %3 bir paya sahiptir.
En biiyiik kamu bankalan Halkbank ve Ziraat Bankast olup, VaktfBank da
yan kamu yar1 vaktf bankastdrr.

422

T0RKIYE'DE KAMU BANKALARININ REFORM S0RECI

Sekil3: Tiirk BankacJltk Sektorii, 31112/200244

5.2 Banka Ozelle~tirmesi Ve "Tekrar Kamula~tarma" Siireci
Yakmlarda yaytmlanan bir McKinsey ara~tmnasma gore mevduat
bankalarmm etkinligi ozelle~tirmenin yaptldtgt bir ortamda %20
artacakttr. 45 Kamu bankactltgmm ana problemleri atli istihdam,
po1itikactlarm kan~mast ve yeni hizmetlerin geli~tirilememesi olarak
gosterilmektedir. Bu duruma standart yOZiim olarak serbestle~tirme ve
ozelle~tirme gosterilmektedir. 1980'lerden itibaren uygulanmaya yah~tlan
politikalar bunu ger9ekle~tirmeyi hedeflemekte ancak ba~aramamaktadtr.
Tiirkiye, 80'li ylilarda htzh bir ozelle~tirme siirecinden ge9mesine
ragmen bu donemde kamu bankalartm ozelle~tirmemi~tir. 90' larda
Siimerbank, Etibank ve Tiirkbank gibi biiyiik ozelle~tirmeler
ger9ekle~mi~tir. Ancak bu ozelle~tirmeler oylesine yolsuzluk ve ahbapyavu~ ili~kileriyle yaptlml~ttr ki, birka9 yli ge9meden yeni kuru1an TMSF
bu bankalarm tamamtm devralmak durumunda kalrru~. iilkenin i9 borcuysa
bu bankalarm zararlanyla katlanmt~ttr. Diger taraftan 1997' deki
Anadolubank ve Denizbank orneklerinde ya da 2001 ytlmdaki Demirbank
orneginde oldugu iizere ba~anh ozelle~tirmeler de vardtr. Ba~anh
ozelle~tirmeleri ba~arlSlzlarmdan aytran temel faktOr, satm alan grubun mali
yaptsmm gii9liiliigii olmu~tur.
Hiikiimetin kamu bankalanm ozelle~tirmeyi amaylamasma ragmen
1999' dan bu yana ashnda tam tersi bir durum olu~mu~tur. Tekrar
kamula~ttrmanm ilk dalgast 2000 ytlmdaki IMF an1a~masmdan hemen once
ger9ekle~mi~. ikinci dalgaysa 2001 devaliiasyonu ve krizi sonrast gelip
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2003'te Adabank ve imar Bankast'nm kapattlmasma kadar devam etmi~tir.
Bu kamula~ttrmalarm bankacthk sektoriinti daha saghkh bir hale getirdigi
iddia edilebilse dahi, sektorti ozelle~tirmek i9in yola koyulan htiktimetlerin
kamula~tlrma durumunda kalmalart ironik bir durum yaratmaktadtr.

