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Banka sorunlan geleneksel olarak hem bankanın iç yönetimi hem de para teo
.risi ve politikası başlıklan altında tartışılmaktadır. İlki, banka fonlannın tahsisi ve 
bankanın maliyet ve kazançlarıyla ilgilidir. İkincisi ise özellikle banka ödünçlerinin 
ve yatırım işlemlerinin para arzı üzerindeki etkileri üzerinde durmaktadır. Her iki 
yaklaşımda de~işik kaynaklarda incelenmiştir ve yeniden tekrarına gerek yoktur. 
"Bu inakaledeki amacımız , yukarıda adı geçen iki yaklaşımın sonuçlannı sistematik 
olarak birleştiren bir model ortaya koyarak bu alandaki bı>şlu~u doldurmaktır. 

Bu iki yaklaşım bir yandan bankayla öncelikle bir işletme olarak ilgilenenler
le, öte yandan banka işlemlerinin para arzını dolayısıyla toplam ekonomik faaliyet
lerin seviyesini ve çeşidin! etkilemisini ön plana alaniann olaya bakış farklılıklarını 
yansıtmaktadır. Kişisel banka işlemlerinin sonuçları, bankanın kar ve zarar duru
muyla özetlenmektedir. Banka işlemlerinin para arzı üzerindeki etkileri; bankanın 
bilançosunda özellikle likit karşılıklada mevduatlar arasındaki ilişkiyle belirlenmek
tedir. Bu modelin amacı sistematik olarak ticari banka işlemlerinin durumunu, gelir 
ve bilanço durumunu aynı anda ele almaktır. Dolayısıyla, bu makalede sunulan mo
del alternatif banka politikalannın (ödünç verme, yatırım, farklı krediler, vadeli 
mevduatıann faiz oranlannın artıniması veya azaltılması, tüm maliyetlerini karşıla
yamayan marjinal işletmelerin reddi, fazla rezerv tutmanın arzu edilirli~i vb. gibi) 
incelenmesinde fayda·lı bir araçtır. 

Ek qlarak, model kişisel bankanın karşılık taleplerinde bir de~işme, içsel ve 
dışsal gelir ve gider akımları, merkez bankasının açık piyasa işlemleri, cari . veya 
gelecekteki faiz de~işmeleri gibi bir dizi dışsal faktörlerin etkilerini incelemekte de 
kullanı Iab ilir. 

A. TİCARI BANKALAR İÇİN GRAFiKSEL BİR MODEL 

Bu makalede portföy politikasını gözden geçirmek amacımız olmamakla bir
likte, bununla ilgili kısa bir yorum tartışmalaraaçıklık getirmed e yardımcı olabilir. 

* ALHADEFF, Dauid A. and ALHADEFF Charlotte P. , "An Integrated Model 
for Commercial Banks" in CARSON Dean; Money and Finance, John Wiley 
Sons, New York, 1967. 
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Portföy kompozisyonunu belirlerken, bankalar genellikle faiz oranları üzerin
de rekabetten kaçınmaktadır. Bu nedenle bankerler, herhangi bir anda, çeşitli kre
diler için cari faiz oranlarını kabul etmekte ve portföylerini mevcut faiz cetveline 
göre ayarlamaktadu. Ayrıca, birçok bankada maliyet muhaı;ebesi, çeşitli kredi tah
sisleri için yeteri kadar geliştirilmemiştlr. 

Bunun sonucu olarak sabit maliyetler bir bankanın çeşitli ürünleri arasmda 
bölüştürülmemektedir. Benzer şekilde, bankacılar normal aralı~ı içinde, çeşitli çık
tılar Için de~işebilir maliyetierin muhtemelen sabit l)ldu~una inanır göıi.inmektedir. 
Gerçi, çeşitli çıktılar için de~işen maliyetierin kesinlikle bilinmesine olanak yoktur. 
Bankalar yaklıışık_ olarak çeşitli çıktılar için de~işen masrafların sırasını bilebilir. 

E~er portföy kompozisyonu özellikle en basit anlamda, kar maksimizasyonu 
motiftyle belirleniyorsa ve her kredi kategorileri içinde tam bir homojenlik bulun
du~u varsayılıyorsa, bankacılar önceli~i de~işen maliyetler üzerinde en yüksek mar
kaja sahip üıi.inü ve daha sonra daha düşük markajlı ürünleri sunacak şekilde faaliyet
te bulunacaktır. Bankacılar bir dereceye kadar farklı çıktı çeşitleri üretecektir. Çün
kü belli bir ödünç verme konusunda ihtisaslaşma piyasanın genişli~i tarafından smır
lanmıştır. Banka fonlarının tahsisi likidite, borçlarını ödeme iktidan ve yasal milla
hazalar 'gibi üç önemJi unsur tarafından belirlenmektedir. Kısacası, likidite düşünce
leri toplam gelir getirici aktif hacmini kısıtlayarak ve bankaları gelir getirici aktifleri
ni nispeten daha az gelir getirici aktifler şeklinde tutmaya zorlayarak portföy kom
pozisyonunu etk~er. Borçlan ödeme iktidannda olma durumu, muhtemel zaı:ar ris
kini gözönünde tutmaktadır. Bu ise iki şekilde kar elde edilmesini etkiler: 1) Daha 
yük ::k karlar, risk primi gözönünde tutulmaksızın, kabul edilebilir, ödünç verme ve 
yatırım riskleri üzerindeki keyfi sınırlamalada engellenebilir. 2) Daha yüksek Karlar 
farklılıştırmayla da engellenebilir. Farklılaştırma seçilmiş risk kategorileri içinde 
yer alan kar oranı yüksek -aktiflerde ihtisaslaşmayı sınırlar. Genellikle yasal mülaha
zalar, bir bankada toplanı gelir getlrci aktifler hacmini; ihtisaslaşmayı sınıriayarak 
belli aktif kategorilerini tamamen devre dışı tutarak banka karlannı etkiler. 

