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GİRİŞ 

Bankalar, bir ülkenin finansal sisteminin temel taşlarını teşkil eden kurumlardır. 
Bir taraftan tasarruf sahiplerinin korunması kaygısı, diğer taraftan makro hedeflere ulaşma 
çabalan, çeşitli kişi ve kuruluşların dikkatlerini bankacthk sektörüne yöneltmiştir. Güçlü bir 
ekonomik sfatemin ön koşulu, güçlü bir bankacılık sistemidir. Bankacılık sistemi, sunulan mal 
ve hizmetler ve sistemin mali yapısı açısından ekonomideki önemini sürekli korumaktadır. 

Seksenli yılların ortasına doğru, dışa açılına politikası neticesinde, Türk finans 
piyasasına beklenmedik sayıda yabancı banka girişi gözlenmiştir. Bankacılık sektöründe kısa 
sürede yüksek bir sayıya ula~an yabancı bankalar, Türk bankaJan için yoğun bir rekabet 
ortamı yaratmış ve 1950 yıllarında, Amerikan Bankacıhk sek1:öründe gözlemlenen yapısal 
değişimin, Türkiye' de de gözlemlenmesine neden olmuştur. 

Bu değişim sonucu ; tasarruf bankaları, geleneksel küçük tasarruf alanını ve diğer 
bazı faaliyetlerini bu-akarak büyük ticari bankalar haline gelmeye başlamıştır. Diğer banka 
türleri ise, yeni tip müşteri bulmak amacıyla mevcut faaliyetlerine yenilerini eklemektedir. 
Ayrıca banka benzeri kuruluşların ortaya çıkması sonucu, bu kuruluşlar banka kanunlarıyla 
bağlı olmadan, mevduat için ticari bankalarla rekabet etmeye başlamıştır. 

Rekabetin artmasıyla. kar marjları büyük ölçüde düştÜı:,oiinden ; verimlilik, 
maliyetlerde tasamıt: hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konular bankaların gündemine 
gelmiştir. 

Günümüzde sanayileşmiş ülkelerde verim artı1ının milli gelire katkısı yaklaşık 
0-'o70 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. -C1kemizde yatımnlar için gerekli tasarrufların düşük 
düzeyde olması nedeniyle verim artışı yolu ile üretim artışı sağlamak sanayileşmiş ülkelerdeM 
kine nazaran bizim için daha çok önem kazanmaktadır. Türk bankacılık sektörü, içerde ve 
dışarıda daha yoğun rekabet koşullan ile karşılaştığına göre verim artışı çalışmalarını daha 
hızlı sürdürmek zorundadır. 

Bankacılık sistemi. bir ülkede belki yeni sevet yaratmaz ; ancak kaynak dağılımını 
etkileyerek ülkenin kalkınmasına · hizmet edebilir. Bu nedenle kaynakların banka eliyle 
yeniden dağılımı, ekonomik büyüme, sosyal adalet, bölgeler arası dengeli kalkınma açısından 
hayati önem taşır. Bankalar, kendilerinden beklenen fonksiyonlan etkili bir şekilde 
gerçekleştirdiği sürece ekonomik kalkınmayı hızlandırırlar ; aksi halde kalkınmayı güçleştiren 
kurumsal nedenlerin başında yer alırlar. 

Araştırmamızda. · ekonomik hayatın vazgeçilmı::z unsuru ve t:konomik düzen 
içerisinde, para politikalannın uygulayıcıları olan bankalarda verimWik konusu üzerinde 
duıulmaktadır. 

Teıin birinci bölümünde, bankacılık sektöıiinü daha iyi tanıyabilmek amacıyla 
sektörle ilgili genel bilgiler üzerinde durulmaktadır. 

İkinci bölümde, bankacılık sektöründe verimlilik çalışmalarına geçmeden önce 
verimliliğin tanımı yapıl.makta ve konuyla ilgili çeşitli kavramlar üzerinde durulmaktadır. 
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Aynca bu bölümde baııka işletmesinde verimlilik ölçümünün zorluklarına kısaca değinilerek. 
düşük ve yüksek verimliliğe yol açan faktötler incelenmektedir. 

Üçüncü bölümde, banka işletmesinde verimliliği etkileyen fak.iörler üzerinde 
durulmaktadır. Önce sektörde verimliliğin etkileyen genel faktörler hakkında bilgiler veril
mekte, daha sonra verimliliği etkileyen teknolojik ve yönetimsel faktörlere değinilmektedir. 
Teknolojik faktörler içerisinde, bankacılıkta bilgisayar kullanımı ve otomasyona geçiş 
aşamaları ve bunun verimliliğe etkileri incelenmektedir. Yönetimsel faktörler ise yönetici ve 
diğer personelin verimliliğe etkileri olarak ayn ayn araştınlmaktadır. 

Dördüncü bölümde ise, bankacılık sektöründe verimliliğin etkilerinin daha ivi 
anlaşılması için· Yapı ve Kredi Bankası' nda konu ile ilgili yapılan çalışmalar ile sonuçl~n 
sunulmaktadır. 
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• • • •• •• BiRiNCi BOLUM 

BANKA VE BANKACILIB KONUSUNDA 
GENEL BiLGiLER 

A BANKA İŞLETMESİNİN TANIMI, TÜRLERİ VE 
GELİŞMESİ 

I- Bankacıhk Sistemi 

Bankacılık sistemi, ekonomideki tüm bankalarıtt birarada gözönüne alınarak, 
toplumla, tasarruf sahipleriyle ve kredi talebinde bulunanlarla faaliyetlerini ne şekilde 

· yürüteceklerini yasalarla düzenler. Bankacılık sisteminin daha geniş bir tanımını yapacak 
olursak ; " bir ekonomideki bankaların, genellikle devlet denetimine tabi olarak yasalar ve 
yönetmelikler çerçevesinde,· tasamıf sahipleri, kredi talep edenler ve gerekse ulusal çıkarlar 
açısından tabi olduklan çalışma düzenidir II diye tanıınlanabilir. 1 

Bankalardaki tasamıflann, tasamıf sahipleri lehine korunması nasıl önemli ise, 
bu kurumlara açılan kredilerin ulusal çıkarlar doğnıltuswıda ve toplum için üretken alanlarda 
kullanılarak ekonomik gelişmenin desteklenmesi de ayın derecede önemlidir. Bu nedenle, 
bankacılık sisteminin işletilmesi ve denetimi de son derece mühimdir. 

Merlc.ez bankaları, bankacılık sisteminin denedeme organıdır. Bankaların kendi 
aralarında ve merkez bankası ile olan ilişkilerinde de uyacaldan çeşitli kurallar vardır. 

11- Banka İşletmesinin Tanımı ve Gelişmesi 

Banka kavramı ; Türkçe karşılığı masa, sıra veya teı.gah anlamına gelen İtalyanca 
" banko " kelimesinden gelmektedir. Banka işletmesinin daha geniş bir tarumıru yapmadan 
önce tarihsel gelişimine bir göz atalım. 

Bankacılık ve kredi . işlemlerine benzer faaliyetler gerek ilk çağlarda gerek orta 
çağlardaki banka işlemleri, özellikle tasarruflann ve mevduabn saklanmasına ve çeşitli paralar 
arasındaki değişim (takas) yapma işlemlerine dayanıyordu. 

1 Halıl Çivi • Para ve Banka Ders Notları • Atatürk Üniveısitesi. İşletme Fakültesi Araştınna Enstitüsü • 
Eızunım: 1978. S.137 · 
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Gilnilmüzdeki çağdaş bankacılık anlayışına benzer faaliyet gösteren ilk bankamn , 
1156 yıhnda V enedik' te açıldığı söylenmektedir. 2 Daha sonra ticaretin artması ve sana
yileşmenin de hızlanmasıyla, Avrupa' da bankacılık faaliyetleri de genişlemiştir. 

önceleri kendi sermayelerinden kredi dağıtan bankalar , daha sonraki yüzyıllar
da , saklanmak üz.ere emanet bırakılan paralann , kendi garantileri altında , piyasalara plase 
edilmesine başlanmış , bu suretle de bankaların mevduat kabulü işlemleri bugünkü anlamda 
uygulamaya gimıiştir. 3 

Bankacılık Avrupa ülkelerinde sanayileşme · süıecinin bir gereği olarak odaya 
çıkarken , Türkiye' de ilk banka Osmanlı devletinin çöküş döneminde devletin finansman 
ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 4 Osmanlı İmparatorluğu' nda banb:ılık 
faaliyetlerine benzer işlemler sarraflar ve Galata Bankerleri olarak adlandırılan yabancılar 
tarafından yapılıyordu. Bu bankerlerin faaliyetleri "bankacılık" olarak nitelendirilmemclde 
beraber , benzer işlemler yapmakta idiler. Bunlar genellikle ; 

1- Hazine ve Saraya ödünç para vennek, 
2- Bazı kambiyo işlemleri yapmak, 
3- Senet almı-satmu yapmak, 
4- Başkalarına ait paralan değerlendirmek, 
5- Vergilerin iltiz.amını sağlamak, 
6- Devlet adamlanna ait malların gelir bakunından yönetimini yapmak gibi işlerle 

uğraşmışlardır.' ' 

Türkiye' de ilk bankacılık hareketleri " borçlanma bankacılığı " olarak 
nitelendirilebilir. 6 Bununla birlikte , Osmanlı döneminde hükumetin yardımıyla ilk banka 
1847 yıhnda Galata Bankerleri tarafindan Banque de Constantinop/e ( İstanbul Bankası ) 
adı ile kurulmuştur. 

Bu dönemde birçok yabancı sermayeli banka ve yabancı bankaların şubeleri 
ülkede faaliyetlerde bulunmuşlardır. Cumhuriyet Dönemine kadar en önemli bankaçilik 
faaliyetlerinden biri de 1856 yılında kurulan Bank-ı Osmani ( Osmanlı Bankası) dir. Bu 
bankanın imtiyazları çok genişletilmiş ve bir devlet bankası gibi faaliyette bulunup • hazine 
işlemlerinin de banka tarafindan yapılması kabul edilmiştir. Bu imtiyazlar 1930' da Mcdcez 
Bankası' nm kurulmasına kadar devam etmiştir. 

İstildal Savaşı ve Cwnhuriyet' in ilanı ile biten bu dönem, bir tecrübe d&ıemi 
olmuştur. Bu dönemde milli bankacılığın önemi ve devlet teşvikinin zorunlu olduğu 
anlaşılnnştır. 7 

2 Ibid, S.139 
3 Nüvit Ataş • Banka lşletınecilili ve Taıbikatı • Garanti Matbaası. İstanbul. 1966 • S.8 
4 Hüzeyme Cahide Bolay. Tark Bankıu:ıhk Tarihi, Türkiye Bankalar Birliği Yayını. Bankacılar 5,, 

Temmuz 1991 , S.48 · 
.s öztin Akgüç , Cıunluıriyd Dlneınlnü Bankıu:ıhk Alanında Gdifmeler, Türkiye Bankalar Biıfi.j 

Yayınlan, S.6 
6 Htızeyme Cahide Bolay. op.cit. S.SO 
7 Avni Zarakoğlu, Cuınluuiyetiıı 50. YıbndaMemlekelbnltık Bıınkaabk, lBB Yayınlan, S.16 
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Cwnhuriyetin kuruluşundan sonra devletin , milli bankacılığın gelişmesine büyo.k 
önem vermesi sonucu ; tarım, sanayi, ticaretin gelişmesi ve memleketin iman için gerekli 
kredi mOesseselerinin kwıılması ve etkili bir organiz.asyona kavuşturulması için çaba 
harcammştır. Sanayi, ticaret, ulaştmna ve imar işlerine yapılan yatınmlar ; ekonomide 
modem kesimin genişlemes~ nüfuswı ve nüfus başına üretimin artması, hızlı şehirleşme ve 
piyasaJann genişlemesi para ve krediye olan ihtiyacı arttumıştır. Cwnhwiyetten önce yabancı 
sermaye ile kurulan ve genel olarak devletin yaptığı dış istikrazlardan ve dö'Viz işlerinden 
spekülatif kaz.anç sağlamaya çalışan ve Osmanlı ülkesinde yerleşmiş bulunan bu fimıalara 
hizmet eden yabancı bankalann sayısı ve banka faaliyetleri gerilemiştir. Milli sennaye ile 
kunılan bankalar ise devamlı ve hızlı bir gelişme göstenniştir. 8 

Tilrk bankacılığı , Cumhuriyet' ten sonraki faaliyetleri ile halkın bankalara olan 
güveninin artmasını sağlayarak, mevduat hacminde bir genişleme meydana getinniş ve "çok 
şuh.eli büyük bankacılığa " doğru bir gelişme olmuştur. 

Türkiye' nin bankacılık sistemi II krediye dayalı II bankacılık sistemidir. Genel 
bankacılık egemendir. Kamu bankaları toplam aktiflerin% 48' ine, özel bankalar% 4T sine 
ve yabancı bankalar % 5' ine sahiptirler. Toplam aktiflerin yansı üç bankanın ; Ziraat 
Bankası, İş Bankası ve Akbank' ın elindedir.9 Türle banka sis• 1991 yıh itiban ile T.C. 
Merkez Bankası dışında ulusal ve yabancı 68 bankadan oluşmaktadır. 10 Tablo l' de Türkiye' 
de faaliyette bulunan bulunan bankalar görülmektedir. 