5.3 Ttirkiye'deki Banka Ozelle~tirmesinin Ba~anstzhg.nm Kamusal
Tercih Teorisi A~tsmdan Analizi
Diger pek 90k tilkede oldugu gibi Ttirkiye'de de politikactlar, kamu
bankalanm kendi siyasi 91karlan 1910 kullanmakta bir mahsur
gormemektedirler. 2001 krizine kadar kamu bankalannm kaynaklarmm bu
~ekilde adeta somtiriilmesi son derece alenen yaptlmaktaydt. " Kamu
bankalanndan sorumlu devlet bakanlan"nm saytst hi9 de aztmsanmayacak
kadar fazlayd1. Bu bakanlann tek gorevi Halk Bankast, Ziraat Bankast,
Emlak Bankast ·vb. kullanarak kendi partili ve se9menlerine ucuz kredi
dagtttirmak, bu kredilerin de oy olarak geri donmesine 9alt~makt1.
Btirokratlarm da ofis istihdamlarmt artirmak i9in ozelle~tirmeye kar~I
9tkmalar1 beklenmektedir. KOBi veya 9ift9i odalart rant ak1~mm devam1
i9in ozelle~tirmeye zaten kar~tdtr. Kamuoyu ise ilgisiz ve bilgisiz bir ~ekilde
konudan uzak durmayt s~mektedir. Boyle bir durumda kamu bankalarmm
ozelle~tirmelerinin kaideyi bozmayan birka9 istisna dt~mda -ki bunlar da
yukar1da bahsi ge9en kti9tik bankalardtr - son derece ba~artstz olmasma pek
de ~a~trmamak gerekir.
Bununla birlikte, uzun zamandtr ilk defa bu durum degi~iyor olabilir.
2001 krizi sebebiyle kamu bankalannm gorev zararlart 20 rnilyar dolar1
a~mt~ durumdadtr. Bu zararlar kamu bankalarmm bilan9olarmdan T.C.
Hazinesi'ne aktartlmt~tir. IMF ile yaptlan yeni stand-by dtizenlemesi ve
Dtinya Bankast ile yaptlan anla~malar geregi ytiklenilen btit9e tahditleri
htiktimeti ozelle~tirmeleri htzlandtrmak zorunda btrakmaktadtr. Eger
Ttirkiye 2005 ythnda AB ile tam tiyelik mtizakerelerine de ba~larsa, AB de
Ttirkiye' den finansal sisternini reform etmesini talep eden uluslartistti
kurumlara bir yenisi olarak eklenecektir. Politikactlar ise Alman veya
italyan orneklerinde oldugu iizere, tedrici reform veya ozelle~tirme
se9eneklerinden biriyle cevap verme durumunda kalacaklardtr.
Ttirkiye'nin ~u anki durumu bugtintin Almanya'smdan ziyade 90'1arm
italya'sma daha 90k benzemektedir. Ttirkiye de ~u anda 90'larm italya'st
gibi ekonomik duraganhktan ve kotti bir mali krizden 91kmaya
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~ah~maktadtr. italya, bu durumdan kurtulmak i~in hiZh bir ozelle~tirmeyi
tercih etmi~tir. Almanya ise gii~lii ekonomisine giivenip, ~tkar gruplarmm
da basklSlna boyun egerek tedrici bir reform siirecini ba~latmt~tlr.
Tiirkiye' nin oniindeki se~enek ise italya gibi ozelle~tirmeyi tiimden yapmak
gibi goziikmektedir.

Ancak bu samldtgt kadar kolay olmayabilir. Tiirkiye'de ozelle~tirme
zaman kolay olmamt~tlr. Politikacilann temiz olmayan yontemleri
~ogu zaman bu siirece golge dii~iirmii~. mahkeme kararlanyla ~ogu
ozelle~tirme engellenmi~tir. Bu durum ozelle~tirmeyi italya'da IRI gibi bir
kuruma veya Almanya'daki Treuhand benzeri bir list kurula btrakarak
~oziimlenebilir. Tiirkiye'de bu ama\=la kurulan biB ise kendisi biiyiik bir
KiT haline gelmi~ olup ihtiyaca cevap vermemektedir. ikinci problem ise
daha biiyiik ve belki de a~tlamazdtr. Bir maim sattlmast i~in ahctya ihtiya~
vardtr ama bugiin bu biiyiik kamu bankalanmn ahctst oldugu son derece
~iiphelidir. 6rnegin, eskiden son derece ba~anh bir ozel banka olup TMSF
tarafmdan devralman Pamukbank' a hi~ talip 91kamamt~tu ve bu banka
Halkbank ile birle~tirilmek suretiyle kapatilacakttr. Boylece, kamu
bankalarma hem yerli hem de yabanc1 talebinin pek de ortada goziikmedigi
ortaya ~tkmt~tlr. AB tam iiyelik miizakerelerine ba~lansa ve bu
makroekonomik istikran beraberinde getirse dahi kamu bankalarma talep
gelmesi yine de ytllar alabilir.
hi~bir

Nihai ~oziim rekabette ve bu bankalarm profesyonelce yonetilmesinde
yatabilir. Bunu daha iyi tammlayabilmek i~in ozelle~tirmenin hukuksal ve
iktisadi tammlart arasmdaki farka bir kez daha bakmamtz gerekebilir. Kamu
bankalartm hukuksal olarak ozelle~tirmek anlamma gelen miilkiyet degi~imi
yerine dolayh bir ozelle~tirme ger~ekle~tirmek de miimkiindiir. Bunu
yapmanm yolu sert biit~e klSltlamalan koymaktan ge~mektedir. Eger kamu,
bu bankalarm mevcudiyetini garanti altma almaz ve gerekirse batmalarma
izin verirse, onlar da serbest piyasa ko~ullarma gore hareket edeceklerdir.
Benzer bir ~ekilde, alternatif olarak miilkiyet degil de yonetim
ozelle~tirilerek fonksiyonel ozelle~tirme tabir ettigirniz durum da
yarattlabilir. Miilkiyet devlette kalsa da, profesyonel ve ozel yoneticiler
~irketleri yonetecek, boylece rekabet ve liberalle~me saglanacaktrr. Bunun
ger\=ekle~mesi i9in ~tiphesiz gerekli hukuki altyap1 olu~turulmahdtr. Zira
italya orneginde oldugu gibi, ba~arth bir ozelle~tirmenin ilk ayagt hukuki
altyaptyt olu~turmakttr. Bu ve benzeri uygulamalar uzun donemde tam bir
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ozelle~tirmenin yerini tutamasa dahi ktsa vadede ahctlann olmadtgt bir
ortamda kamu bankalanm reform etmek ve sektOrii daha adil rekabet
~artlarina ta~Imak i~in faydah yontemler olabilir.