ı. Değiştirilmi ş Kar Grafiği 

önceki yor.ımları dikkate alarak ticari banka işlemleriııJn gelir ve bilanço yön-· 
lerini birleştiren bir model geliştirebiliriz. Ticari banka işlemleri özellikle firma ku
ramıyla ilgili değişkenlere göre yönlendlrilebilir. Fakat bu şekilde oluşturulan mo
del işlemiyecektir. Bir yöneylem modeli için, firma· kuramı kavramlannı bankacı
larm günlük işlemlerine değinen değişkenlere aktaralım. Modelimizdeki değişkenler 
ticari hankalann gelir durumu ve bilançolarındaki tüm büyük kalemleri içermekte
dir. 

Gelir ve maliyet kalemleriyle bilanço kalemlerinin birleştirilmesindeki en bü
yük güçlük, iki değişken kümesine ait farklı zaman dönemleriyle ilgilidir. Gelir du
rumu bir işletmenin kesin zaman dönemi bitimindeki tecrübesini özetler. Halbuki 
bilanço belli bir anda firma değerlerinin yatay kesitini gösterir. Di-ğer bir ifadeyle, 
bir bankanın gelir durumuyla ilgili kalemleri akım; buna karşılık bilanço kalemleri 
stok değişkenlerdir. Farklı dönemler tarafından sunulan kannaşıklıklar aşağıdaki 
şekilde gösterilebilir. Zamanın herhangi bir anında, banka belli bilanço kalemlerine 
sahiptir. Aktif kalemlerinin pek çoğu ve bazı pasifler dönem başına göre belli bir 
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oranda de~işmeleri içerir. Böylece, zamanın herhangi bir arunda, kazanç ve masraf 
oranianna ba~lı olarak, dönem başına banka belli oranda net kar (veya zarar) elde 
eder. Gelir durumuyla ilgili kalemleri herhangi bir anda dönem başının bir oram ola
rak tarumlarsak verilen herhangi bir an için gelir kalemleriyle bilanço kalemlerini 
birleştirebiliriz. Grafi~i de~iştirerek, problemimizin herhangi de~işkenindeki bir 
de~işikli~i gösterebiliriz. Böylece zamanın herhangi bir anı için, grafik model kul
lanılabilir ve ayarlanmış grafikler seri~i zaman bitiminde bankanın durumunu gös
terir. öte yandan grafikteki zaman dönemi bir yıllık genel muhasebe dönemiyse ve 
de~işkenler bu dönem boyunca de~işmeden aynı kalıyorsa, grafikte gösterilen gelir 
ve harcama orarıları dönem esnasındaki gelir ve harcamaların mutlak de~erleriyle 
tam tarnma çakışacaktır. 

Giriş mahiyetindeki bu gözlemlerden sonra , bilanço ve gelir durumu kalem
lerini birleştirmeye yönelik modelimizin analizine dönebiliriz. Bu problemdeki 
önemli de~işkenler Tablo I de sıralanmıştır. 

Talılo: ı 
Önemli Bilanço ve Geli~ Durumu Kalemleri 

Onemli Aktifler 

- Nakit ve Bankalardan alacaklar 

- ödünçler ve İskontolar 
Yatırımlar 

Kazanç Kaynaklan 

Tahvilterin faiz ve dividantları 
ödünçterin faiz ve iskontoları 
ödünçlerdeki diğer değişmeler 

-<--- Mevduat servis ücreti 
ödünçlerden sağlanan diğer kaz. 
Diğer ticretler 
Emanet Bölümü Kazançları 
Diğer kazançlar 

Dönem 
Başına dolar 

' 

Önemli Pasiller 

Sermaye (dağıtılmamış karlar, zarar 
karşılıkları dah il) 
Vadeli Mevduatlar 
Vadesiz Mevduatlar 

Masraflar 

Memur Maaşları 
İdareci olmayaniann maaş ve ücret. 
Yönetici ücreti . 
ödünç alınan para için faiz 

- Vadeli mevduatlar için faiz 
-- Gelir vergisinin dışındaki vergiler 

Amortisman 
Diğer h~rcamalar 

----

Dönem Dönem Dönem 
Başına dolar Başına dolar Başına dolar 

f Kar 
Başabaş Hattı o o 

F 

D ı 

! Zarar 

Dolar 

Şeki/ 1 

p 

o 
R 
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Şekil (1) de x ekseninde banka fonlarının çeşitli kaynak ve kullanımları ölçül
mektedir. Y ekseninde ise x ekseninde ölçülen çeşitli fon hacimleriyle (kaynak ve 
kullanım) ilgili gelir veya maliyetler ölçülmektedir. Y ekseni üzerindeki sıfır noktası 
bankanın başabaş noktasını göstermektedir ve kar ve zarar da Y ekseninde ölÇül
mektedir. Her bankanın sıfır çıktı seviyesinde bir miktar sabit masrafının olması do
~aldrr. (ücretler, amortismanlar,'gelir vergisi dışındaki vergiler vs.) Y ekseninde sabit 
masrana-r OF olarak gösterilmiştir. 