Bankacılığın kısaca tarih· içersindeki gelişimine bir göz attıktan sonra tarumını 
yapabiliriz. Bankalar çok çeşitli konularda faaliyet gösterdiklerinden, kuruluş statüleri ve 
yaptıkları işler bakımından bankalann tOmünü kapsayacak bir tanımın yapılması oldukça 
zordur. Çeşitli yazarlar tarafından bugünkü fonksiyonuna bakılarak bazı tanımlar yapılmıştır. 
Bunlar, bankalar için "Mevduatı kabul ile bunları verimlendirmek suretiyle çeşitli 
kredi muameleleri yapan müesseselerdir " veya " Çalışmalarının esas konusu 
olarak , kredi alan ve kredi veren ekonomik işletmelerdir " yahut '' Para ve 
kredi ticareti yapmak amacıyla , ikraz ve istikrazda bulunan müesseselerdir " 
gibi çeşitli tanımlar yapmışlardır.1 1 

Bugünkü ekonomik ve ticari ilişkiler içinde çok önemli bir yer tutan " banka" 
semıaye, para ve kredi konulan.na giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya 
kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinmelerini karşılama faaliyetlerini 
temel uğraş konusu olarak seçen bir ekonomik birimdir. 12 

8 Ibid, S.73 
9 Kürşat Aydoğan , Gökhan Çapoğlu, Bankaalılc Sistemluiıute Etldnlik ve Verimlilik : Uluslararası Bir 

Kannlastınna. MPM Yayınlan:397, Ankara, 1989, S.22 
io-rüıkiye Bankalar Birliği, Bankalammz 1991 Yılı Raporlanndan 
11 Nüvit Ataş , op.dt. , S.9 
11 Seıvet Eyüpgiller , Bankacılar lpn Baııka.lıtetmedJili Bıı,isi , Olgaç Matbaası ,Ankanı, 1988 , S.22 



Tab1o 1. ~' ds !Mli~ aıl:unmı Bım1ca1.az:- (•) 

Bankalar 
T.C.MR<&2~ 
Mİll.ii: ~ BA1w.t1ıRI : 
- Kam:wıaı Sexma.ye1i Banka1ar : 

Denizcilik Bankası T.A.Ş. 
E1ibank 
Silmerbank 
T.C. Ziraat Bankası 
Türkiye Emlak Bankası A.Ş.-Konutbank 
Halkbank- Türkiye Hail<: Bankası A.Ş. 
Töbank-Türkiye Öğretmenler Bankası 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A. O. 

- özeı Sezmaye1i Banlta1ar 
AdabankA.Ş. 
Akbank T.A.Ş. 
Alternatif Bank A.Ş. 
Bank Ekspres A.Ş. 
Demirbank T.A.Ş. 
Derbank AŞ. (**) 
Egebank AŞ. 
Esbank-Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
Finansbank AŞ. 
İktisat Bankası T.A Ş. 
İnterbank 
Koç-Amerikan Bank A.Ş. 
Marmara Bankası AŞ.(***) 
Milli Aydın Bankası T.A.Ş. - Tarişbank 
Pamukbank T.A.Ş. 
Şekerbank T.A.Ş. 
Tekstil Bankası A.Ş. 
Toprakbank AŞ. 
Türk Boston Bank A. Ş. 
Dışbank - Türk Dış Ticaret Bankası AŞ. 
Tiirk Ekonomi Bankası AŞ. 
Türk Ticaret Bankası AŞ. 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 
Türkiye İş Bankası AŞ. 
Impexbank - Türkiye İthalat ve İhracat Bankası AŞ. 
Türkiye Turizm Yatının ve Dış Ticaret Bankası AŞ. 
Türkiye Tütüncüler Bankası AŞ. 
Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. 

Kuruhq Yılı 
1931 

1952 
1935 
1933 
1863 
1988 
1938 
1959 
1954 

1985 
1948 
1992 
1992 
1953 
1958 
1928 
1927 
1987 
1927 
1888 
1986 
1988 
1913 
1955 
1953 
1986 
1992 
1990 
1964 
1927 
1913 
1946 
1928 
1924 
1984 
1988 
1924 
1944 

( •) Bu tablodaki bankalar 1 Mayıs 1992 tarihinde faaliyette bulunanlardır. 
(**} Eski adı Çaybank' tır. 
( •••) Eski adı Netbank' tır. 
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DİĞR ~ ~ <•> : 
- 'l'ürkiye' da Kurulmuf Bankalar : 

Arap-Türk Bankası A.Ş. 
Bank Indosuez Türk A.Ş.(••) 
Bank ofBahram and Kuwaıt AŞ. (ıııııı•) 
Bnp-Ak-Dresdner Bank A.Ş. 
Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. 
Chemical Bank A.Ş. (****) 
Midland Bank AŞ. 
Osmanlı Bankası A.Ş. 

Tur.kish Bank A.Ş. (*****) 
Türk Sa.kura Bank A.Ş. (******) 

- Türkiye'de Şube Aç:an Bankalar: 
BankMellat 
Banco di Roma 
Citibank N.A. 
Credit Lyonnais 
Habıö Bank Ltd. 
Holantse Bank Uni N.V. 
Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. 
Saudi Anıerican Bank 
Societe General (SA) 
The Chase Manhattan Bank N.A. 
Westdeutsche Landesbank (Europa) A.G. 

I<AtZQN,A VB YATIRIM BPNO\tARI : 
- Kamusal Sermayel.i Bankalar : 

.ttıer Bankası 
Tür.kiye İhracat Kredi Bankası AŞ. - Türk Eximbank 
Türkiye Kalkınma Bankası AŞ .. 

- Özel. Sermayel.i Baııka1ar : 
Avrupa Türk Yatırım Bankası A.Ş. - Eurotürk Bank 
Birleşik Yatının Bankası AŞ. 
Sınaı Yatırım ve Kredi Bankası A.O. 
Tekfenbank -Tekfen Yatının ve Finansman Bankası AŞ. 
Türk Merchant Bank A.Ş. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Yatının Bank A.Ş. 

1977 
1991 
1992 
1985 
1988 
1991 
1990 
1863 
1991 
1985 

1982 
1911 
1981 
1988 
1983 
1921 
1989 
1985 
1990 
1984 
1986 

1945 
1987 
1976 

1990 
1989 
1963 
1989 
1988 
1950 
1988 

( *) Bankalar Kanunu' mm 3' üncü maddesindeki " Milli Banka " tarifine giımeyen bankalar bu 
gruba alınmıştır. 

( **) Eski adı Banque Indosuez' dir. 
(***) Eski adı Bank ofBahrainandKuwait B.S.C.'dir. 
(**•*) Eski adı Manufacturers Hanover Bank AŞ.' dir. 
(*****) Eski adı Türk Bankası Limited' dir. 
(******) Eski adı Türk Mitsui Bank AŞ.' dir. 

------------------------ ·--------------- ----------
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği. Bankalanmız 1991 • TBB Yayuılan No: 169, Mayıs 1992 



lII- Banka Türleri 

1- Giriş 
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Banka işletmelerinin tanımına geçmeden önce , kısaca işletmenin bir tanımını 
yapmakta yarar vardır. İşletmeyi, " toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmetleri 
üreten. bir birimdir " diye tanımlayabiliriz. Toplum ihtiyaçlanmn geniş oJması, ihtiyaçtan 
dolaylı ve dolaysız olarak karşılayan işletmelerin çeşitli sahalarda faaliyet göstermelerini 
zorunlu kılar. 13 

İşletmeleri çok değişik şekillerde sınıflandınnak müınkündüı 
bulundukları sektöre göre şu şekilde bir sınıflandırmaya tabii tutabiliriz. 

1- Ticaret İşletmeleri, 
2- İmalat İşletmeleri, 
3- Tanın İşletmeleri, 
4- Madencilik İşletmeleri, 
5- İnşaat İşletmeleri, 
6- Hizmet İşletmeleri, 
7- Banka ve Sigorta İşletmeleri. 

Görüldfiğü üzere bankalar kendilerine ö7gii ayn bir işletme grubu 
tadır. Bu sıfatla bankalar şekil l' de göıülen bellibaşlı faaliyetleri ifa ederler. 

Şekil 1. ±şletmele.rin raaliyetleri 

Kaynak ve F ontlarin 
Randimoni ve Mevzuat Denetimi 

KONTROL 

.----=--/ 
ÜR[Tİij 

Mevduat Toplama 
Fonlar-Kaynaklar Bulma 

-~ 
~ 
t....J 
ı-

·c:;; 
o 
E 
C 
c:ı 

E 
o o 
E E 
>-- C) o ı--

~ ı;:;: 
Q> • ;::: 
>--. <L> 

;?.~ 
c::: > ,__ '-
Q> <L> 

(./) U) 

13 Oğuz Uras. l11etmeye Giriş Ders Notları, İstanbul. M.Ü. Nihad Sayar Yayın ve Yardım 
Yayınlan ,1981 • S.9 
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Banlca işletmelerini bu safhalara paralel bir düzende ele alıp, faaliyetlerini de 
yukarıdaki şekil üzerinde gösterirsek ; 

a) Sermaye koyma , teşkilatlanma , servislerin tamamlanması ve halka duyurma, 
b) Mevduat toplama , fonlar ve kaynaklar bulma , müşteri ilişkileri, 
c) Kredi verme, teminat ve itibar mektubu verme , mali ilişkiler, 
d) Toplanan özkaynaldarda, fonlar ve yabancı kaynaklann randımanının 

araştınlması, bankacılık usul ve mevzuatına uygunluğun denetlenmesi şeklinde bir 
gruplandırma sözkonusu olur.14 

Banlca işletmeciliği ise, kendine özgü para, kredi ve sermaye işleriyle meşgul olan 
iktisadi birimlerin kuruluş, oıganizasyon, yönetim ve her türlü faaliyeti ile bunlann hesap ve 
kayıtlan konusundaki kurallan içeren bir işletmecilik dahdJr. 15 

2- Banka İşletmelerinin Sınıflandınlması 

Bankaların smdlandınlmasında, banlca işlemlerinin günden güne karmaşık bir 
yapıya dönüşmesi ve bu sektörde ülkeden ülkeye meydana gelen farklılıklarda, bu güçlüğü 
arttınnaktadJr. Buna rağmen banka işletmelerini, çeşitli ölçülere göre sınıflandırmak 
mümkündür. 

a) Biçimsel, Ayının 

aa) Hukuksal Şekillerine Göre, 
- Ki§isel Teşebbüs Bankaları : Hemen hemen bütün ülkelerde yasaklanan bu 

tür bankalar, bir kişinin özel firma şeklinde kurup i!ılettiği bankalardır. 

- Ticaret Ortalchğ1 Şeklindeki Bankalar : Bugün bankalann tümü , şeklinin ke
sinlikle saptandığı ortaklık biçimlerinde kurulmaktadır: 16 

- Özel Yasalarla Kunılmuş Bankalar: Toplumun belirli kesimlerinin destekle
mesi veya toplumun belirli bir ekonomik yöne yönlendirilmesi amacıyla ku
rulan bankalardır. Bunların arasında öncelikle Merkez Bankası yer almakta
dır. 

bb) Ana Sermayenin Kaynağına Göre, 
- Devlet Baokalan : Sermayenin tümünün , devletin yada kamu tüzel kişileri

nin sahip olduğu bankalardır. 

- Özel Bankalar : Sermayenin tümünün , özel ki.ızi yada fıtmalarca sağlanan 
devletin sermayeye katkısı olmayan bankalardır. 

- Karma Bankalar : Devlet veya kamu tüzel kişilerinin gerekse özel firma 
veya kişilerinin sermaye paylarını ortak olarak oluşturduldan banka türle
ridir. 

14 SetvetEyüpgiller. op.dL. S.25 
15 Ibid 
16 lbid. S.40 
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- Ulusal Bankalar : Özel veya kamu kesimi sermayesi ile Türk kanunlarına 
göre kurulan, Türk parası olarak konulan sermayesinin yönetim ve denetimi 
Türklere ait olan bankalardır. 

- Yabancı Bankalar : Sermayesinin çoğwıluğu yabancılara ait olan , yabancı 
ülkelerde kurulmuş olup, Türkiye' de şube açmak suretiyle faaliyette bulu
nan bankalardır. 17 

b) Konu Yönllnden Ayırım 
Buradaki ayırımda ise ülkemizdeki örgütlenme biçimine bağlı olarak ve yaptıkları 

işin çeşidine göre bankaları , aşağıdaki gibi bir ayınma tabi tutabiliriz. 

aa) Merkez Bankaları 
Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması 

zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi 
kurumuna gereksinme duyulması, lvferkez Bankası kurulmasına sebep olmuştur. !vierkez 
Bankası gibi, nihai bir kredi kurumu olmadan para amnın ekonominin ihtiyacına göre 
ayarlanması , kredi alışverişinin düzgün bir şekilde işlemesi mümkün değildir. 18 

Emisyon yetkisine sahip olan merk~z bank.alan böylece devletin hazinedarlığını 
yapma ve kredi politikasını düzenleme görevini yüklenirler. Ekonomilerde para ve kredi 
politikalannın yürütme organı olarak merkez bankaJanmn büyük önemi vardır.1 9 

Merkez b<Jnkalan, kar amaçlı kurumlar değillerdir. Doğrudan halka kredi 
açmazlar. Diğer bankalarla rekabet etmezler, aksine onların genel ekonomi politikasına uygun 
çalışmalannı sağlayarak. faaliyetlerini denetlerler. lvferkez bankası, devletin ve bankaların 
bankasıdır. 

Merkez bankalarının başlıca görevlerini sıralayacak olursak ; 

(1) Kağıt para çı.kannak ( emisyon yapmak). 
(2) Devlete hazinedarlık görevini yapmak, 
(3) ~lali ve ekonomik konularda devlete damşmanlık yapmak, 
( 4) Ticaret bankalarının para rezervlerini saklamak, 
(5) Devlete avans veımek, 
(6) Uluslararası ödeme araçlarını muhafaz.a etmek, 
(7) Para ve kredi politikasını yürütmek. 

bb) Ticaret ve .:.'vfevduat Bankaları 
Bu gruba giren bankaların fon kaynaklannı küçük tasarruf ve ticari mevduat 

sahipleri oluştururlar. Değişik şekillerde toplanan bu mevduat, çeşitli vadelerde krediye 
dönüştürülmek suretiyle tekrar ihtiyaç sahiplerine arz edilir. 

17 Salih Dürer, T/Jrkiye' de Ticaret Bankalarının Sermaye Yapı ve Yeterliliği, Yapı ve Kredi Baıılı.ası 
AŞ. , İlı.--ıisadi Antştınnalar Müdürlüğü, Bankacılık AraşbnuaJan Dizisi , İstanbul : l ~)88 , S. 2 4 

18 Avni l.ar.ıkoğlu. op.cit.. S.58-59 
19 Halil Çivi , op.dl. , S. 166 
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cc) is Bankaları 
Kendi öz sennayeleri ve topladıktan mevduat yanında, tahvil ihraç etmek 

suretiyle de fon bulmaya çalışırlar. Topladıldan bu fonlada ticaret, sanayi, maden, ulaştınna, 
sigorta ve benzeri kesimlerde teşebbüsler kurar, bu teşebbiisleri işletir veya kurulu işletmelere 
ortak olarak onların mali ve ekonomik yapılanrun kuwetlenmesine yardım ederler. 