VI. SONUc;
Bir iilkenin bankacthk sektorii ekonornisinin diizgiin ~ali~mast i~in
hayati onem ta~mmaktadrr. Bu oneme haiz bir sektorde ozelle~tirmeden
kaynaklanacak etkinlik art1~1 pek tabi ki arzu edilmektedir. Bu durum,
eskiden kamu bankacthgmt savunan ~ogu iilkenin bugiin ozelle~tirmelerini
tamamlamt~ olmalarmdan da anla~tlabilmektedir. Aynca, AB iiyesi ve iiye
olacak iilkeler i~in AB' nin finansal sektor koordinasyonu ile ilgili
direktifleri bankacthgm rekabete uygun hale getirilmek amactyla yeniden
yaptlandmlmastm ve liberalle~tirilmesini ongormektedir.
Bu c;ah~mada, Almanya ve italya' mn AB ' den gelen bu isteklere alan
cevaplan ele almm1~ ve Tiirkiye'nin bundan <;tkarabilecegi dersler
ara~tmlmt~ttr. Kamusal tercih yakla~Imt kullamlarak neden iki iilkenin
farkh yontemler sec;tigi incelenmi~tir. italya'mn ozelle~tirmeyi sec;mesinin
ardmda politikactlann biitc;e tahditleri yiiziinden stkt~malar, finansal krizin
etkileri ve ~tkar gruplarmm nispeten daha az etkin olmalar1 yatmaktadtr. Ote
yandan Almanya, Landesbanklan topyekun ozelle~tirmeyi reddetmi~. onun
yerine daha tedrici bir reform siireci ba~latmi~ttr zira biitc;e ktsttlamalart
daha az, <;tkar gruplartysa daha aktiftir.
degi~ik

Bu ~artlar altmda, Tiirkiye' nin biitc;e ktsttlamalan ve iktisadi durumu
italya ornegine daha c;ok benzemektedir. Bu sebeple rasyonel politika
onerisi Ttirkiye'de de kamu bankalarmm ozelle~tirilmesi olmaltdtr. Ancak,
Tiirkiye'nin italya'dan onemli bir farkt ~udur ki bu kamu bankalarma
kurumsal bir talep bulunmamaktadtr. Bu sorunu c;ozmek ic;in ozelle~tirmeye
degi~ik bir a~tdan bakmak gerekebilir. Ozelle~tirmeye hukuksal bir ac;tdan
bakarak mtilkiyet transferini zaruri ktlmak yerine fonksiyonel veya dolayh
ozelle~tirme yakla~tmlart tavsiye edilmektedir. Dolayh ozelle~tirme
Almanya' mn yapttgt reformlart andmrken, fonksiyonel ozelle~tirme ise
miilkiyet yerine yonetimin ozel ellere gec;mesi anlammt ta~tmaktadtr.
Hangi yol sec;ilirse se~ils in, Tiirkiye AB'nin bir iiyesi olacaksa AB
finansal sektOr koordinasyon direktiflerinde de belirtildigi gibi mali
piyasalanm bir diizene sokmakla yiikiimliidiir. Kamu bankalarmm
ozelle~tirilmesi
siireci de mali piyasalarm deregiile edilmesi ve
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adil rekabete uygun bir hale getirilmesinde son derece hayati

onem ta~tmaktadrr.
Summary:
This paper presents a public choice analysis of public banking reform
efforts in Turkey by comparing the Turkish case with those of Germany and
Italy. After a brief parley into the theoretical background of banking sector
privatization and public choice theory, the links between the current EU
policies and the refo rm and privatization efforts in Germany and Italy are
examined, and then compared with the Turkish case. Some comments about the
particularity of the Turkish state banking sector are put f orward, along with
some possible policy prescriptions in preparation for the expected EU-driven
public banking sector reform.
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