2. Banka Fonlannın Kaynağı 

Her banka için çık h seviyesinil.l sıfır olması durumunda belli ·miktarda temel 
sabit maliyetler söz ·konusudur. Tablo I de yer alan harcamalara memur maaşlan, 

idareci olmayanların maaş ve ücretleri, yönetici aylıklan, gelir vergisi dışındaki ver
giler, amortismanlar, muhtelif masrafların bir kısmı (ısıtma, aydınlatma, sigorta vb) 
gibi sabit maliyetler de dahildir. Bu temel sabit maliyetierin toplamı y ekseni üze
rinde negatif olarak ölçülmektedir. Şekil l'de temel sabit maliyetler OF dir. 

Bankaların temel kaynaktan, sermaye (bölüşülmeJl)iş karlar ve zarar için kar
şılıklar dahil) ve mevduatlardır (vadeli ve vadesiz). Kısa dönemde sermayenin mali
yetsiz oldu~unu düşünebiliriz. Çünkü dividantlar karlardan artakalan bir ödemedir. 
Uzun dönemde banka sermayesinin de bir maliyeti oldu~u kesindir. Banka sermaye
si normal getiri sa~larnazsa pay senedi sahipleri banka endüstrisinden sürekli olarak 
fon çekerek, alternatif kullanım alanları arayacaklardrr. Alternatif olarak, pratik dü
şünceler her yıl dividant ödenmesini zorluyorsa banka sermayesinin kısa ~önemde 
de bir maliyetinin olaca~ı düşünülebilir. Bu durumda, dividant miktarı sermayenin 
kısa aönem maliyetidir ve grafik olarak sabit maliyetlerde gösterilecektir. 

Mevduatlar sermayeden daha önemli fon kayna~ıdrr ve ne vadeli ne de vadesiz 
mevduat maliyetsizdir. Vadeli mevduatların maliyetine, bu hesaplarta ilgili banka 
teçhizatının yıpranması, bu hesaplar için istihdam edilen emek maliyeti ve vadeli 
mevduatıara ödenen faiz dahildir. Vadeli mevduatlar do~rudan do~ruya bir hizmet 
geliri sa~lamaz. Vadesiz mevduatların maliyetine bu mevduatlada ilgili emek istih
dam maliyeti ve çek süreci sırasında eskiyen makina ve teçhizatm de~er kaybı dahil 
edilir. Vadesiz mevduatlarda do~rudan hizmet masrafı olarakbir dengeleyici gelir 
elde edilebilir ı . Ancak hizmet kazancı, vadesiz hesaplannın d~nıdan maliyetini 
karşılamada yetersiz kaldı~ından, birçok bankada vadesiz hesapıann net maliyeti 
olacağını düşünebiliriz. Vadeli mevduat maliyetleriyle net vadesiz mevduat maliyet
leri toplamına mevduat maliyeti denilmektedir. 

Mevduat maliyetlerinin yapıSı belirsizdir. Çünkü, mevduat maliyetleri hem sa
bit hemde de~işir maliyetierin özelliklerini · içermektedir. De~işen maliyetler çıktı
daki kısa vadeli de~işmelerle değişir. Belli karşılık oranı ve belli karma mevduat 
durumunda, maliyetierin de~işebilir maliyet özelli~ine sahip olduğu görülmektedir. 
Çünkü, mevduatlarda bir artış olmaksızın banka, çıktısım arttıramaz. öte yandan 
de~işen bir faktör, yönetimin elinde bir de~işkendir. Bununla beraber, Bankacı her
hangi bir anda, istikrarlı mevduat~arı hızla de~ştirmek konusunda reel bir seçime 

ı Bu durum, batı ekonomilerindeki bankacılık sistemi için geçerlidir. 
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sahip dejtildir. Gerçekten, bankanın elinde yıllardan beri kullanılmamış mevduatlar 
(aşırı rezerv şeklinde) bulunabilir. Bunlar banka parasını pahalılaştırır; banka bu 
fonları gelir getirlci aktiflerde kullanmamaktadır. Bu göıi.iş açısından, mevduat mali
yetleri sabit maliyetler gibidir. 

Bu makalede kolaylık olsun diye, mevduat maliyetleri sabit maliyet olarak ka-
.bul edilmiştir ve y ekseninde negatif olarak gösterilmiştir. . 