çç) Kallanma Bankaları 
Çoğunlukla devletin müdahalesi ve baıJ. özel çabalarla kurulan bankalar iç ve 

dış kaynaklardan sağlanan kamu fonlarıyla , sınai ve ticari yatmmlann , konut inşaatının orta 
ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıdar. Uygun yatının projelerine uzun 
vadeli kredi yada iştirak şeklinde fon transferi yaparlar. Yabancı sennayenin yatınmlara 
iştirakine yardım ederler. Sermaye piyasasını geliştirecek faaliyette bulunurlar. Yatının 
projelerinin hazırlanmasında yardımcı olurlar. İşletmenin kuruluş ve işletme devrelerinde 
teknik yardım yaparlar. 20 

ıld) Yatmm Bankaları 
Bu bankalar genellikle mevduat kabul etmezler. Belirli bir büyüldüğ(ln üzerindeki 

çeşitli sanayi kuruluşlaımın yüksek tutarda ihraç ettildeıi his.,e senedi ve tahvillere aracılık 
ederler. Sınai ve ticari şirketler tarafindan çıkan1an hisse senetleri ve tahvillerin halk 
tarafından almmasını sağlamak suretiyle , halkın elindeki atıl fonlann sınai ve ticari yatınmlara 
akmasını ve devletin uzun vadeli finansman ihtiyacmın karşılanmasını kolaylaştınrlar. 21 

Ekonomide, proje esasına dayalı olarak her türlü üretim kredisi verir, kendileri işletme kurar, 
kurulu işletmelere ortak olurlar. 

ee) Tarım Bankaları 
Ekonomideki tanmsa1 potansiyeli rasyonel bir şekilde kullanmaya yardımcı olmak 

bunun için üreticileri desteklemek ve ulusal gelirin artmasına katkıda bulunmak amacıyla 
kurulan bankalardır. 

fi) Halk Bankaları 
Ülkedeki küçük sanayi , esnaf ve el sanatlan gibi orta sınıf halkın temel uğraş

lannı desteklemek ve ulusal gelirin artmasına katkıda bulımmak amacıyla kurulan bankalardır. 

gg) Dl§ Ticaret Bankaları 
Dış ticaret işlemlerini sağlamak ve ithalat-ihracat gibi işlemlerin finanse edilebil

mesi için kurulan bankalardır. 

IV- Banka İşletmesinin Özellikleri 

Banka işletmeleri , genel yönlerden ve işletme niteliği yönünden, diğer işletme
lerden pek çok farklılıldar arz ederler. Bunları genel ve işletme niteliği yönünden kuruluş , 
sermaye , üretim , devlet denetimi ve müşteri ile ilişkileri yönünden kısaca aşağıdaki gibi 
inceleyebiliriz. 

ıo Avni Zarakoğlu, op.dt., S.108 
21 Ibid • S.96 
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• Diğer işletmelerde para ile malın değişimi sözkonusu iken, banka işletme
lerinde para ile para değiştirilmektedir. Bankacıhk demek para ticareti demektir. 22 

• Bankanın üretim konusu maddi ( fmki ) bir varhk değildir, bu nedenle 
stoklanması mümkün olmamaktadır. Yani bankanın üretiminde stoklanabilir bir ticari mal 
sözkonusu olmamaktadır. 23 

• Diğer ticari işletmeler kanunlarda konulmuş normal şekil şartlan dışında hiçbir 
izin sözkonusu olmaksızın, tescil edilip faaliyete geçebildikleri halde ; bankalar ülkemizde 
olduğu gibi pekçok yabancı ülkelerde de özel izin gerektinnektedir. Aynca bankaların kurucu 
sayısı ile bunların şahsiyetleri diğer işletmelerdekinden farklı bir sayı ve eleştirmeye tabi 
tutulur.24 

• Banka işletmelerinde yabancı sermaye, öz sermayeye oranla daha fazla, aynı 
zamanda da kanuni katsayılarla da sımflandınlmıştır. 

• Sermaye sının da, diğer anonim şirketlerden farklıdır. Banka işletmelerinde, 
borçlanna karşıhk her zaman kasalarmda en az para ve likit varlık bulundurma zonınluluklan 
, diğer işletmelerde olduğundan farldıdır. 

• Bankalar , kaydi para yaratmak suretiyle tedaVO.l eden paranın miktanna tesir 
ederek, fiyat mekanizmasında etkili olabildikleri halde, diğer işletmelerin böyle bir etki 
yapmaları sözkonusu değildir. 

• Banka hizmetleri genellikle birbirini tamamlar. Hizmetlerin tek tek ve birbirle
rinden ayn politika ve yöntemlerle müşteriye swıulması mümkün değildir. Bumm yanında 
rekabetin artmasıyla, bedelsiz sunulan ve kar getirmeyen hizmetlerin arzından vazgeçilmesi 
halinde, müşteri kaybı sözkonusu olacağından, bütün hizmetlerin bir hizmet bileşimi şeklinde 
sunulması gerekmektedir. 

• Teknolojinin de gelişmesiyle, nitelikli iş gücü ve makine-malzeme ağrrhkh 
bankacılık hizmetleri sunulmaktadır. Ancak bu hizmetlerin gerçekleşmesi için yapılan 
masraflar ya düşük oranlarda belirlenebilmekte yada hiç belirlenememektedir. 

• Bankalar, kamuya ait para ve fonları toplamaları yüzünden, kamu otoritesi 
tarafindan çok sıkı denetlemeye tabi tutulurlar. Birçok ülkede herhangi bir işletmenin iflas 
etmesi devlet müesseseleri tarafindan hiç de ilginç göıillmemesine rağmen, bir bankanın iflas 
haline yaklaşması bile, düşünühnesi istenilmeyen bir hadise. olur. ı.s Bankalamı denetimi 
" Bankalar Yeminli Murakıpları " tarafından yapılır. 

• Tasfiye bakımından da, banka işletmelerinin tasfiyesine özel bir önem verilerek 
Bankalar Kanunu ile düzenlenmiştir. Diğer işletmelerde ise genel olarak kanwıla belirlen
miştir. 

22 Servet Eyüpgiller, op.dL, S.36 
23 Salih Dürer, op.dL, S.20-21 
24 Servet Eyüpgiller, op.dL, S.36-37 
ı., lbid 
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B. GENEL BANKA İŞLEMLER/ 

Bankaların faaliyederi para ve kredi üzerinde yoğwılaşmaktadır. Aynca, ban
kaların mevduat toplama ve kredi verme işlemleriyle de ilişkisi bulunmayan faaliyetleri vardır. 
Buna göre bir sınıflama yapmak gerel<lı.--se bar,1.a1an."1 işlemlerir.i üçe ayı..nr.ak m!ınt.ldin olur. 

I- Angajman İşlemleri ( Sermaye-Kredi Sağlanuz) 

Bu işlemlerin kapsamına, bankaların fon yaratmak için başvurduğu işlemler 
girer. Bankalamı mali bilnyelerinde yer alan öz seımayeleri, kendi ka}'1laldamıdan sağladıklan 
fonları ; yabancı sermayeleri ise, borçlanmak yoluyla üçüncü şahıslara ait kaynaklardan 
sağlanan fonlan ifade etmektedir. 26 Bankacılıkta özsemıaye, mevduatın sigortası 
durumwıdadır. Yabancı sermaye ise, uygulamada tahvil çıkanlması, mevduat kabulü, 
reeskont veya diğer borçlanma şekillerinden birine başvurarak temin edilen kredilerle 
sağlanır. 

1- Mevduat 

Bankacılıkta sermaye sağlamanın en önemli şeklidir. Bu toplanan para, banka
ların sennayelerini oluşturduğu gibi, milli ekonomiye yararlı işgücünü · de arttırır. Mevduat, 
banka işletmelerine yasalarla tanınan bir yetki tırfinü olup, tasamıf ve sermaye sahiplerinden 
ilk taleplerinde veya vade sonunda iade edilmek üzere toplanan paralardır. 27 

Yargıtay 11. Hd.si 17.6.1988 tarih ve E. 4712 / K. 4063 sayıh kararında aynen 
" 3182 sayılı Bankalar Kanunu' nun 13/2. maddesinde mevduat, bankalarca 
yazılı veya sözlü olarak veya herhangi bir şekilde, halka duyurulmak suretiyle, 
para veya her ne ad altında olursa olsun , bir ivaz karşılığında , istendiğinde 
veya belli bir vadede ayni veya misli olarak iade edilmek üzere para alınması 
mevduat kabulü sayılır " şeklinde ta.nımlanmıştır.28 Burada "Mevduat Kabulü " adı 
altında yapılan tanımda halktan para toplanmasının yöntemleri ve bu yetkinin sadece 
bankalara ait olması üz.erinde durulmuştur. 

ı- Reeskont 

Bankalar, merkez bankasına borçlanmak suretiyle de fon yaratıp kredi verebi
lirler. Bankalar iskonto suretiyle müşterilerden aldıklan senetlerle bir portföy oluştururlar. 
Senetler vadeleri gelene kadar banka port:fflyünde saklanıp, vade sonunda para tahsil 
edilebilir. Fakat bankalar yeniden paraya ihtiyaç duyduktan zaman senetleri vade sonuna 
kadar portfüylerinde tutmayıp daha ucuz bir fiyatla merkez bankasına yeniden kırdırır , karşı
lığında aldıkları parayla likiditelerini yükseltirler ve aynı parayı tekrar kredi olarak verirler. Bu 
işleme reeskont denir. 

26 Salih Dürer • op.dJ. • S.28 
27 Servet Eyüpgiller, op.dt., S.98 
28 Yargıtay Kararlar Dergisi, 1988 Eylül, S. l242-1243 
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J- Tahvü Çıkarılması 

Bankalann yabancı kaynak sağlama imkanJarından biri de tahvil çıkarmaktır. 
Bankalarca, tasamıt: mevduat v.s... suretlerle sağlanan kaynaklaruı çoğu vadesiz veya kısa 
vadelidir. Oysa tahvil ihraç etmek suretiyle bankalar, orta ve umn dönemde kaynak yaratarak 
üretim alanlannı besleyecek kredi olanağını sağlamış olurlar. 

4- Diğer Kaynaklar 

Bankalann kasalannda kısa aralıklarla da olsa , bankacılık işlemleriyle ilgili veya 
ilgisiz, bazı paralan vardır. Bu paralar bankaların faaliyetleri boyunca bir yandan gelip bir 
yandan iade veya sevk edilmeleri nedeniyle bir ne"1 kaynak özelliğini arz ederler. 29 

JJ .. Plasman İşlemleri ( Kredi Verme) 

Plasman, bankanın nakdi kaynaklannı bir bedel karşılığında, paradan para 
kazanmak maksadıyJa, girişimde bulunan .kimselere borç olarak vermesidir. Kredi verme ve 
takip konulanndaki işlemleri kapsar. En verimli ve en az riskli kısa vadeli işleri, girişimleri 
finanse etmek en önemli amaçor. Bankalann başhca kredi işlemlerini kısaca şöyle özetleyebi
liriz. 

1- İskonto-İştira 

Henüz ödeme vadesi gelmemiş bir ticari senedin, vade tarihine kadar geçen süre 
için, faiz ve gider vergisi düşülmesinden sonra, senedin geri kalan bedeli ödenir. Banka 
tarafından işleme ahnan senedin alacaklısı ve borçlusu aynı şehirde buhmuyorsa ''iskonto" , 
senet borçlusunun, işlemin yapıldığı şehrin dışında olması halinde ise "iştira" sözkonusu 
olur. 

2- Borçbı Cari Hesap 

" Cari hesap " , ticari ve parasal ilişkileri bulunan iki firnıanın birbirlerine 
yaptıktan her alış ve satışı para olarak ödemeyip, bünyelerinde tuttuldan hesaplara borç ve 
alacak olarak kaydederek, belirli devreler sonwıda tasfiye etmek amacıyla açılan ticari 
hesaplardır. Özetle, anlaşma dönemi süresi içinde bütün alacak ve verecekler bu tek hesapta 
izlenecek, hesap kapandığı zaman meydana çıkacak borç yada alacak karşı tarafça 
istenecektir. 30 

J- Avans Kredisi 

Müşterilerin ellerinde bulunan bazı maddi kıymetlerin. bankalarca rehin alınması 
sonucu verilen bir kredi şeklidir. Buradaki esas, müşterinin alacağı krediye karşılık, elindeki 
maddi bir değeri teminat olarak rehin veımesidir. Uygulamada ilgili oldulclan teminata göre 
isim alırlar : 

29 Seıvet Eyüpgiller. op.dt.. S.109 
30 Ibid , S.125 
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• Altın ve gümüş karşılığı avanslar, 
• Hazine bonolan karşılığı avanslar, 
... Mal karşılığı avanslar, 
• Hamıe kefaletine haiz bonolar karşılığı avanslar, 
* Senetler karşılığı avanslar, 
* Tahvil karşıJığı avanslar, 
• Pay senetleri karşılığı avanslar. 

4- Kefalet ve Teminat Kredüeri 

Müşterilere nakit kullanmadan onların lehine imza vermek suretiyle nakit olma
yan ( gayn nakdi ) kredi venne işlemlerini kapsar. Banka imza vererek bir ytlld1mlillük altına 
girdiği için gelecekte bir sorun olduğu zaman taahhüt ettiği miktan ödemek zorunda kalır. 
Böylece banka bir risk altına girdiği için , müşteriden bir komisyon talep eder. 

111- Hizmet İşlem/,eri ( Banka Hivnetleri) 

Bankalar mevcut öıgütlerinin sahip olduğu potansiyel ve olanaklardan yarar
lanmak suretiyle , isteyen müşterilerine belirli ücretler karşılığında bazı hizmetler de sunarlar. 
Bankaların yaptıkları hizmet işlemleri çok çeşitlidir. Özellikle batıda bu çeşitlilik daha 
fazladır. Ülkemizde de bu çeşitlilik giderek artmakta ve bankacılık hizmetleri etkin bir gelir 
kaynağı haline gehniştir. Bu hizmetlerin başhcalan şunlardır : 

• Para nakline aracılık hi.zrnetleri, 
• Müşterilerin alacaklarııun tahsiline aracılık hizmetleri, 
* Pay senetleri ve tahvillerin alım-sab.mlna aracılık hizmetleri, 
* Serbest depo ve kiralık kasa hizınetleri, 
* İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık hizmetleri, 
• Dö\ıiz ve efektif ahm-satım işleml~ 
• Sigortalama işlemlerine aracılık hizmetleri, 
• Müşteriler adına hisse senedi ve tahvil ahm-satJmma aracılık hizmetleri ..... . 

