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'...Haziran 1999'da kabul edilen yeni bankacılık kanunu ve Aralık ayında kabul edilen daha
sonraki değişiklikler, bankacılık sektörünün
modernizasyonu için yasal temeli yaratmıştır. Yeni
Kanun çerçevesinde bankalara mevzuata tam
olarak uymaları için bir süre tanıyan Basel ve AB
standartlarına uygun güncelleştirilmiş mevzuat
yürürlüğe
konmuştur.
Yeni bir Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu (BDDK)
oluşturulmuştur ve bu kuruluşun, siyasi müdahalelerden uzak olması beklenmektedir. '
(..)
'... Bütün banka aktiflerinin yaklaşık yüzde
40'ını oluşturan devlet bankalarının mali oranları
da bozulmustur. Büvük devlet bankaları. hükümetin zorunlu kıldığı programlar ve sübvansiyon lu
krediler sonucunda Hazine'den "görev zararları "
olarak adlandırılan büyük ve artan likid olmayan
alacaklar oluşturmuşlardır. '
(. ..)
'...Devlet bankalarının Türkiye'nin mali sistemindeki başat konumları. geçmişten kaynaklanan
bir durumdur. Bu bankalardan bazılarının görev
zararları ve aşırı personel gibi şorunları olmamakla birlikte yönetimleri ve sermaye yapıları.
giderek rekabete açılan yerli mali piyasalarda
rekabet etmeleri ve gelişmeleri için gerekli mali ve
insan kaynakları yatırımlarını yapmalarına izin
vermemektedir.' " ("Türkiye: Sürdürülebilir
Büyüme için Yapısal Reformlar"
Ülke
Ekonomik Raporu. Dünya Bankası 15 Eylül
2000)
Kamu Bankalannın özelleştirilmesine "gerekçe" arayan Dünya Bankası bile, kamu bankalarının bugün içinde bulunduğu durumu ve diğer
bankacılık alanındaki gelişmeleri (iç boşaltmaları,
soyup soğana çevirmeleri) açıklarken, yukarıdaki
alıntılarda gördüğümüz tespitleri yapmaktadır. Bu
alıntılardan ve raporun tümünden şu çıkmaktadır:
Esasen kamu bankalannın "özelleştirilmesi" gerekmiyor, ancak içinde bulundukları durum itibariyle ancak "özelleştirilirse" veya "gerekli reformlar" yapılırsa ve en önemlisi de "siyasi müda-

halelerden" arındırılırlarsa kurtulabilirler! (?)
Dünya Bankası'nın, kamu bankalarımn "özelleştirilerek" kurtulmasını düşünmesi ve istemesi
normaldir. Çünkü Dünya Bankası, zaten "özelleştirme" kavrarmnı savunan ve bizim gibi geri
bıraktırılmış, genelolarak da güney yarım kürede
bulunan ülkelerde uygulanmasını isteyen ve
dünyanın büyük sermaye tekellerinin "öz" kuruluşudur. Ancak, Dünya Bankası'nın bu tespiti bizce,
soru işaretli bır tespittir.
i
Önce şu soruyu sorup yanıtını aramak gerekir:
Kamu Bankaları niçin özelleştirilmek isteniyor?
Kamu Bankalarının özelleştirilmesi Kanunu'nun
III maddesinde, bu Kanun'un amacının bankaların
çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin
gereklerine göre çalışması gösterilirken, hatırlarsanız Kanun, 15.11.2000 tarihinde alelacele
TBMM'ne getirilmiş ve kanunlaşması sağlanmıştır. Çünkü, o günlerde Türkiye Ekonomisi,
deyim yerindeyse "batmak" üzereydi. Dünya
Bankası'ndan 6 milyar dolar kredi alabilmek için
acele edildi ve hatta Cumhurbaşkanı'da; "Anayasa'ya aykırı maddeleri sonra düzeltiriz" ifadeleriyle ikna edilerek kanunlaşması sağlandı. O zaman, bankaların özelleştirilmek istenmesinin esas
nedenini,
bankaların çağdaşlaştırılması veya
rekabete hazır konuma getirilmeleri olarak görmek
doğru olmaz. Bu durumda esas nedeni, "ekonomik
kriz" olarak değerlendirmek daha doğru olur.
Ekonomik kriz sadece Türkiye'de yaşanmıyor.
Çünkü ekonomik krizin çıkışı ve bizim gibi geri
bıraktırılmış ülkelerde bu boyutlara ulaşmasının
nedeni, "Yeni Dünya Düzeni" denen ve esasen yerli
ve yabancı sermayenin
DAHA ÇOK KAR
mantığıdır.