Mevduat maliyetleri, mevduat hacmindeki de!tişiklijte bajtlı olarak dejtişmek
tedir. Kar grafijtinde sermaye hacmi (eski sabit faktörlere yatırılmış sermaye) ve 
mevduatlar; x ekseni boyunca ölçülmektedir. Halihazır sermaye ve mevduat hacmi · 
Dı P dir. Net mevduat maliyeti y ekseninde ölçüldü!tünden, halihazır mevduat ma-
li~tirnı~ · 

Kısa dönemde, temel sabit faktörler ve banka sermayesi belli belirsiz sabit iki 
faktördür. Bunların herbiri kısa dönemde, bankanın kapasitesi üzerinde neredeyse 
bağımsız bir kısıtlama getirmektedir. Herhangi bir anda, söz konusu bankanın belli 
bir bina boyutu, belli miktarda makina teçhizatı ve sürekli çalışan memurlan vai
dır. Bu temel sabit faktörler bankanın kullanacağı çıkti ve mevduat miktarını sınır
lamaktadır. Şekil (1) de bu kısıtlama D2 O dur. FD2 bu kapasite için net mevduat 
maliyetidir. öte yandan mutlak sermaye miktarı (karma bir portföy için) bir banka
nınemniyetli bir şekilde yönetebilecejti mevduat pasiflerini sınırlamaktadır. Bu sınır 
D3 R dir ve F 3D bu kapasite için net mevduat maliyetidir. 

Bir banka için halihazır kapasite-hattı (Dı P), mevduat hacmindeki dejtişiklik
lerle de!tişecektir. örneğimizde bu kapasiteyi temel sabit faktörler (D2 O) sınırla
maktadır. Böylece karşılaşılan birinci kısıtlama, belli bir banka için efektif kapasite 
sınırıdır. Te~el kapasite değişmeleriyle ilgili ban~a kararları önemlidir. Fakat bun
lar uzun dönem kararlarıdır ve makalemizdeki kısa dönem analizinde dikkate alın
mamıştır. 

3. Banka Fonlarının Kullanımı 

Banka fonlarının kullanım biçimini aktifleri göstermektedir. Bankaların birin
cil karşılıkları (aşırı rezervler dışındaki) gelir getirmemektedir. Yasal karşılıklar va
deli ve vadesiz mevduatların hacmi tarafından belirlenmektedir. Kasa karşılıkları 
bankaların günlük karşılık ihtiyaçları tarafından belirlenmektedir. Şekil (2) de birin
cil karşılıkları (DC) göstermektedir. 

Bankalar mevsimlik likidite ihtiyaçlarını karşılamak için günlük normal karşı
lıklarının üstünde bir ikincil karşılık tutabilir. İkindi karşılı!tın hacmi daha çok mev-
'duatların hacmi ve özelliği mu di sayısı, bankanın bulunduğu yer vb. unsurlar tarafın
dan belirlenir. Bankalar genellikle tecrübelerine dayanarak ikincil karşılıkların hac
mini belirleyebilir. CJ gayri safi gelir eıtrisini göstermektedir. Buradan aktiflerin içer
diği ücret ve maaş maliyetleri düşülerek ikincil karşılıkların net kazancı, CT, elde 
edilir. 

Bankacı, fqnlarını birincil ve ikincil karşılıklara tahsis ettikten sonra, artık 
müşterilerinin ödünç taleplerini karşılamaya hazırdır. Bir bankanın ödünçler port
föyü homojen değildir. İçinde müteşebbüslere ödünçler, yapı ödünçleri, tüketici 
ödünçleri vb. yer almaktadır. Biz basitlik amacıyla tüm ödünçleri birlikte ele alaca
ğız. Tüm ödünçler için gayri safi gelir ejtrisi JW dir. Bundan faiz ve diğer ödünç mas-
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Gelir 
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D~--~--~~--~--------------------~P c 

Şekil 2 

rafian düşüldülünde TZ net gelir e~risi elde edilebilir. 

.-

Birincil karşılıklar, ikincil karşılıklar ve tüketicilere verilen ödünçlerden ı;onra, 
açı.k piyasa tahvillerine yapılan yatırım, banka fonlannın tali kullanımıdır. Bu ne
denle açık piyasa tahvillerine yatırım e~risinin eAimi ödünç eAnsinden daha küçük
tür. Gayri safi yatırım geliri e~risi WG ve net yatırım e~si ZL dir. Karlar şekil (2) 
de ~~key eksende OL ile gösterilmiştir. 

4. Fazla Rezervler ve ödünç Alınan Fonlar, 

Normal koşullarda banka sistemi para yaratmakla birlikte, tek başına bir ban
ka genellikle para yaratmayabilir. Böylelikle, bir banka yalnızca halihazırda sahip ol
duAu fooları ödünç verebilir veya yatırabilir .. Banka fonları, portföy yönetimi pren
siplerine uygun bir şekilde çeşitli kullanırnlara tahsis edilir. Bir döneme ait banka 
işlemlerinin ı;oniıcu olarak elde edilen kar veya zarar, do~ dan do~ruya net kazanç 
eArisinde gösterilmektedir. 