C BANKA İŞLETMESİNİN ÖRGÜT YAPISI HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER 

Buraya kadar, banka işletmesinin tanımı, smıflandınlması ve fonksiyonları 
hakkında genel bilgiler vermeye çalıştık. Bundan sonra, banka işletmesinin örgüt yapı~ı, 
kısaca örgüt yapısının verimliliğe etkisi ve son olarak oıganiz.a.1yon şemalan ile ilgili bilgiler 
sunacağız. 
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1- Örgiltleıunenin Tanınu ve Anlamı 

Örgüt, belirli bir görevi sürekli olarak yOldenmek tlzere, tek bir otoritenin 
emrinde birleşmiş, birbirlerine bağlı insanlar topluluğudur.31 İşler önce teker teker tanım
lanır ve betimlenir ( tasvir edilir ) sonra da değerlendirilir , bımu izleyerek bu işleri görürken 
ne gibi yöntemlerin izleneceği ve son oiarakt:a bu işleri veıiınli bir biçimde görebilecek 
kişilerin hangi niteliklere sahip olrnalan gerektiği saptamr.32 Başka bir deyişle, bir gayenin 
başanlması ortak bir çaba gerektiriyorsa , insanlar , birçok kişinin faaliyetlerini koordine 
etmek ve başkalannın bu gaye ile onlara katılması için teşvik edici koşullar hamlamak üzere 
bir örgüt oluştwurlar. 3J 

Dolayısıyla örgfltleme , yönetim işlevlerinden birisidir. ôrgnt , üretim için gerekli 
olan maddesel ve maddesel ohnayan araçları , belli bir düzen içinde bir araya getiıme 
faaliyetinin sonucu olarak ortaya çıkan yapı yani iskelettir. 34 

ôrgüt içerisinde işlerin belirlenmesi ve gnıpJanınasından başka , sorumlulukların 
tanımı ve yetki devredihnesi de sözkonusudur. 

II- Bankalar Açısından Örgütlenmenin Önemi 

Diğer işletmelerde olduğu gibi, banka işle1melerinde de örgtltsel yapı, bankanın 
amaçlanna ulaşmada önemli bir rol oynar. Her işletmede olduğu gı"bi banlca işletmelerinde de 
başanh sonuçlar alınabilmesi için, etkili ve kolay biçimde yönetilmesini sağlayacak bir 
organizasyona sahip bulunmasına gerek vardır. 

Etkin şekilde örgütlenmiş bir şube sistemi ohnaksııın, bir bankanın, şubelerinden 
veya şube yöneticilerinden, maksimum verimlilik beklemesi mümkün değildir. Yöneticilerin 
kapasiteleri, iyi bir öıgütsel yapı içersinde maksimizc edilirken, kötil bir örgütsel yapı 
içerisinde de minimize edilir. 3-' 

Herryman Maurer, Great Enterprise isimli kitabında, Amerikan işletmelerindeki 
düşük başaımın en önemli sebebi olarak, zayıf örgütleri gösteımiştir. Y anhzca birkaç örnekte, 
yeterli olmayan karlann içsel verimsizlikten ziyade, dış gtlçlerden kaynaklandığının 
görüldüğüne işaret etmektedir. Bu içsel verimsizliğin, yöneticilerin ve yürütücü personelin 
örgütlenme şekillerinin bir sonucu olduğunu sawnmaktadır. 36 · 

Bankalarda örgütleme özellikle şube bankacıhğuıda önemlidir. Çünkü şube ile 
genel yönetim arasında çeşitli haberleşme ve kontrol sorunları vardır. Şube yöneticileri bir 
bütün olarak bankanın genel amaçlarından, hem birim olarak şubelerin amaçlarından, hem de 
bütünün birer parçası olarak kendi şubelerinin amaçlanndan haberdar ohnalıdırlar. Böylece 
şubenin başarısı ve genel hedeflere ne derece katkıda bubmduğu kolayca anlaşılır. 

31 Hayri Ülgen, lıletııuderde Organizasyon İlkeleri ve Uygıılııınası, l.ü. İşletme Fak. , İstanbul 1989, 
S.43 

32 Kemal Toswı .lı1etme YIJnetimi, t.O. İşletme Fak. , İstanbul 1990, S.225 
33 Hayri Ülgen , op.dt. , S.43 
34 Kemal Toswı, op.dL • S.225 
35 Michel J., Schmitz. Bankaalıkta Ö,giıtlenıne, Merkeı.cillik ve MerJuıluıfb/c. Çev. Feryal Orhon 

Basık , Yapı ve Kredi Bankası , Bankacılık Araştınna Dizisi No:2, Mayıs l 985 • S.8 
36 Ibid 
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m- Bankacılı.k Sisteminde Yönetim ve ÖrgiUleme 

Bankacılık açısından ôrg(ltlemenin kısaca önemine değindikten sonra, yönetimin 
diğer fonksiyonlarına da bir göz atalım. Yönetim ; belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, 
kaynaklaruu planlar, örgütler, gelecek için yönetici adaylannı yetiştirir , yürQtme işini sağlar 
ve planlara uygunluğunu görmek için kontroi işlemini yapar. Yönetim süreci aşağıdaki şekil 
üzerinde gösten1miştir. 

Şeki1 2 . Yönetim Süreci 

HAZUll/K 

(Planlama ve 
ÖrgUtlendlrme) 

YÜRÜTME 

➔ (Uygulama 
icra) 

Kaynak: Kemal Tosun, İşletme Yönetimi , S.198 

KONTROL 

➔ (OUzeltmc) 

Planlama ; banka politikalan ve programlammı belirlenmesi ve bunlara ilişkin en 
uygun seçeneğin seçilmesidir. Planlamanın en önemli bölümü kar planlamasıdır. 37 Kararın 
ve birçok karardan oluşan planın geleceğe ilişkin bulunması, isabet ve verimlilik derecesinin, 
ileriyi tahmin etme ve önceden görebilme derecesine bağlanması sonucwıu doğurur. 

Yönetim açısından yetiştirme işlevi, bir bankadaki yönetim kadrolannın 
doldurulmasıdır. Bir bankanın çahşan1a.n en önemli .kaynağıdır. Banka işletmesinin gelecekte 
de başansının devam edebilmesi, gelecekte yönetimini yüklenecek kişilerin yetişmesine önem 
vermesiyle mümkün olacaktır. 

Yönetim fonksiyonlanndan yürütme ; astların yönetimine ve idaresine ilişkin tfun 
faaliyetleri kapsar. Yürütme, tepe yönetiminin, hanlcanın amaçlarına. ulaşmada astlarına 
rehberlik etme şeklidir. 38 

Yönetim işlevlerinin sonwıcusu olan kontrol, işlevlerin neyi, nasıl ve hangi ölçüde 
başardığını araştırır ve saptar ; çalışmaların sonucu, ancak etkili bir kontrol sonwıda belli 
olabilir. KontroL ban.kanın amaçlanyla bu amaçlara ulaşmak üzere tasarlanan planların 
başarılmasını sağlamak amacıyla peıfonnansı ölçer ve iyileştirir. 39 

Diğer işletmelerde olduğu gibi banka işletmelerinde de başarılı bir yönetim için, 
iyi bir örgüt yapısına, görev ve sorwnluhıklar arasındaki dengeye, kontrol mekanizmasının 
çabuk ve iyi çalışmasına bağlıdır. 

37 lbid, S.14 
38 Ibid. S.15 
39 Ibid 
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W- Banka İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve 
Şekillendirilmesi 

Organizasyon şemalan, organizasyon yapılannın planlama ve düzenlenmesi ile 
ilgilidir. İlgili yönetici veya sorwnlu kişiler, işletme içinde yayılan ve toplanan bilgileri, yani 
haberleşme sistemini ve bu sistemi gerçekleştirecek orgaa"lları, düzgün ve si.sterrı:ıtil( bir 
biçimde belirlemeye çalışırlar. Bu şemayla bölümler arasındaki ilişkiler bir düzen içerisinde 
gözüktüğünden, yönetime önemli bir yarar sağlar. 

Organizasyonun aynntılan yapılırken, doğal olarak kuruluş, şekil ve şartlarıyla, 
amacın da gözönünde tutulması gerekmektedir. 

Bir banka örgütünün en basit ve genel şekilde görünümü Yönetim Kwıılu ve 
Müdürler Kurulu, Genel Müdür ve yardımcılan, Genel Müdürlük Seksiyon müdürleri ve 
yardımcılan, Şube müdürleri ve yardımcılan, Servis şefleri ve memurlar olarak sıralanabilir. 
Aynca örgüt içerisinde Yönetim Kurulu' na bağlı müfettişler, Bakanlık Denetçisi ve Yurtdı.11 
Şubeler ve T emsilcililder bulunmaktadır. 

Banka örgütü içerisinde emir-komuta iliş~ aşağıdan yukarıya doğru bilgi verme 
ve öneriler şeklinde , yukarıdan aşağıya doğru ise emir ve yönergelerle, onaylamalar şeklinde 
bir sOreldilik arzeder. 

Bankalann örgütlerini ild şekilde ele alıp inceleyebiliriz : 
1- Sistematik örgüt şeması 
2- Mevzuatla düzenlenen örgüt yapısı40 

1- Sistematik Örgüt Şeması 

Her bankanın faaliyet sahası ve ihtisasına göre örgüt şeması değişebilir, fak.at 
organiz.asyon katmanları hep aynıdır.41 Şekil 3' de bu dunımu görmek mümkündür. 

2- Mevzuatla Düzenlenen Örgüt 

Özel yasalarla kurulmuş olanlar dışındaki bankalann, Ticaret Kanunu ve Banka
lar Kanunu gereğince anonim şirket şeklinde kurulması zorunluluğu vardır. 

Bankalann örgütlerini bu bakış açısından, kendilerini oluşturan tabanlann 
değişikliğini de gözönünde tutarak, üç ana bölümde incelemek mümkündür: 

a- Kuruluş yapılan yönünden örgüt 
b- Genel Müdürlük örgütü 
c- Şubeler örgütü42 

Bu üç bölümdeki örgüt yapılan ayn ayrı incelenmektedir. Birinci bölümdeki 
. örgüt yapısı , Genel Kurul , Denetçiler , Yönetim Kurulu , Kredi Komitesi ve Genel 
Müdürlük organlanndan oluşur. · 

40 Servet Eyüpgiller, op.dt. , S.163 
41 Ibid 
41 Ibid,S.164 
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Şek.i1 3. Sistaaıat~k Öz-giit Şaıııas1 

7 
t (DENETÇiLER) GENEL KURUL 

YÖNETtM KURULU Karar Organlan 
J, _J KREDİ KOMİTESİ 

+ 
GENEL MÜDÜR 

J + YôneJeııler 
GENEL MÜDÜR YARD. 

+ 
BÖLGE MÜDÜRLERi 

+ 
BiRiM BAŞKANLARI =1 Üst Yöııetbıdeıı Yetki 
(Şube MUdUrlerf) Detınıdlltınltır 

.ı 
DANIŞMAN VE DENETiM 

~ 
YlJııetiJNI Yardımcılar 

ELEMANLARI 
J, 

TEKNiK VE iDARi 

J PERSONEL 
J. YIJnetJlenler 

VARDIMCI HlzMET 
ELEMANLARI 

Kaynak: Servet Eyüpgiller , Banka İşletmeciliği Bilgisi , S.163-164 
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iBiNC:i BÖLÜM 

BANKA İILETMESİNDE VERİMLİLİK 

A. VERİMLİLİK KAVRAMI VE TANIMI 

1- Konunun Anlam ve Önemi 

GünOmüzde gelişmişlik yada ekonomik sistem farklıhğı olmaksızın tOm ülkeler
de, ulusal gönencin (refahın) artbnlınasında bOyO.k rolil ve önemi olduğu düşüncesi yaygın 
kabul görmektedir. Ekonomik büyüme ve ka1kınmanm ana kaynaklamıdan biri olarak 
"verimlilik artışı "görtilm.ektedir.43 Bu nedenle de verimlilik büyük önem kazanmak
tadır. 

Son yirmi yıldan beri prodilktivitenin ( verimliliğin ) arttmlması suretiyle 
ekonomik refaha ulaşmak, bütün ülkeler için ulusal bir amaç sayılmaktadır. Prodüktivitenin 
önemi, insanın mutluluğuna yapac~ olumlu etkiden ileri gelmektedir. 44 

Bir ülkede ne kadar çok mal ve hizmet üretilirse, üretim işlemi ne kadar basit
leşir, üretilen mal ve hizmetlerden insanların yararlanması ne kadar kolay olursa, o ülke 
insanlarının hayat standartlan o kadar yükselir. Bu ise, kişinin yaşamından zevk alabilmesi 
için gerekli olan olanaldan , kendisi ve ailesine elde edebilmede kolayhk sağlayacalctır.45 
Dolayısıyla verimlilik bir" toplumsal anlayıştır "diyebiliriz. Ulusal gelirin arttınlması; 
ülkenin kaynaklannın daha iyi kullanılması ve daha çok kaynak üretilmesi ile olanaklıdır. Bu 
da verimliliğin arttırılması ve kullanılan her kaynaktan daha yüksek bir verim elde edilmesini 
gerektirir. 

V erirn1ilik kawamı , başlangıçta üretimin arttınlması şeklinde en basit haliyle 
algılanırken, sanayinin gelişmesine ve sanayi ötesi döneme girilmesine bağlı olarak ; insan, 
sennaye, işyerlerinden ibaret sayılan, üretim unsurlarında da değişmeler meydana getinniştir. 
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çevrenin konınınasmın, verimlilik üzerindeki olumlu 
etkileri inkar edilemez biçimde görülerek , verimlilik kavramı da genişlemiştir. 