Dünyada var olan "ekonomik krizi", Michel
Chossudovsky "Yoksulluğun Küreselleşmesi" adlı
kitabında şu şekilde anlatıyor;
"Küresel Kriz, dünyanın herhangi bir tekil
bölgesinde yoğunlaşmıyor. Ulusal ekonomiler
birbirlerine bağlanmış durumda; (yaklaşık 750
küresel kuruluş tarafından kontrol edilen) ticari
bankacılık ve şirket sahipliği ekonomik sınırları

aşıyor; uluslararası ticaret bütünleşmiş ve dünyanın her yanındaki mali piyasalar hızlı bilgisayar
bağlantıları aracılığıyla birbirlerine bağlanmış
durumda. Güncel kriz, özellikle da Soğuk Savaş'ı
izleyen belirsizlik döneminde, iki savaş arası
dönemdeki krize oranla çok daha karmaşık,
toplumsal sonuçları ve jeo-politik anlamları çok
dahaderin.
Küresel ekonomi, ulusal devlet kurumlarını
etkisizleştiren ve istihdam ile ekonomik etkinliklerin daralmasına hizmet eden bir "uluslararası
alacak tahsilatı süreci" tarafından "düzenleniyor ".
Gelişmekte olan ülkelerin dış borç yükü iki
trilyon dolara ulaştı; Ulusal paraların genellikle
toplumsal çatışmalara, etnik çekişmelere ve iç
savaşlarayol açan çöküşünün bir sonucu olarakpek
çok ülke istikrarsızlaştı.
(. ..)
Maksimum kar arayışı 1980'lerin başındaki
borc krizinden bu yana, devlet kurumlarının parçalanmasına, ekonomik sınırların alaşağı olmasına ve milyonlarca insanın yoksullaşmasına yol
açan makro-ekonomikpolitikalarla yürütüldü.
(. ..)
Bu sistemde, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını artırmaları yurtiçi alım gücünün düşmesine bağlıdır. Yoksulluk, arz tarafının bir girdisidir.
"Yükselen piyasalar", geçmişte varolan üretim
sisteminin
eşzamanlı olarak değiştirilmesi
aracılığıyla açılır, küçük ve orta ölçekli girişimler
ya iflasa itilir ya da küresel bir dağıtımcı için
üretmeye zorlanıy, devlet girişimleri ya özelleştirilir
ya da kapatılır, bağımsız tarım üreticileri
yoksullaştırılır. "
Yazar, kitabında tam da ülkemizde yaşananları
anlatarak "ekonomik krizi" tarif ediyor. Yıllardır,
tüm "özelleştirmelere" ve kamu bankalarının
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"özelleştirilmesine" karşı olduğumuzu yazdık, o
gün görülemeyen gerçekler, bugün birer birer
ortaya çıkıyor. Yazar "ekonomik krizi" anlatırken,
ekonomik krizin ortadan kaldırılması
için
öngördükleri
ekonomik yeniden yapılanma
sürecine ilişkin tedbirleri, uluslararası sermaye
tarafından Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) aracılığıyla (bugüne kadar geri
bıraktırılmış) bugün gelişmekte olan bölgelerde
yoğunlaştırıldığını, bu ülkelerin bir bütün olarak
tahrip edildiği anlatıyor ve Somali, Ruanda,
Peru, Yugoslavya, Bosna-Hersek'ten
örnekler
veriyor. Türkiye'de de Özellikle 1980 sonrası
ekonomik yeniden yapılanma çalışmalarına hız
verilmiş ve Dünya Bankası, IMF ve WTO ile
ilişkiler yoğunlaştırılmıştır.
Bu kuruluşların
baskısıyla 1980 sonrası "özelleştirme" politikalarına hız verilmiştir. O günden bu yana geçen son
14 yılda, Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın da
açıkladığı gibi; "...14 yılı aşkın süredir devam eden
özelleştirme uygulamaları kapsamında kamu
kurumu niteliği taşıyan 179 kuruluş ve işletmeden
14 bin 790 çalışanın iş akdinin feshedildiği..."
binlerce işçi-sözleşmeli personel işsiz kalmıştır.
Yine, ülkede bir çok küçük ve orta ölçekli
girişimcilerin işyerlerini kapattığı, bu günlerde de
büyük bir hızla kapanmaya devam ettiği gözler
önündedir. TÜBİTAK'ın yaptığı bir araştırma da
Türkiye gerçeğini tam anlamıyla ortaya koymaktadır. Türkiye son yirmi yılda yoksullaşmış, alt gelir
ve üst gelir grupları arasındaki fark giderek açılmış
ve ülke insanı sefalete terkedilmiştir. İşte bütün bu
nedenlerden dolayı genelolarak tüm "öze lleştirmelere" ve kamu bankalarının "özelleştirilmesine"
hep karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz.
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