"Şimdi ödünç alman fonların kullanımını ele alalım. ş·ekil ( 3) de sermaye ve 
mevduat alarak toplam fon kayna~ı DP ve toplam sabit masraflar OD dir. Fon kulla
nımı ?larak, birinCil karşılıklar DC ve kazanç getiren aktifler CP dir: lkincil karşılık
lar, ödünçler ve yatırımlar Için net gelir e~risi CM ve karlar OM dir. Birincil karşılık
lar (DC), tamamen mevctuat miktarıyla uyumludur. Şimdi bankanın gelir getiren ak
tiflerini RC kadar arttırdıAını düşünelim. Toplam gelir getiren aktifler RP dir ve net 
gelir e~risi RG dir. . 
· Birincil ka~ılıklar DR'ye eşit oldu~undan, karşılık açıAı RC dir. Banka Mer
kez Bankasından RC kadar ödünç alarak ka~ılık açılını giderebilir. Fonlar ödünç 
ahnd_ıktan sonra, RG eArisi RC ile çakışmcaya kadar saAa kayacaktır. Gelir getiren 
aktifler hacmi hAla RP Ye eşittir. Fak_at Merkez Bankaandan ödünç alındıktan son
ra net gelir eArisi CH dir. ödünç alınan fonlar, bankanın ödünç verilebilir fonlannda 
geçici bir artıştır ve bankanın de~işen maliyetlerini arttırmaktadır. Buna paralel ola
rak CM nin e~imi ödünç alınan fC:,nlar tarafmdaiı azaltılmıştıl ve CH nın e~imi CM 
den küçüktür. 
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Şimdi de bankanın elindeki fazla rezervlere dönelim. Şekil Q) de ikincil 
karşılıklar ödünçler ve yatırımlar için net gelir e~risi CS dir. Bankanın elindeki aşı
rı rezervler SV ye, banka karları ise ON ye eşittir. 

Bankaların aşırı fonlara sahip olmaları halinde aşırı rezervler artar. Tatminkar 
ödünç talebinin yoklu~u, aşırı rezervlerini değerlendirmek isteyen bir bankayı açık 
piyasa yatırımiarına yöneltir. Marjinal plasmanların net karı negatifse, yani marjinal 
kredinin faiz getirisi bunun de~işen maliyetinden düşükse, banka elindeki rezervleri 
kullanmayacak tır. 

B. BANKA SİSTEMİNDE DIŞSAL FAKTÖRLERIN ETKİSİ 

Bu bölümde, grup denge ayarlamasını inceleyeceğiz. önce, bütün hankalann 
aynı maliyetlere, aynı t~lebe ve aynı portföy kompozisyonuna sahip oldu~unu farz. 
edece~iz. Bu varsayım altında, bir temsili banka, tüm bankalar üzerindeki etkileri 
gösterınede kullanılabilir. Daha sonra varsayımı kaldırarak sonuçları tekrar ele ala
cağız . 

Dolaşımdaki parada bir azalma ve/veya banka sisteminin rezervlerinin artırıcı 
bir altın akımı (içeriye) sonucu banka sisteminin karşılıkları ve mevduatları arasın
da bir dengesizlik ortaya çıktığında, bunun banka karları üzerindeki etkilerini düşü
nelim. 100 bankalı bir banka sistemini varsayalım. Toplam birincil karşılıklar (ka
sa + kanuni karşılıklar - Aşırı rezervler) 250 milyon dolar, ödünçler ve yatırımlar 
750 milyon dolar ve mevduatlar da 1.000 milyon dolardır. Bir banka deyimle birin
cil karşılıkların mevduatların ·% 25'i oldu~u kabul edilmiştir. Sistemde 100 banka 
olduğu için temsili bankanın sistem içindeki payı % 1 dir. Bu durumda temsili ban
kanın birincil karşılıkları 2.5 milyon dolar, yatırım ve ödünçleri 7,5 milyon dolar ve 
mevduatları da 10 milyon dolar olacaktır. 

Şimdi dolaşımdaki parada azalışın 100 milyon yani sistemdeki mevduatların 
% lO'nu, olduğunu farz edelim. Söz konusu bankamızın da bu değişmeden aynı 
oranda etkilendiğini düşünelim. _Bankanıızın fon kullanı mı. (nf't gt>lirl eğris i OCB 
den D'HSN'ye kayacaktır . Bankanııı elde ett igi ON yeni bir kar durunıu ö nceki 
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Dönem Başına 
Dolar 

Zarar • 

Dolar Dolar 

D ~~--~~~--~~------------------J 
D'~------~--_,~----------------------------~ 

Dolar 

D"L---------...tt:.:......--------------~----------------------~ P" 
2.500 3.500 

2.750 

Şeki/4 

10.000 11.000 

(OB) kar durumundan daha azdır. Çünkü pasifler (ve masraflar) kazanç getiren 
aktiflerde artış olmaksızın artmıştır. Bankanın aşırı rezervlerini (SN) ödünç vererek 
veya yatırım yaparak, yöneticiler karları arttırabilir. İkinci! mevduatların tam olarak 
kayboldu~unu varsayarsak, fon kullanımı e~risi D'HSN den D'HM ye kayacaktır. 
Bu süreç geriye kalan 99 banka içinde geçerlidir. Burada, tipik banka türev mevdu
atlarını kaybetmekle birlikte, kazancı peşpeşe gelir safhalarda birincil karşılıkların
daki artış olmaktadır. Her safhanın sonunda, Bankanın yöneticileri yeni oluşan_ 

rezervleri ödünç vererek veya yatıriırak karlarını arttırabilecektir. Genişleme şiired 
kendili~inden gelişirse, bankanın aşırı rezervleri olmayacak ve net gelir e~risi DHM 
den D"EL ye kayacaktır. 