İktisat ilmi sözüğünde, çoğu ı.aman prodüktivite deyimi verimlilik yerine 
kullanılmıştır. Bu deyim dilimize yabancı literatürden ginniştir. Kelime olarak prodüktivite 

43 t. Melih Baş - Ayhan Artar, i11etmderde Verimlllilc Denetbıri Ölçme ve Delerl.endlrme Modelleri , 
MPM Yayınlan. Ankara 1991 S.9 

44 Serdar Kfiçükberkswı, f11etme ProdllktlvlJe Denetimi, Sönmez Endilstri Holding Yayını, İstanbul 
1984, S.l 

43Ibid. S.2 
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üretimden türemiştir. . Bugüne kadar iktisatçılar prodOktivite için " O re tim ve O r e tim 
faktörleri arasındaki ölçülebilir oran "şeklinde bir tanım yapmışlardır. 
Fakat prodtıktiviteyi yapılabilirlik, öze~ elverişlilik şeklinde değil de , . etki, sonuç, ortaya 
koyma biçiminde değerlemek gerekir. ( örneğin, toplam gelirlerin , ürün faktörlerine oranı )46 
Biz de, baıı bölO.mlerde verimlilik yerine, yazarların kullandığı prodüktivite deyimini 
la.ıllan.acatyz 

Verimlilik tek başına ifade edilen bir kavram olarak düşünülmemelidir. Bir 
sistemin iyi çalışmasının neticesi olarak, yani sistemin bütün parçalanrun iyi işlemes~ 
verimliliği sağlamaktadır. İşletme içerisindeki bütün birimlerin ayn ayn verimliliği, toplam 
verimliliği oluştwmaktadır. Bunun yanında tek tek işletmelerin verimliliği de ülke verimliliğini 
etkileyerek, ulusal refahı arttıracaktır. 

:iktisaden gelişmekte olan ülkelerde · verimlilik artışı çok önemlidir. Ülke için 
verimliliğin artışı, daha yüksek bir ulusal gelire ve dolayısıyla daha yüksek yaşama 
standartlanna yol açar. Bugünün rekabetçi ekonomisiııde,fiyatların ve kalitenin , 
diğer ülkelerde iiretilen benzer ürünlerle, rekabete girebilmesini sağlayacak biçimde dünya 
piyasalamıa giıme zorunluluğu vardır. Bu da, verimliliğin arttın1ması ve verimlilik bilincinin, 
toplumsal bir düşilnce haline getirilmesiyle sağlanabilir. 

Bu aşmada da verimli bir çalışmada dikkat edilecek husustan kısaca şöyle 
sıralayabiliriz. Bunlar ; organizasyonun şekli, örgüt içerisindeki ilişkilerin açık ve katılımcı 
olınası, beceriye göre işin yeniden düzenlenmesi, işin rasyonalizasyonunun sağlanması, 
teknolojinin insan kaynaldannı geliştirici yönde seçimi ve kullamJması şeklindedir. 

il- Verimliliğin Çeşitli Tanını/arı 

Verimlilik , üretimle üretime katılan faktörler arasında kurulan bir orandır. 

Bir illkenin genel prodüktivitesi ; sanayi, ticaret, inşaat, nakliye v.b. gibi değişik 
sektörlerdeki prodük~te sonuçlarına göre belirlenir. Halk ekonomisindeki prodüktivite 
değişikliklerinin saptanması arzulandığında ise, herbir iktisacü sektördeki prodüktivite 
neticeleri incelenmelidir. Bu iktisadi sektörler de, yine bir seri işletmelerden oluşur. 
Dolayısıyla. sek.törel prodüktivitedeki değişiklikler, bu sektördeki birkaç veya tüm işletmelerin 
prodüktivitelerindcki değişmelerden meydana gelir.47 

Değişik sektörlerdeki prodüktivitenin incelenmes~ çeşitli prodüktivite 
kavramlannın oluşmasına ve bwılann farklı yoruinlanmasma sebep olmuş, bu nedenle tam ve 
kesin bir tanım yapılamamıştır. 

Çeşitti düşünür, yaz.ar ve kurumlar prodüktiviteyi ;48 

46 lbid S3 
47 lbid: S.9 

a- Hamrnadde ve işçiliğin yararlı mal ve hizmetlere dönüşme oranı, 
b- Ekonomik sistemin malların tüketiciye ulaşması sürecindeki başarısının 

ölçütü, 
c- Kullamlan kaynaklar karşılığı elde edilen çıktı miktarı, 

48 lbid. S.10-11 
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ıJ- Belli Oretinı faaliyetleri için çıktılar ile girdiler arasındaki oran, 
e- Bir işç~ makina, atölye yada bir işletmenin çıktılan ile çıktılar için 

kullanılan bir girdi yada tüm girdilerin ağırhkh toplamlan arasındaki oran, 
f- Elde edilen çıktı ünite miktarı ile , bu çıktıyı elde etmek için kullaru1an 

girdi ünite miktan arasındaki or~ 
g- Birbirini izleyen kaı9tlaşt:ıı-Jabilir süreler içi.ttde çıktı ile o çıktıya girtfiteıi...n 

miktarlan olarak tanımlamışlardır. , 

Tilm bu prodüktivite tanırnlan, bize tam ve gerçek bir tanımı verememektedir. 
Bu değişik tarumlann ortak tarafi , prodüktivitenin, belirli bir zaman parçası içinde üretimden 
elde edilenlerin (output kalemlerinin), aynı zaman parçası içinde ilretinıde harcanan üretim 
faktörlerine (input kalemlerine) oranı şeklinde ifade edilmesi gereğidir. 49 

Genel ve basit anlamda verimlilik ; üretim sonunda elde edilen mal yada hizmet
lerle, bu üretimi gerçcldeştinnek için kullanılan mal veya hiımedere oranlanmasıyla elde 
edilecek katsayıdır. Burada üretim artışıyla veya ün:time katılan üretim faktörlerinin 
kısılmasıyla prodi1ktivite arasında doğrudan bir mOnasebet mümküıı değildir. Bu da, eldeki 
kaynakların olabildiğince verimli kullanılmasıyla sağlanır. 

V erim1ilik sadece üretim sonucu elde edilen mal ve hizmet miktannın artması 
değildir. Çıktı ; girdide herhangi bir değişildik olınaksıım artarsa yada aynı çıktı ile mevcut 
personel, malzeme, para yada diğer üretim faktörlerinin daha az kullanınu ile elde edilirse, 
verimlilik sözkonusu olacaktır. 

Verimliliği formüle edecek olW"Sak ; 

üretimden elde edilenlerin (output) fizikselmiktan Output 

Veriınlilik= -------------- = 
üretimde harcanan üretim faktörlerinin (mput) fiziksel milctan . J nput 

Bir yöneticinin verimliliği nasıl tanımladığı ; onun verimliliği nasıl ölçeceğini ve 
dolayısıyla nasıl kontrol altına alacağını belirler . so Şekil 4 ' te işletmelerin haşan düzeyini 
yükseltme aşamalarım görebiliriz. 

49 Kamuran Pekiner. İf[etmelerde Prodilktivite Denetlml. Fakülteler Matbaası, İstanbul 1971 , S.17 
,o Alexander Hamilton, VerimlJJllin Arttın/mas,, Modem Yönetim Rapodan - Ece Yayınlan, Çev. 

Sevgin Akış ,1979, S. l 
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Şeki1 4 . Ve.ı:iın1i.1i.k Dazıatim Alc:ı.ı;:ı. 

Teşebbüsün nerede olduğunun 
sa.ptaıuııaSı.. ve diğerlerivle -nasıl karşılaştırılaca~ının 
belirlenııı.esi 

1 
Ana sorunların 
ortaya korunası 

1 
Teşebbüsün nerede olınası 
istendiğine karar -ı.•erilııı.esi 

1 

Faaliyet programları 
1 

Kaynak :İ.Melilı Baş-Ayhan Artar, op.cit, S.74 

f"e-..r iJ1.l.ilik deJıe.ti.ıı.le..r .i 
(Öl çiiAlt:!'.r .i.ıı _r,rdp.ı.lJJJdS.I) 

f'e..r.üı.1.i.l.ik ô".lçiilıı 
.sı..-vıuç.lı!U' .za.uı d.ıı,3.J.iz.i 

Bu kı:U•a.z-a tı_r,rqrııı f a.:1.l.i.r.ret 
pl,!t.nlı!rr.I.l.1.I.l.J _r,rı!rp.Z l.ıııı!IS.Z 

İ~-:s~J J't.'!' d.IŞ$ı.'r.l J'".:IP,.'r.Z'ı:t.K 
L.'iğ.Z"l:'JUl:fl g.nıpl ... ~.ı·.ı 

B. VERİMLİLİĞİ1V ÖLÇÜL1\ı/ESİ İLE İGİLİ SORU1VLAR 

V erim1ilik için yaptığımız tanınıda , kısaca çık'1ının girdiye oranı olarak bir ifade 
kullanmıştık. Verimliliği tam olarak ölçebilmemiz için, çık1ı ve girdi tanımlanın çok iyi ve 
ayrıntılı olarak yapabilmemiz gerekir. Çıktı kavramı ; fiziksel gereksinimlere karşılık veren 
bütün mal ve hizmetleri kapsar. Girdi ise, insan gücü ile değerlendirilen, sadece üretimdeki 
emek miktarı değil, üretim faktörleri ; hammadde, makina-teçhizat yatınını, zamam ve diğer 
çeşitli yatmmları içerir. 

Bunların büyük bir çoğunluğu soyut ka"1"amlardır. İstatistik ölçüm ve 
değerlendirmeye genellikle etveıi.şli değildirler. Bu nedenle çıktıyı, fiziksel değerler olarak 
belli bir üretim faktörü girdisi ile karşılaştırma olanağı vardır. Bu bakımdan belli bir faktörün 
(örneğin işgücünün) verimliliğinin ölçülmesinde; çıktının para yada benzeri başka bir değer 
ile , işçi saytı,ı, çalışılan saat sayısı yada benwri ba1ka bir emek birimi ile ilişki kurabiliriz. s ı 

Boston' da.ki " The Berwick Group " genel müdürü Daniel Gray, en basit 
verimlilik ölçeklerinin bile, işletme yönetiminde yarulgılara neden olabileceğini belirtmiştir. 
Personel verimliliğini ölçmek için k,ıllarulan yöntem " sadece iş gücünün (emeğin) 
ürettiği çıktıyı değil, sistemi tümüyle değerlendirmelidir. ... " . Halbuki ölçüler 
sık sık yanlış kullamlmakta ve yönetim için bir ikame olarak değerlendirilmektedir. 52 

51 Tarkiye'tk Bir VerimlilikA/amımn Geliştirilme Sempozyumu, MPM Yaymlan: 138, Ankara 1973, 
S.10 

52 Alexander Hamilton, op.cit. , S.2 
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Verimliliği tOın sistemin bir ölçeği olarak kabul eden bu düşüncede, sistemi 
etkileyen etkenleri şöyle sıralamaktadır :H 

- İşletmede bazı etkenler diğerlerinden çok daha kolay ölçülür. Kapital yatınmı, 
bireysel kapasiteden daha kolay ölçülür. 

- Ölçme terimleri çoğunlukla birbirini tutmamaktadır. 

- İşletmede ilretimi etkileyen değişik etkenler, çok değişik yöneticilerin 
sorumluluğu altında olabilmekte ve yöneticilerin çok 87.UUll verimlilik konusunda etkin 
olduklan görülmektedir. Verimlilik, üst kademe yöneticilerinin sorumluluğu dahilindedir. 

Craig ve Haıris > işletmedeki toplam verimlilik tanırnırun en azından birkaç temel 
etkeni kapsayacak kadar geniş biçimde ifade edilmesi gerektiğini öne sümıüşler ve aşağıdaki 
formülü önermişlerdir. 54 

Çıktı Output 
V erimliJüc = --------------------=----

Emek + Kapital + Hammadde / Kısımlar + Diğerleri lnput 

Bu fonnOlü kullanmak için yönetici, her fiziki girdi için para cinsinden bir 
değerlendirme yapar. Kullanılan para ölçeği yıldan yıla karşılaşbnna olanağı yaratmak ve 
enflasyonun etkilerini götürebilmek için bir başlangıç yılma göre ayarlanır. 

Her elemanın nasıl hesaplandığı ise aynntıh olarak şöyle açıklanmıştır :53 

Çıktı : Eğer işletme değişik değerlerde birkaç tip üretimde bulunuyorsa , topla
madan önce hepsinin belli bir biçimde değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Emek : İşgücü / saat ile saat başına ödenen ücret miktarı çarpılır. Bireysel 
ücretten çok ortalama tıcret oranlannm ku11anılnıası hesaplamaları kolaylaştırır. 

Hammaddeler ve satm alınan paı-çalar : Satın alınan değişik üretim girdileri 
para cinsinden fiyat ile çarpılmalıdır. 

Kapital : Kapitalin kiralandığı varsayımına dayanarak hesaplanmalıdır. Kapitali 
kiralama ücreti kul1anılabilir. 

Diğer : Diğer tüm üretim girdilerini kapsar. Vergiler, reklam harcamaları ve 
üretimde kullanı1mayan teçhizat, v.s. gibi. 

V erim1ilik ölçümü ( ve analizi ) ; hem vcrim1i1iğin anlaşılması ve hem de geliş
tirilmesi için temel oluşturmakta, diğer yandan verimlilik hedeflerine, göreli olarak haşanın 
düzeyine ilişkin bilgi geri besleme için bir baz oluşturmaktadır. 56 

53 Ibid, S.2-3 
54 Ibid, S.4 
55 Ibid. S.5 
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Şeki.l 5. Veri.mlili.k Oeğerlendi:ı:me Süreo.:i.nin B.:i.l•t•nler.i 

Endilstriyel Başarım 
Düz.eyi Değerlendiımeleri 

Teşebbüs Başanm 
Düzeyi Değerlendinnelri 

Geliştirme İçin ôncellikli 
A1an1ımn Saptanması 

Kaynak: 1. Melih Baş - Ayhan Artar , op.cit • S. 76 

İçsel. 

Niteliksel 
· Değerlendirmeler 

C VERİMLİLİKLE KARIŞTIRILAN BAZ/ KA VRALl1LAR 

Mal veya hizmet üreterek insanların ihtiyaçlannı karşılamak amacıyla, yönetici ve 
yöneticilerin bir arada toplandığı işletmede , üretim faktörlerine biraraya getirerek parasal bir 
dönüşüm sağlanır. Bir iktisadi kuıııluşun amacı, herşeyden önce varlığının devam etmesidir. 
Karlılık, verimlilik, iktisadilik, v.s. gibi adlandınlan çeşitli kavramsal işlevler, işletme hayatına 
etki eden önemli faktörlerdir. 

Yöneticiler çoğu zaman bu kavramların esas anlamını bilmemekte ve birbirine 
kanş1ırarak, yanlış şekillerde kullanmaktadır. 

Konumuz verimlilik olduğuna göre, işletmelerde verimlilikle en çok kanştınlan 
bazı önemli kavramlar üzerinde duracağız. İşletme biliminde üç temel kavram olarak kabul 
edilen rantabilite ( karlılık ) , iktisadilik ve prodüktivite arasında çok sıkı bir ilişki vardır. 
Bunlann işletme içerisinde, birbiri üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olduğu açıktır. 