Tüm bankalar birlikte genişleme sürecine girerse, faiz oranJarı düşecek tir. Ban
kanın aktifleri eskisi gibi genişlerse (sabit de~işken masraflar varsayımıyla) banka
nın karı OK olacaktır. OL 'kar seviyesi, başlangıç OB kar seviyesinden büyük, küçük 
veya ona eşit olabilir. Bu tamamen talep ve maliyet unsurlarına ve başlangıç ve ni
hai çıktı seviyelerindeki özel portföy kompozisyonuna ba~lıdır. Veri giriş ve çıkış 
noksanlıklarında, hiçbir banka aşırı nihai karlada veya aşırı nihai zararlada çalış

mazsa, grup dengesi istikrarlıdır. 

1. BankalarArasındaki Farklılık: Banka Piyasalarının Farklılığı 

Şimdi simetri varsayımından vazgeçelim ve bankalar arasında önemli farklılık
ların olduğunu kabul edelim. Farklı bankaların talep, maliyet, portföy elemanlan
nın önemi, farklı bankalarda büyük ölçüde değişir. Bunun sonucu olarak bazı ban
kalar diğerlerine göre kendi ödünç piyasaları üzerinde daha büyük derecede kontrol 
uygularlar. Birinci ödünç alıcılar piyasasında , monopolcü rekabetin unsurları çok za
yıftır. öncelikle bu piyasada çalışan bankaların piyasa kontrolüde keza çok zayıftır. 
Bir diğer deyimle, birinci ödünç alıcılar piyasası oldukça rekabetçldir ve kredi ko
şullarındaki değişmelere cevap alarak fiyat esnekliği uygularlar. 
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hk ödünç alanlar piyuasmda, ödünç genişlemesi ödünç fiyatlarmda bir azai
mayla sonuçlanır. ödünç fiyatmda başlangıçtaki azalma fiyat çizelgeslndeki bir dü
şüşle aynı tutulamaz. Çünkü, başlangıç oranlanndaki gerileme genellikle ödünçler 
için rekabetin elverişli oranı genişletmesi durumunda hasıl olur. Di~er bir ifadeyle, 
başlangıç ödünç genişlemesiyle faiz çizelgesindeki bir düşüş arasmda Ilişki kurula
maz. hişki daha çok mevcut faiz çizelgesi içinde yeniden sınıflanmış özel ödünç 
alıcılar için ııöz konusudur. hk sırada ödünç alan, almayı kaçıran ve birinci orandan 
daha fazla ödeyen bazı ödünç alıcılar yeniden ilk ödünç alan olarak smıflandınlabi
Urler ve daha düşük birinci fiyat öderler. Sonuç, bankanm net getiri oranı e~sinin 
daha fazla alçalması şeklinde olur. 

Kolay kredi durumu fiyat çizelgeııini etkiler. öte yandan, başlangıç için birin
ci ödünç alıcılar birinci fiyatlarda indirimi zorlayabilirler. Birinci fiyatlardaki de~iş
me fiyat çizelgesinde de~işmeleri harekete geçirir. Birinci fiyatm düşüşü genellikle 
bir çeşit barometrik liderlik altında tamamlanır. Bu sırada fiili fiyat Indirimleri birin
ci fiyatlarda bir resmi indirimle onaylanır. Her ne kadar ilk ödünç alıcı bankalar sa
yısal olarak az olmasına ra~en, bunlann memurlan ödünç oranlannı muhafaza et
mek için açık veya gizli olarak anlaşamazlar. Çünkü ilk ödünç alıcılar ticari ka~ıtlar 
için açık piyasa işlemlerine girerler. Açık piyasaya binlerce banka tarafından arz
edildi~lnden , açık piyasa faiz oranlan aşırı hileli ortaklık veya rasyonel oligopol ta
rafından rijit tutulamaz . 

Di~er uçta, monopollü rekabet unsurlan küçük ödünç alıcı piyasalannda ban
kacılarm yan monopolcu kontrol uygulamalanna Izin verir. öncelikle küçük ödünç 
alıcılara hizmet eden bir banka (çok zayıf pazarlık gücü olan ve muhtemelen alter
natif aız kayna~ı olmayan) ödünçleri genişletmek amacıyla ödünç verme fiyatlarını 
azaltmak için bir birinci ödünç 1\hcı banka gibi aynı baskı altmda deelldir. Yan mo
nopolistik bir piyasada çalışan bir banka di~er hankalann fiyat eylemlerine karşı 
mukayeseli olarak tecrit edilmiştir. Bu piyasalarda ödünç oranları güdümlüdür ve kar
şılaştırmalı olarak gayri esnektir. Bu piyasalarda, fonlar daha az fiyat mekanizması 
tarafından, daha çok bir güdümlü fiyat sistemi altında bankacı taymlamasıyla tah
sis edilir. Bu sistem fiyatları düşürmeksizin hankalann ödünçleri, artırmalarına izin 
verir. ödünç verme kapasitesinde belli bir artış durumunda, böyle piyasalarda ban
kacılar kendileri için karlı oldu~u lii.irece ödünçlerini artıracaklardır. 

Her ne kadar, yarı monopolcu piyasalardaki bankalar ödünçlerini arttırmak 
için fiyatlarını azaltmak şeklinde kuvvetli baskı altında olmasa bile, karları OK se
viyesine ulaşamamıştır (Şekil 4). Bunun nedeni, mahalli piyasalarda kabul edilebilir 
ödünç alıcılarm sınırlı olmasınm bankacıları aşın fonlarını de~erlendirmek için açık 
piyasa işlemlerine dönmeye zorlamasıdır. 

Kısa vadeli ve uzun vadeli fonlar için açık para piyasalannda mahalli monopol
cunun monopolcu etkisi yoktur ve banka sisteminin rahatlam ış rezerv pozisyonuyla 
tutarlı olarak açık piyasa yatırımlan düşürülmüş fiyatlardan yararlanır. Açık piyasa 
yatırımları üzerine daha düşük faiz oranı bankanın toplam portföyün üzerinden ka
zanılmış ortalama getiri oranını düşürür. Bu nedenle, grafik olarak ortalama getiri 
oranı e~risinin e~imi düşer. 

Banka piyasalarının bu farklı lı~ ı nedeniyle, denge· noktasından farklı bankala· 
rın karlılı~ı geniş ölçüde de~işir. Farklı derecelerde farklı üreticileri kapsayan mal 

-63 -



farklılaştırması ve monopolcu rekabet unsurları, bazı bankaların elde ettikleri daha 
yüksek karlara mevcut di~er bankaların el uzatmasından korumaktadır. Benzer şe· 
kilde mal farklılaştırması ve monopolcu rekabet unsurları bu fazladan karları piya
saya girişleri zorlaştırarak yeni girenterin el uzatmalarına karşı da korur. 

2. Bankalar Arasında Diğer Farklılıklar 

Simetri varsayırnı altında farklı bankaların portföylerinin kompozisyonunu ve 
ortalama vadesini homojen varsaydık. Şüphesiz, gerçekte, banka portföyleri çok de· 
~işir. üstelik banka piyasalarının farklılı~ı altında tanımlanan denge &i.irecinin bir 
kısmı yalnızca firma ödünçleri için devam eder. Tüketici ödünçleri için, örne~in, 
kredi vadeleri ço~u kez alınan faiz oranından daha önemlidir. Gayri menkul ödünç
leri için talepte hem vade hemde ödünç faiz oranları önemli faktörlerdir. üstelik, 
banka maliyetleri farklı çıktı çeşitleri için farklıdır. Buna göre, farklı portföy kom
pozisyonlu bankalar için rahat rezerv pozisyonu farklı denge karlarıyla sonuçlanır. 

Banka karları keza farklı bankalardaki ödünç portföylerinin farklı ortalama 
vadeleri tarafından da etkilenir. Çıktı artışını izleyen ödünç fiyatlarındaki düşüş 
(bazı istisnalar dışında) hem yeni ödünçleri hem de yenilenen ödünçleri etkiler. Or· 
talama ödünç vadeleri kısa olan bankalarda daha uzun olan bankalara göre, yenile
nebilir kısım, ödünçlü portföyünün büyük bir yüzdesini içerir. Buna göre ödünç 
portföyünün daha geniş bir yüzdesi, sonuncu bankalara göre birinci bankalarda dü
şürülmüş faiz oranlarına ba~hdır. Di~er koşullar aynı kalmak kaydıyla, bu nedenle 
banka karları kısa farklı olacaktır. 

Bankalar arasındaki farklılık karşılaştıkları riskiere ve zarariara kadar uzanır. 
Riskli kişisel ödünçterin risklili~ine karşı bankacıların davranışları kısmen subjektif
tir ve bu nedenle birbirinden ayrılır. Çünkü kişisel ödünçlerde portföy riskleri ban· 
ka lar arasında farklıdır dolayısıyla portföy zararlarında farklı olabilir. üstelik kollek
tif risklerde para bankalar arasında değişir 2

• örne~in kollektif risk mahalli ödünç
ler piyasasında sınırlı farklılaştırma fırsatları dolayısıyla küçük bir banka için büyük 
bir metropol bankasından daha büyüktür. Farklı kişisel ve kollektif riskler farklı han· 
ka zararlarıyla sonuçlandı~ı zaman, dengeyi ayarlayıcı karlar farklı bankalar için 
farklı olabilir. 

Bankalar, aynı zamanda tampon likiditeleriyle de ayrılırlar. Likidite ihtiyaçla
rının hesaplanması gelecekteki likidite çekişleri hakkındaki bekleyişlere dayandırı

lır. Bu tahminlerdeki mümkün hatalar için göz yummalar farklı bankalarda de~işik· 
lik gösterir. öte yandan, bankacıların likidite için acil durumlarda federal rezerve 
müracaat arzularında farklıdır. O halde, aşırı rezerv miktarı ve aşırı rezervler para 
piyasası bankalannda taşradaki bankalardan genellikle daha küçüktür. Bu ve buna 
benzer nedenlerden dolayı, farklı bankalarda likidite tamponu aynı de~ildir. Di~er 
şeyler aynıyken, farklı likidite tamponları sorumludur. 

2 Kişisel risk her ödüncün durumuna ba~lıdır ve geleneksel kredi analizleri tara· 
fından de~erlendirilir . Belirsizlik kişisel riskle ilgilidir.' Çünkü alışılmamış ve· 
ya öngöriilemez durumlar ödünç alıcının taahhütlerini ye_rine getirme kabili· 
yetini etkileyebilir . Belirsizlik zararının olasılı~ı bir banka için benzer ödünç 
hacmi ndeki artışla artar. Bir bankanın portföyündeki benzer ödünçlerin daha 
geniş hacminden dolayı bu riske kollektif risk demekteyiz . · 
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Nihayet, banka portföyünün boyutu ve kompozisyonu üzerinde yasal faktör
lerde güçlü bir etki yaratır. Bu etki yeknesak olmayabilir. Yasal düzenlernelerin fark
lıhAmdan dolayı, dengede farklı bankalarm karlan da farklı olabilir. 