1- Verindilik ve Rantabilite 

İşletmenin iktisadi bir kurum olarak temel amacı, üretimde bulunmak ve kar 
etmektir. Kar, fiyat ile maliyet arasındaki farktan meydana geldiğine ve fiyat da müşterinin 

36 i. Melih Baş-Ayhan Artar, op.ciL. S:80 
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ödediği bir bedel olduğuna göre, rantabilite alışverişin, yani işletmenin piyasa ile olan 
ilişkisinin eseridir.·" Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde bir işletmeye 
sermaye yatınını yapmaktaki amaç, genellilde kar elde etmek olduğuna göre elde edilen karın, 
o işletmeye tahsis olunan sermayeye oranı işletmenin haşan ölçüsü olarak kabul edilebilir. 

Rantabilite ; genellikle, belirli bir z.aımn parçası içinde, teşebbüs faaliyetleri 
sonucu elde edilen toplam karın , aynı zaman parçası içinde kullanıldığı kabul edilen ortalama 
teşebbüs sermayesine oran edilmesi şeklinde belirtilmektedir." Dolayısıyla işletmenin faaliyeti 
sonucu elde edilen neticelerin bir ölçüsüdür. 

Genelllilde karlılık durumu analizinde kul1anı1an oranlar, kar ile satışlar arasındaki 
ilişkileri gösteren oranlar, işle1menin ortaklarına yeterli bir gelir sağlayıp sağlamadığında 
kullanılan oranlar ve işletmenin mali yilkümlülülderini karşılamak için yeterli gelir elde edip 
etmediğini tayininde kullanılan oranlar olmak üzere dört bölümde toplanabilir. ' 9 

Rantabilite , pazar ve piyasa koşullarına dolayısıyla Urünün satış fi.yatma bağlıdır. 
İşletmelerde üretim safhalanmn en iyi biçimde düzenlenmesi ve prodüktivite aı1lşı ile 
gerçekleştirilen fazla tirilnün satış hasılatı arttınlarak , kara olwnlu yönde etki etmesi sağlanır. 

Prodüktivite de hiçbir artış olmadığı halde faktör fiyatları düşürülerek veya sabit 
tutularak, satış fiyatlan yükseltilirse daha yilksek rantabilite derecesine ulaşılabilir. Prodük
mite ve toplam sennaye rantabilitesi ilişkilerini gösteren modeı yalnız prodüktivite 
değişmeleri gözönüne alınıp, diğer faktörler sabit kabul edilip fonksiyonel olarak 
incelenirse; 60 

Prodüktivite artışı +%1 O +%20 +%30 +%40 +%50 +%100 

Rantabilite artışı +%9 +%17 +%23 +%19 +%33 +%50 

Prodükmite azalışı -%1 O -%20 -%.30 -%40 -%50 -%100 

Rantabilite azalışı -%11 -%25 -%43 - o/007 -o/ol 00 -%900 

Prodüktivite ile topJam sermaye rantabilitesi arasında aym yönde bir ilişki sözko
nusudur. Fakat prodüktivite ne kadar artarsa artsın rantabilite %100' ü aşamamakta , 
prodükmite azalışları ise rantabiliteyi çok büyük oranda etkilemektedir. 

Daha az üretim faktörü kullanılarak maliyetler düşürülüp, aym ürün miktarı elde 
edilip, kar arttırılarak rantabiliteye etkide bulunmak mümkündür. Fakat işletme prodüktivi
tesinin yüksek olması rantabilitesinin de yüksek olduğu anlamına gelmez. 

57 Kemal Tosun. Ylneliın ve lıletme Poütikası. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No:232. İstanbul 1990, 
S.426 

-'8 Kamuran Pekiner , op.cit., S. 21 
59 Serdar Küçükbeıbwı • op.dl. , S. 36 
60 lbid • S. 42 
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Özet olarak, piyasa koşullanna bağlı olan rantabilite ile işletme içi teknik bir 
problem olan prodüktivitenin , daha başka bir deyişle işletme içi ve işletme dışı kuwetlerin 
iyi dengelenmesi gerekir. 61 

Tablo 2 . J'§rJ, llk - \w:im)j ]f; İJ; şld l eri 

Dıırıım 

2 

3 

4 

EĞER 
Kttrlılık 

Yük.sek 

Yük.sek 

Düşük 

Düşük 

Verlmlilik 

Yüksek 

Düşük 

Yüksek 

Düşük 

Kaynak:t. Melih Baş-Ayhan Artar, op.cit.. S.85 

il- Verimlilik ve İktisadilik 

OHALDE 
NEOLUR 

Mali durum güçlü 
istikrarlı olur. 

Yüksek karblık 
uzun dönemde 
devam edemez 
Çünkü düşük 
verimlilik karlan 
silip süpürecektir. 

NE YAPMALI 

Verimliliği 
düz.eyini korur 
veya daha arttınr. 
Verimliliği arttmr. 

KarhJığı arttınr , 
pazarlama 
araş1mnasım. satış 

Teşebbüs . kısa bir 
süre sonra zararına 
çalışmaya 
başlayabilir 
kapanmanın 
eşiğine gelebilir. 

ve tutundurma 

Kapanma / Itlas 

çaba1amu özellikle 
reklamlamu ve 
fiyatlama 
politikasını 
güçlendirir. 
Verimliliğini 
geliştirir 
pazarda 
güçlendirir. 

ve 

İşletmelerde kar ve satış hasılatı gayretleri yanında , iktisadfük faaliyet ve çabalan 
da diğer bir amaç olarak ele alınmahdtr. iktisadiliğin amacı ; toplum ihtiyaçlarının en iyi 
biçimde karşılanmasını sağlayacak şekilde, işletmelerin faaliyetlerini düzenlemeleri gerektiği 
şeklinde ifade edilebilir. Mevcut üretim faktörleri ile asgari bir maliyetle, mümkün olan azami 
üretimi elde etmektir. Yani ünite başına maliyetler ne kadar düşükse, işletmenin iktisadiliği o 
kadar yüksek, demektir. İktisadi bir organiz.asyonun amacı da, devarnhhğını sağlamaktır . 

. Genel olarak işletme açısından iktisadilik , işletmede üretilen mal ve hizmetlerin 
satış tutarı ile bu mal ve hizmetlerin üretimi esnasında üretim faktörlerinin harcanması sonucu 
meydana gelen maliyet giderleri tutandır. 61 Buna göre ; 

61 Ibid , S. 43 
61 Ibid , S. 32 
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Üretimden elde edilen mal veya hizmetlerin 
Gelir satışından elde edilen gelir tutan 

İktisadilik=--------------------=----
Üretim sırasında meydana gelen maliyet giderler tutan Gider 

Fonnülden de anlayacağımız gibi iktisadilik para ile ifade edilen bir değerdir. 
İşletmede iktisadiliğin artabilmesi , ya belirli bir zaman parçası içinde meydana gelen maliyet 
giderleri tutan sabit tutularak, aynı zaman parçası içinde elde edilen mal satış gelirlerini 
arttumak ve yahutta sözkonusu z.aman parçası içinde gerçekleştirilen gelir tutanna, daha az 
maliyet gideri harcamak suretiyle ulaşılması gerekmektedir. 63 

İşletmede iktisadilik için prodüktivite büyük önem taşır. İşletmelerde prodük
tivitenin yüksek olması, iktisadiliğin sağlanması açısından önemlidir. Ama bunun yanında 
iktisadiliği etkileyen işletme dışı bazı sorunlar da vardır ; 64 

- Konjonktilr ( arz ve talep ), 
- Yapısal değişiklikler ( nüfus yoğunluğundaki değişmeler ), 
- Teknik devrimler ( gelişmeler, yeni buluşlar, v.s ... ), 
- Moda değişiklikleri. 

Pazarın durumu, hammadde ve malzemenin fiyatı, toplu sözleşmeleri temel alan 
ücret gibi zorlayıcı veriler, geniş bir zaman sürecinde iktisadilik denetimini kısmen işletme 
yöneticisinin kontrolünden çıkarabilir. 

Burada anlatllmak istenen konu, iktisadiliğin uzun dönemde değişebileceği ve 
prodüktivite de olduğu gı'bi, olaydan tamamen işletme yöneticisinin sorumlu olamayacağıdır. 

Prodüktivite artışı sonucu ; artan üretimin fiyatı düşürülerek satılırsa veya üretim 
faktörlerine daha yüksek bir fiyat ödenirse, işletmenin iktisadilik ve rantabilitesinde olumsuz 
bir etki meydana gelecektir. Prodüktivite artışının bir iktisadilik artışına dönüşebilmesi için, 
üretimden elde edilen mal veya hizmetlerin , aynca satıJmış olması gerekmektedir. 6-' 

Prodüktivite ve iktisadilikte meydana gelen artış rantabiliteyi de olumlu yönde 
etkileyecektir. Rantabilite de meydana gelen bir artış ise prodüktivite ve iktisadilikte aynı 
etkiyi yaratmayacaktır. 

111- Verimlilik ve Rasyonellik 

Ekonomide en az emek ilkesi adını taşıyan rasyonellik, amaca asgari araçla 
vannak veya verilmiş araç miktarı ile amacı en iyi şekilde gerçekleştirmek olarak 
tanımlanabilir. 

İşletme içinde ve dışında alınabilecek her türlü tedbirlerle, teknolojik gelişme 
sonucu, üretim miktarında sağlanan artışları, maliyetleri fazla arttınnadan ve satış gelirlerini 
arttınnak suretiyle rasyonellik ilkesine uyulmuş olur. 

63 Kamuran Pekiner, op.dL, S. 19 
64 Serdar Küçükberksun, op.dt • S. 33-34 
6-' Kamuran Pekiner, op.cit. , S. 23 
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Rasyonelleştirme ; dar anlamda, standartlaştınna, yalınlaştırma, makineleştimıe 
ve usta işçi kullanma gibi, mateıyelden, enerji ve zamandan arttmmı sağlayacak tedbirleri 
alma olarak tanımlanabilir. 

Olumlu sonuçlan arttııma , buna karşın olumsuz sonuçlan azaltmayı amaçlayan 
rasyonaliz.asyon tedbirleri, noımal harcamalar ile anoımal giderlerin minimwna indirilmesi 
amacını da güder. Bu şekilde giderlerin düşüıillınesi, iktisadiliği, kan ve dolayısı ile 
rantabiliteyi yOkseltir.66 ·Buna göre rasyonellik, bir zihniyet ve tedbirler dizisidir. 

Ç BANKA İŞLETMESİNDE VERİMLİLİK 

Banka işletmesinin ; fonların toplanması, toplanan fonlann özel ve kamu kesimi 
kuruluşlanna yönlendirilmesi, kaynak dağılımının iyileştirilmesi, kısa süreli fonlann uzwı 
süreli fonlar haline dönilştilrülmesi gibi önemli işlevleri vardır. Bu işlevleriyle, ekonomik 
istikran etkileyerek, ülkenin kalkınmasını ve sanayileşmesini sağlar, kaynak ve gelir dağılımına 
da etki ederek, ekonomide merkezi bir konwnda bulunur. 

Ekonomide bu kadar önemli bir rol oynayan banka işletmelerinde verimlilik 
konusu, böylece özel bir önem kaz.anır. Banka işletmesinin himıet işletmesi olması, 
verimlilik tanımı ve ölçümünün de genelde zor ve kannaşık olmasından dolayı, sektörde 
verimlilik olayı daha da güçleşmektedir. 

Bankacılık kesiminde verimliliği tanımlarken, karşılaşılan en önemli sorun 
11 ç ık t ı " kavramında meydana gelmektedir: Bankalar mal değil, hizmet üretimiyle uğraşıp, 
para alım satımı yapan ve değişik alanlarda pek çok hizmet sunan işletmeler olmasından 
dolayı verimlilik ölçümünde önemli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 

Türkiye' de son yıllara kadar bankacılık sisteminin verimli çalışmadığı ve sektörde 
bu konuda fazla bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Fakat hızla gelişen dünyamızda 
teknolojinin gelişmesi, rekabetin artması ve hizmetlerin çeşitlenmesi sonuc.u, artık banka 
işletmeleri de bu konuya daha fazla önem vermektedirler. Günümüzde birçok banka 
işletmesi, verimlilik konusu ile ilgili araştırmalar yapmakta, işletme içi verimliliğin artması 
için çalışmakta, peısonelini de bu konuyla ilgili çeşitli eğitimlere tabii tutmaktadır. 

Bankacıhk kesiminde hizmetlerin günden güne çeşitlenmesi ve bazı hizmetler 
karşılığı müşteriden herhangi bir bedel alınmaması ; sektörde üretilen bu hizmetlerin çıktıda 
gösterilememesi, verimlilik düzeyinin eksik ölçülmesine sebep olmaktadır. 

Bankacıhk keslıninin ana işlevinin " nasıl ", 11 ne şekilde 11 
, "ne ölçüde " 

ve özellikle II ne pahasına " yerine getirildiği, verimlilik konusunu ilgilendirmektedir. 
Sistemde verimlilik ; bankalann finansal aracılık işlevini en az kaynak kullanarak yerine 
getirmesidir. 67 Bankacılık sisteminde verimlilikten söz edebilmek için, önce tasarrufların 
verimli yatınmlara dönüştürülmesi gerekmektedir. 

66 Serdar Küçükbeıbun , op.dt. , S. 19 
67 Halit Suiçmez, Tflrldye' de Kal/unma ve Y atınm Banluıablında Proje Dqerknduıne ve Verimlilik 

, MPM Yayınlan No:422,Ankaıa 1990, S.20 
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Bankacılık kesimi için lrullanılacak verimlilik oranlan ise, Olkeden ülkeye 
farkhlıldar gösterecektir. Verimlilik, " ekonominin içinde bulunduğu piyasa 
modeline göre biçimlenmektedir "olgusu, bankacılık sistemi için de geçerlidir. 