3. Dengeyi Bozucu Diğeı: Faktörler 

Şimdi kısaca banka rezervlerini deAiştiren bazı di~er faktörler tarafından ban
ka karlarının nasıl etkilenebilece~ini görelim. Tüm' böyle durumlarda grup dengesi 
analizi yukandaki özetlenenleri iz~er. Mamafih, toplam mevduatlar aynı bile olsa, 
dengeyi bozucu farklı faktörlerden sonra nihai denge pozisyonu aynı olmayabilir. 

Simetti vanayımını yaptıAımız aşaAıdaki durumlan gözönüne alalım. 
Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri yaptıArnı ve halktan aenetler satın al

dıAmı varsayalım. Bireysel bankanın ve bankacılık sisteminin rezervleri, dolaşımdaki 
paranın azalışıyla uyumlu, olacak şekilde artsın. DiAer şeyler sabit oldulunda, tem
sili b.an~nm denge kan (açık piyasa Işlemlerinden sonra), içsel akımlann deAişimin
den son~iyle aynı olacaktır. öte yandan, banka dengesinin yasal rezerv gereksinim
lerindeki bir azalmayla bozulduitunu düşünelim. Bankanın gelir getirlci aktlfleri, her 

• 1 

lkl durumda da nihai mevduatlan aynı miktarda olduitunu vanaymamıza raamen, 
açık piyasa işlemlerinden sonraki durumda rezerv gereksinimierindeki azalmadan 
sonraki durumdan daha küçük olacaktır. Simetti varsayımlan durumunda, mu kaye
leli kirlar her iki durumdan 10nrakı toplam portföyterin gelir ve maliyetlerine b~lı
dır. Bu faktörlerden dolayı, apriori olarak yasal rezerv gereksinimierindeki de~işme

den 10nraki karlann-farklı gelir getlricl aktifler hacmine r~men açık piyasa işlem
lerinden ııonraki karlardan daha yüksek, daha düşük veya ona eşit olup olmayaca~ı
nı ııöyleyemeyiz. 

Bir banka ııürekli olarak Federal Rezerve borçlaıiamamaıana raAmen, banka' 
bu şekilde ödünç alınan fonlarla geçici bir denge kurabilir. ödünç alman bu fon
larla kurulan geçici denge, genişleyen mevduat miktarı üç durum için aynı ol
sada, rezerv gereksinimlerinin azaimumdan ve açık piyasa iflemlerinden sonraki 
nihai dengeden farklıdır. Aşırı rezervterin olmadı~ınm varsayılması durumunda, 
Federal Rezervden borçtandıktan sonraki gelir getirici aktifler açık piyasa işlemleri 
sonucunda ortaya çok çıkacak olandan daha büyük ve rezerv gereksinimierindeki 
azalmadan sonraki gelir getirici aktlflerle aynı olacaktır. Bu durumlar daha önceki 
diyapramatik ifadelerle belirtildifinde, kazançlar (kayıplar) rezerv gereksinimlerin
deki azalmadan sonraki durumda Federal Rezervden ödünç alınmaa durumundan 
daha büyük (daha küçük) olacaktır. (Federal Rezerve borçluluAu devam etti~i 

dönem boyunca). 
Bu, gelir getirici aktiflerin miktan ve kompozisyomıtn özdeş oldulu kabul edil

dijtindendir. Dotayısıyla gayri safi gelir eArfleri her iki durumda da özdeştlr. Net ge
lir elrilerinin eAimleri sadece ödünç alına maliyetiriden dolayı farklı olacaktır. Bun
dan başka, açık piyasa işlemlerinden sonraki kirlar rezerv gereksinimlerinin azalma
sından 10nraki karlara eşit veya daha büyük olduAunda, kirlar Federal Rezerve 
borç landıktan sonrakinden de daha büyük olacaktır. Açık piyasa işlemlerinden son
raki karlar rezerv gereksinimlerinin azalmasından sonraki kilrlardan daha düşük oldu· 
~unda, açık piyasa işlemleri ve Federal Rezerve borçlanma durumundan sonraki 
mukayeseli karlılık aç ık piyasa işlemleri ve rezerv gereksinimlerinin azalmasından 
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~nraki nispi kii.rlılı~ı belirleyen di~er faktörlere Ilaveten iskonto oranına ba~lı ola
caktır. 

önceki tartışmada·, dengesizlik yaratıcı gücün bankacılık sisteminin rezervleri
ni arttırdı~ını varsaydık. Aynı analiz, mutadis mutandis, rezervterindeki bir azalma 
için de geçerlidir. Bundan başka, iki husus tartışmalarda özel bir öneme sahiptir. 
İlki, belirli ölçüde, aşırı rezervterin varlı~ı gelir getirlci aktiflerin likiditasyonunu 
önleyebilir. İkincisi, gelir getirici aktiflerin likiditasyonu Federal Rezervden geçici 
ödünç alımlar dolayısıyla kısmen önlenebilir. 
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