Ekonomik model tam rekabet koşullannı içeriyor ve piyasa bu koşullarla işliyor
sa, verimlilik ve etkinlik ölçütleri. birbirlerinin yerine kullanılabilir ve karlılık oranlan ile 
ölçülebilir. Çünkü, karlar rekabet nedeniyle minumum düzeydedir. Eğer piyasada oligopo
listik bir yapı sözkonusuysa, karlar, bankalann piyasa gücü oranında belirlendiğinden, sistem 
finansal aracılık işlevini etkin bir biçimde yürütemez. 68 

Bankacılık kesiminde işlemlerin niteliği. gereği verimlililde ilgili oranlan, üç alt 
grupta incelemek mümkiindür. 69 

1- Karlılıkla İlgili Oranlar : 
- Net Kar / Toplam Aktif 
- Net Kar/ Öz Sennaye 
- Net Kar / Mevduat 
- Net Kar / Toplam Krediler 
- Net Faiz Geliri/ Toplam Aktif 
- Net Faiz Geliri/ Öz Sermaye 
- Net Faiz Geliri/ Mevduat 
- Net Faiz Geliri/ Toplam Krediler 
- Net Faiz Geliri/ Toplam Krediler+ Menkul Kıymetler Portföyü 

2- İ nsangücü Etkinlikleriyle İlgili Oranlar 
- Personel Giderleri / Toplam Aktif 
- Personel Giderleri/ Net Faiz Geliri 
- Personel Giderleri / Mevduat 
- Mevduat / Personel Sayısı 
- Toplam Krediler/ Personel Sayısı 
- Toplam Aktif/ Peısonel Sayısı 
- Net Kar/ Personel Sayısı 
- Net Faiz Geliri/ Personel Sayısı 
- İşletme Giderleri/ Toplam Aktif 

J- Şubelerle İlgili Oranlar 
- Toplam Aktif/ Şube Sayısı 
- Mevduat / Şube Sayısı 
- Toplam Krediler/ Şube Sayısı 
- Net Faiz Geliri / Şube Sayısı 

Bunların dışında pek çok gösterge tarumlanmaktadır. Bankanın verimlilik düze
yindeki yükselme, para alım sabim işlevi yürüten bu kurwnda, mevduatlanna ödedikleri faiz 
ile kredilerden aldıkları faiz amındaki farkı az.altacaktır. Bu da bankalaıın ekonomik 
yaşamdaki etkinlik düzeyinin artması anlamına gelir. 

68 Ibid 
69 Kürşat .Aydoğan - Gökhan Çapoğlu • op.dt. • S. 39-40 



-J5-

D. BANKALARDA VERİAılLİLİĞE İLİŞKİN SORUNLAR 

tnusal ekonominin başarısını gösteren verimlilik ; başta emek olmak üzere, 
sermaye ve öteki Oretim faktörlerinin verimliliğini birlikte içennelidir. Aynca verimliliğin 
arttınlmasında btıyük etkileri bulunan ülkedeki teknolojik durum, çalışma disiplini, işbirliği, 
dayanışma, sosyal ilişkiler, eğitim düzeyi, uyum kapasitesi, ekonomik ortam gibi koşulların da 
dikkate alınması gerekir. 70 

Gerek ulusal ekonomi, gerekse işletmeler için son derece önemli olan verimlilik 
kavramı, pek çok iktisadi sorunun çözilmünde anahtar görevi görebilecek, bir çok iktisadi 
politika kararlanrun aJınmasmda, karar alıcılara önemli ölçilde ışık tutabilecek bir göstergedir. 

Banka işletmelerinde yöneticileri meşgul eden verimlilik sorunu, sektör için de 
daha büyük bir önem arzetmektedir. Sektöre! ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak mevduat 
maliyetinin artışı karlıJığt aultıcı önemli bir etken haline gelmiş, bu da verimliliğin önemini 
daha da arttırımştır. 

Aslında bir banka işletmesinin verimliliğini sadece faaliyetlerin bir neticesi olarak 
kabul etmek doğru değildir. Ülkedeki banka sisteminin yapısı ile bu sistemi düzenleyen 
hukuki çerçeve gibi çeşitli etmenlerde verimliliği etkilerler. 

Daha önce bankacılıkta verimliliği incelerken, çeşitli kaynaklardan toplanan 
fonların rantabl yatınmlara yatınhnası ile sağlanacağına değinmiştik. Ancak, fon kullanımı 
yalnız bankaların tercihine bırakılmamıştır. Gerçekten, ekonomik istikrarın sağlanması, 
kaynak dağduımıın iyileştirilmesi ve birikim sahiplerinin haklannın güvence altına alınması 
gibi amaçlarla hükumet, Merkez Bankası ve Bankalar Birliğince fon ku11anınıına çeşitli 
kısıtlamalar getirilmiştir. 

Bankacıhk sektöründeki çeşitli koşullar ve giderek şiddetlenen rekabe~ mevduatın 
fiyatını arttıncı yönde baskı yapmaktadır. Bankacılık sektörünün kendi içinde rekabete 
açılması ve önemli ölçüde serbest piyasa koşullarına kawşması da bankacılıkta verimlilik 
sorununu gündeme getiren önemli etmenlerden biridir. 71 

Bu aşamada da daha önce de belirttiğimiz gı"bi verimliliği tanımlama, ölçme ve 
analiz etme soıımlan ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde kısaca banka işletmelerinde verimlilik 
ölçümlerine ve verimliliği arttırıcı etkenlere kısaca değineceğiz. 

1- Banka İşletmesinde Verindilik Değişkenleri ve 
Verimliliğin Ölçülmesi Sorunu 

Verimlilik değişkenlerini üç boyutta inceleyebiliriz. Bwtlardan birincisi şube ve 
personel verimliliğidir. Personel ve şube başına düşen çeşitli kar-z.arar ve bilfuıço kalemle-

70 Mustafa Çıkrıkçı, TfJrk Bankaalık Sistemine ilişkin Bir Ikterleıulirıne, MPM Yayınlan No:424, 
Ankara ı 990 , s.ı 9 

71 Mustafa Koç • Bankaalıkta Verimli/ile Arayqı , Dünya Gazetesi. 22 Haziran 1992 
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terinden oluş~ bu boyut, ülkedeki bankacılık sistemiyle yakından ilgilidir. Fiyat rekabetinin, 
devlet müdahalesi gibi nedenlerle kısıtlandığı ülkelerde, bankaJar fiyat dışı rekabete 
yönehnektedir. Fiyat dışı rekabet çoğunlukla fazla şube açmak, çok personel istihdam etmek, 
biçiminde kendini gösterir. Bunlar da verimliliği azaltıcı e1menlerdir. 

Verimliliğin ikinci boyutu, vergi öncesi toplam kir olarak ölçülebilen karlılık, 
üçüncü boyutu da, net faiz geliri şeklinde ölçülebilen karhhkt:ır. 

Özkaynak yeterliliği. ve faaliyet etkinliği de faktör analizinde ortaya çıkan önemli 
faktörlerdendir. 

Bankalarda maliyet muhasebesi tekniklerinin fazla kullanıllamaması, çeşitli hiz
metlerin birim maliyetlerinin tespit edihnesinde zorluklara neden olmaktadır. 

Genellikle banka işletmeleri karını maliyetlere etki ederek arttııma yerine, daha 
çok mevduat toplayıp, bwılan plase ederek arttırma eğilimi içindedir. 

Banka işletmelerinde maliyetler de oldukça yüksektir. Maliyet giderleri içerisinde 
mevduat faizleri ve personel giderleri, kırtasiye, kira, sigorta, v.s. gıl>i giderler, en önem
li1eridir. Bu masraflann bazdan sabit karakterli, bazılan ise muamele (işlem) hacmine göre 
değişmektedir. 

Banka giderleri arasında en fazla öneme sahip olan personel giderleri sabit 
giderlerdir. Personel giderlerinin tamamına yakın kısmı, personele yapılan ücret ödemeleridir. 
Sabit giderler kapsamına reklam, kira, temizlik, bina amortisman karşıhldan ile bakım 
masrafları ve bina vergileri de girer. 

Bazı giderler ise değişken karakterdedir. Bmılar işlem hacmine göre değişir. 
Posta giderleri. kırtasiye ve sigorta masraflan gibi. .. 

Aşağıdaki tabloda, personel ve faiz komisyon giderlerini oransal olarak 
görebiliriz. 

Tab1o 3. Banka1az:da Gider Payları (%) 

Gider Türü Yıllar Özel yasalarla Ticaret Yabancı Ortalama 
kurulmuş bankaları bankalar 
bankalar 

Personel 1981 20,6 24,2 27,2 22,3 
Giderleri 1982 15,8 16,5 18, 7 16,2 

1983 13,0 15,8 14,9 14,7 
Faiz ve 1981 67,5 63,4 52,9 64,6 
Komisyon 1982 74,4 72,9 62,1 73,1 
Giderleri 1983 75.1 71,8 "59,5 72,l 

Kaynak: Mesut Odabaşı. Bankacdık Kesiminin Sorunlan ve Sanayi ile İlişkileri, M.P.M. , An.kara 1985 
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Bankalarda prodüktivite ölçömüyle ilgili yapılan bir çalışma sonucu, ölçümle ilgili 
· çeşitli soııınlann varolduğu görillmektedir. Finansal açıdan ele alman bu çalışmada şu ölçüler 
kullanılmıştır. Kullaııılan prodilktivite-göstergeleri ( personel başına mevduat, personel başına 
kredi, personel başına aktif tutar, personel başına bilanço karı, personel başına net faaliyet 
geliri, personel başına faaliyet kin, personel giderleri / aktifler toplamı, personel giderleri / 
mevduat toplamı ) ayn ayn hesaplanmıştır. 72 1980 ve 1981 yılına ait ölçOmler ayn ayn göste
rilmekte ve her yıla ait prodüktivite ölçümlerine göre bankalar arası sıralama tablo 4, 5, 6, 7 
ve 8 'de gösterilmiştir. 

11- Banka İşletmesinde Düşük Verimliliğe Yol Açan Sorunlar 

Bir organiz.asyonmı verimli bir hale getirilebilmesi için önce verimliliği olumsuz 
yönde etkileyen faaliyetleri bilmek gerekir. Birçok yönetici, verimlilik gerektiğinden daha 
düşük bir seviyeye ulaştığında, verimliliğe gereken önemi vermekte ve ancak o zaman bunun 
önemini kavramaktadır. 

Neal Q. Henick, AB.D.'nin W~n' daki National Center on Productivity 
and Quality of Work Life (Ulusal V erimli1ik ve iş Hayatının Kalitesi Merkeıi ) örgütünün 
direktörüdür. Herrick işletmelerde z.a.rarlı on tür faaliyet tespit etmiştir. 73 Biz de bu 
faaliyetlerden bizi ilgilendirecek olanlan kendi açımızdan incelemeye çalışacağız. 

- Görev başında bulunmama : Görev başında bulunmayışın bazı meşru ve meşru 
olmayan sebepleri vardır. Ama hangi tip yokluldann işin niteliği ile ilgili olduğunu saptamak 
gfiçtür. Bir hizmet işletmesi olan banka işletmelerinde yeterli sayıda nitelikli 
personelin eksikliği ve istenilen ı.amanda da görev başında bulwmıaması nedeniyle iş 
yoğunluğu artmakta, verimsizliğe ve iyi hizmet sunulmamasına sebep olmaktadır. 

- Gecikme : Gecikmenin verimsizliği, yapılmayan iş için ödenen ücret ve bazen 
de yüksek oranda ödenen fam mesai ücreti ile maliyetlere önemli derecede etki eder. Aynca 
çalışan diğer personelin işgücünü arttırarak, onların da verimsiz çalışmasına sebep olacaktır. 

- Personel deği§imi : Personel devir hızının yüksek olması, tam kapasitede 
çalışmayı etkileyecek ; yeni personelin yetiştirilmes~ çalıştığı ortama adapte olması için 
geçecek süre verimi düşürerek harcamaları da arttıracaktır. 

- Şikayete neden olan haller : İşletmede şikayete neden olan hallerin çok olması 
personelin giderek daha verimsiz çalışmasına neden olacaktır. Organizasyon türü, yönetimin 
personel politikası, çalışma şartlan, ücret, v.s. gibi nedenler şikayet nedeni olan hallerden 
bazılarıdır. 

- Stokun fire venne payı : Bu faktörü banka işletmelerinde çalışanların kullan
dıklan bilgisayar veya kırtasiye üıünlerini kötü kullanma durumu olarak ele alabiliriz. Bu 
araçların dikkatsiz ve kötü kullarumı verimi düşürerek maliyetleri de yükseltir. 

72 ÔZtin Akgüç, Bankalarda Prodüktivitenin Ölçülmesi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Muh. Ens. Dergisi, Kasım 
1982, IV. Sayı, S.30 

73 Alexander Hamilton , op.ciL • S. 14 
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Tab1o 8. 15 BamJcan1n h'odiilttinte Gö.staZ'gelaı::t.na İlişkin Değ:L.pa].er (1) 
(1981-1980) 

Bankamn lsml Personel Personel Personel Pe:r•nel. Personel Personel Personel 
sayısınd baıına baıına ba,ınıı başına baıına baıına 
a mevduat kredi alctif k4r net faaliyet 
del4fm faa/Jyet k4rı 

geliri 

T.C. l.iraat Bankası %1,5* %94,3 %66,9 %68,7 %287,6 %98,4 %239,1 
T.Halk Bankası 0,2 93,3 62,1 84.0 113,7 90,2 101,1 
T.Emlak-Krecli Bankası 3,9 102,3 66,4 107,0 308,9 133,3 100,0 
T.Vakıflar Bankası 0,3* 89,7 101,5 _86,6 88,9* 69,7 70,3• 
Akbank 95,0 42,6 15,8 49,4 30,8 46,8* 
Anadolu Bankası 12,5 135,2 204,7 1~7 126,4 205,5 6,2* 
İstanbul Bankası 3,5 221,2 111,5 20~8 350,0 90,0 35,1 
Öğretmenler Bankası 1,6 76,1 37,2 63,8 86,9 49,7 25,0 
Pamukbank 16,6 117,5 120,9 90,3 9,7 30,9 235,1 
Şekerbank 3,4 53,7 72,1 4:Z.8 42,9 61,9 9,1 • 
T.Ticaret Bankası 2,3 38,S 37,5 31,1 15,9 62,7 5,2• 
T.Garanti Bankası 1.5• 101,1 61,6 86,5 .56,9* 136,4 381,6* 
T.İş Bankası 3,7 85,4 76,4 74,3 59,7 107,9 563,9 
Yapı ve Kredi Bankası 11,2 157,5 95,2 113,1 204,3 98,6 100,0 
Osmanlı Bankası 1,7 76,4 33,5 68,0 51,7 58,8 40,9 

Not: Eksilişler (*) işareti ile gösterihniştir, ı.ararrdan kara dönüşler (9/4100) artış olarak imde edilmiştir. 

Kaynak:Öztin Akgüç , Bankalarda Prodüktivitenin Ölçülmesi, İ.Ü. İşi. Fak. Muh. Ens. Dergisi, IV. Sayı 

- Makine Onamnı: Yukarıdaki durumla ortaya çıkan bu olay kası~ sabotaj, 
kayıtsızlıktan doğan ihmallerden kaynaklanabileceği gibi, normal kullanımda da sözkonusu 
olabilir. İş tatmini arttırılarak bu dunım bir ölçüde aı.al1ılabilir. 

- Standart altı kalite ve üretim : Banka işletmelerinde kötü hizmet olarak nitelen
direbileceğimiz bu olayı, yöneticilerin kötü iş koşullarım ortadan kaldımıamalanna karşı bir 
tepki olarak görebiliriz. Çahşanlann işlerini özenli yapmaması, müşterilere karşı ilgisiz ve 
lakayt olması bunun sonuçlamıdandır. 

İşletme içi dnşük verimliliğe yol açan bu faktörlerin dışında, işletme dışı olarak 
nitelendirebileceğimiz baıı faktörler de şunlar olabilir : 

- Nitelikli ve uzman personelin bulunamaması : Banka işletmelerinde bunu daha 
çok orta ve üst düzey yönetici temini, sorunu olarak görebiliriz. 

- Kullanılan tekniğin ülkede yeterince bilinmemesi : Hizmetlerin çeşitlenmesi ve 
teknolojinin de gelişmesi sonucu banka işletmeleri yeni hizmetler swunaya başlamışlardır. 
Fakat kullanılan bu teknoloji teknikleri ülkede yeni olması sebebiyle birçok güçlükle 
karşılaşılmakta ve zamanmda işletme içerisinde çözüm bulunamadığı için verimsizliğe sebep 
olmaktadır. 
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Sendilcaların tutumu Türkiye' de banka işletmelerinde çeşitli yasal 
sınırlamalar olması nedeniyle bu sektörde sendikalar faaliyetlerini etkin bir şekilde 
yürütememektedir. Fakat yine de sendikalann personelin çalışma yaşamına olumlu ve 
olumsuz birçok etkisi vardır. 

- Toplumda verimlilik bilincinin oluştunılması da bütün işletmeler için oldukça 
önemlidir. İşletmeler de kendi bünyelerinde verimlilik eğitimini yaygınlaştırarak hem kendi
lerine, hem de toplum refahına katkıda bulunwiar. 

Bu incelediğimiz faktörlerin dışında daha birçok faktör du.,uk verimliliğe etki 
edebilir. Bu nedenle işletmelerde yöneticiler, verimliliği arttırmak için bu faktörleri her 
ı.aman için gözönünde bulundurmalı ve işletme içi etkin bir kontrolle bunu sağlamalıdırlar. 
Verim dilşiiştl, işletme düzeyinde düşük karhbk ve işletmenin rekabet gücünü azaltıcı bir etki 
yapacaktır. 

E. VERİMLİLİĞİ ARTTIRMANIN YOLLAR/ 

1- Konunun Önemi 

İşletmelerin gelişmiş ülkeler safbında yer almak ve uluslararası rekabet gücünü 
elde edebilmek için verimlilik tekniklerini çok iyi bilmeleri ve her sahada verimlilik ilkelerine 
bağlı olarak hareket etmeleri gerekir. İşletmele~ verimlililde ilgili stratejik yaklaşımlar, 
politikalar ve yapısal düzenlemeler üzerinde dwması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu 
yüzden eğitime, uluslararası düzeyde insan haklarına ve insanın saygınlığına yapdacak 
yatınmlar, daha iyi bir gelecek oluştumıak için en kritik elemanlardır. 

Bununla ilgili olarak bütün işletmelerde çalışma hayatının kalitesinin yükseltilmesi 
en önemli konu haline gelmiştir. Çalışma hayatının kalitesiyle verimlilik arasındaki ilişki doğru 
orantılı bir ilişkidir. Çalışma hayatının kalitesinin yükseltilmesi, toplam verimliliği de arttırır. 

Verimliliği arttırma çabalarına geçn;ıeden önce Japonya V erirnlilik Merkezi' nin 
verimlilikle ilgili üç temel kuralına değinmek gerekirse ; 74 

1- Verimliliğin arttınlması, yeni istihdam olanaktan ve istihdam güvencesi 
yaratacaktır. 

2- V eriınliliğin arttınlmasına yönelik metodlar personel ve işverenler arasında 
görüşühneli ve değerlendirilmelidir. 

J- Verim artışından elde edilen sonuçlar, miqteriler, çalışanJar ve işletmeler 
tarafından adil olarak paylaşılmalı, bunun yanında, işletmenin genişlemesi 
kullanılan araç ve teçhizatın yenilenmesi ve yeni yatırımların yapılması 
bu paylaştırmada önemle gözönünde bulundurulmalıdır. 

74 Verimlilik v~ÇalqmaHayaJının Kalitesinin GeJJıtirilmalSempozyumu. MPM Yayınlan No:442, 
Ankara 1991 , S: 106 



11- Verimll Bir Çalışma Ortamı İçin Gerekli Unsurlar 

İşletmelerde verimli bir çalışma ortamı yaratan ve verimliliği arttıran özel 
faktörler şunlardır ; 

- Süreçlerin, iş akışının ve çalışma yöntemlerinin daha yaygın ve etkin olarak 
incelenmesi. 

- Çalışanların maddi ve manevi özendirici etmenlerle verimli çalışmaya güdülen
mesi. Bu da toplum ve çalışanlann kendi standartlarına uygun, etkili, olumlu 
bir özendirici ücret ve prim sistemi ile mümkün olabilir. 

- Çalışma ortamının güvenilir ve sağlıkh olması. 
- Çalışanlara hünerlerini kullanma, çalıştıklan ortamda yeni bilgi ve beceriler 

edinme olanağı sağlayarak, ilerleyebilme firsatı tanınması. İşe almada ve 
yerleştirmede kişisel yeteneklerin gözönüne alınmasL 

- İşletme içi araşbıma çahşmalarına ağırlık verilmesi. Aynca çalışanlara sorunlan 
çözümleme ve plan yapma suretiyle, kapasitelerini geliştimıe oJanağının sağlan
ması. 

- İşletme içi eğitimin dftzenlenmesi ve verimlilik eğitimi ile çalışanJann bilinçlen
dirilmesi. Eğitim progranuna üst ve orta düzey yöneticilerinden başlanıp uzman 
ve diğer personele kadar herkesin katılımmm sağlanması. 

- Yenilikleri uygulamada personel ve işveren arasında etkili bir işbirliği 
sağlanmasL Aynca Ostlerin astlanyla çeşitli fikir alışverişi yapabilecekleri 
işletme içi toplantılaım düzenlenmesi. 

- Gelişen teknoloji izlenmeli, kul1aru1an araç ve gereçler modemleş1irilmeli, 
aynca eldeki araç ve gereçlerin etkili olarak kullanılmasının sağlanması. 

- Yeni yatınmlann en önemli projelere yöneltilmesi . 
- İşletmelerde verimlilik arttınna tekniklerini (VAT) bilen, işletmecilik ve 

yöneticilik fonksiyonunu uygulayabilecek yetenekli kişilerin yönetici 
kadrosuna getirilmesi 

Verimliliği arttıımak için tüm işletmelere, bütün durumlarda uygulanabilecek tek 
bir yol gösterilemez. Verimliliğe tesir etmesi bakımından her zaman için yeni wısurlar ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle yöneticiler kendi bulundukları sektöre ve işletme koşuDanna en uygun 
yöntemleri benimsemeli ve onlan uygulamalıdır. Burada saydığımız faktörleri sektöre! olarak 
inceleme gereği duymadık. Çünkü burada saydığımız verimlilik artışlannı sağlayacak 
faktörlerin büyük çoğunluğu banka işletmelerinde uygulanabilir türdendir. 
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BANKA IILETMEIINDE VERIMLILIGI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

A. BANKA İSLETMESİNDE VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN 
GENEL FAKTÖRLER 

Buraya kadar olan bölümlerde kısaca banka işletmesini tanımaya ve bankada 
verimlilik konusuyla ilgili temel bilgiler swımaya çalıştık. Bu böllimde ise araştınna 
konumuzun esasını oluşturan verimliliği etkileyen faktörleri, banka işletmelerine yönelik 
olarak incelemeye çalışacağız. 

İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörlerin sayısı pek çoktur ve bu faktörlerden 
hiçbirisi diğerlerinden bağımsız değildir. Verimliliğin analizinde, üretimi etkileyen bütün 
faktörleri ve bunlann giderler üzerindeki etkilerini de gözönünde tutmak gerekir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ürün, müşteri ve kullanılan araçlar bazında 
verimliliği ölçmeye yönelik bir maliyet muhasebesine ihtiyaç olduğunu ve banka 
işletmelerinde bunun fazla kullanıimadığını belirtmiştik. Bu nedenle banka işletmelerinde 
işlem ve müşteri bazında verimliliğin kıstas olduğu çalışma prensipleri oluşturulmaya 
başlanmıştır. 

Banka işletmelerinde verimliliği öncelikle, üıün veya hizmetin müşteriye direkt 
sunulduğu şubeler bazında incelemeye çalışacağız. 

Şubelerin verimliliğinin ölçülmesi önemli bir sorundur. çok şubeli özel bankalar, 
yapılan ve amaçlan nedeniyle verimlilik analizlerinden en çok etkilenen ve duyarlılık gösteren 
işletmeler olmuşlardır. 

Çeşitli araşbmıalar göstermiştir ki, müşteriler bankalanm seçerlcen tek bir 
etmenden değil. bankanın genel uygunluğundan etkilenirler. Bu gerçeğin tanınmasıyla da, 
bankalar müşterileri ile olan ilişkilerini kolaylaştırmak için büyük gayret sarfetmeye 
başlamışlar ve bazı.lan da şube sayılarını arttımıışlardır. Bunun sonucu, gerekli araştırmalar 
yapılmadan özellikle büyük şehirlerde, birkaç blok aralıklarla birçok banka şubesi açılmıştır. 

"-... 

Özellikle 1970' li yıllarda ve 1980' lerin başında büyük ticari bankalar halkın 
elindeki küçük tasarruflan toplamak amacıyla şube sayılannı arttırma yoluna gitmiş, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da çok sayıda şube açmışlardır. Gerçi o dönemde, konuyla 
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ilgili devlet tarafından çeşitli yasal sınırlamalar getirilmiştir. Ama bu yasal sınır~ann etkili 
olmadığı ve yine de şube sayılarının çoğaldığı görülmüştür. 

' . 

Aşağıdaki tabloda yıllara göre toplam şube sayılan ve artış oranlan yüzde olarak 
gösterilmiştir. 

Tab1o 9. . Yı11ara Göre Topıam Şuha Sayı1arı va Artı,t Oran1arı 

YILLAR 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

SUBESAYISI 
3210 
3427 
3682 
4023 
4425 
4605 
4835 
5238 
5484 
5769 
5915 
6265 
6375 
6284 
6226 
6292 
6372 
6441 
6552 
6617 

ARTIŞ ORANI lo/oJ 
8,8 
6,8 
7,4 
9,3 
10,0 
4,1 
5,0 
8,3 
4,7 
5,2 
3,6 
4,8 
1,7 
(- 1,4) 
(- 0,9) 
1,1 
1,3 
1,1 
1,7 
1,0 

Kaynak : 1- öztin Ak.güç , " 1982 Yılında Bankalar, Mevduat ve Krediler " Banka ve Ekonomik Yorumlar 
Dergisi, Ağustos 1983, Yıl:20, Sayı:8, s:63 

II- ôztin Ak.güç," Türk Bankacılık Sisteminde Yapısal Değişme" İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 
22 Mayıs 1990, Yıl:25, Sayı:291, s:22 

O dönemde, bankalar şube sayılamu arttırarak, gelir kaynaklannı arttırıp kar 
etmişlerdir. Ancak bugün ise, bu bankaların yeni şube açmadık.lan, hatta varolan bazı 
şubelerini kapatma veya birleştirme yoluna gittikleri gözlenmektedir. 

Bankaların şube sayılarının artmamasının en önemli sebepleri arasında, şube 

maliyetlerinin yükselrnes~ mevduatın pahalı bir kaynak haline gelmes~ ücri kesimlerde yeni 
şubelerin kara geçme sürelerinin uzwı oJınası. yasal düzenlemeler, banka hizmetlerinde 
bilgisayar kullanımının gittikçe artması gibi nedenlerle açıklamak mümkündür. Aynca 
sektördeki çeşitli yapısal değişmeler de etkili olmaktadır. 

Türk banka sisteminin çok şubeli bir yapı içerisinde olması sektör maliyetlerini de 
a:rtbmllştır. Bu konuda akılcı çözümler y~ kısa dönemde, banka işletmeleri verimsiz 
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veya zarar eden şubelerini kapatmakta ve şube sayılaıını az.altıcı bir politika izlemeye 
başlamışlardır. 

Tablo 10. Bankaların Sermaye Yapılarına ve Şube Sayılarına Göre 
Dağılımı 

Türk Yabancı Yabancı 

Sermayeli Sermayeli Ortaklı 

Şube Kamu Dajtılım Özel Dajtılım Özel Da~hm Özel Dalılım 
Sayısı Bankalan % Bankalar % Bankalar % Bankalar % 

ı - s 1 ıo 6 27 11 100 8 89 
6- 100 4 40 10 45 o - 1 11 

101 - 500 3 30 4 18 o - o -
501 - 1000 1 10 2 9 o - o -

1000- 1 10 o - o - o -
Toplam 10 100 22 100 12 100 9 100 

Kaynak: Meral Toprak-Mehmet Tanyaş-Gülnihal T.Kenanoğlu-Muzaffer Soysal, Bankacılık Sektörtinde Bil
gisayar Kullanımı, MPM , Ankara 1991, S.58 

Şube baıındaki verimlilik arayıştan sonucu ; mevdut ve kredinin fiyatının hemen 
hemen sabit olduğu, net pozitif getiri sağladığı dönemlerde yalnızca mevdut toplamak için 
açılan ve başka alanda önemli bir faaliyeti ohnayan şubeler de kapatıhnaya başlanmıştır. 75 

Bizim burada değinmek istediğimiz nokta, bankaJann yeni şube açıp açmamalan 
olayı değil, şube verimliliğinin banka işletmeleri için önemli bir konu olmasıdır. · Dolayısıyla 
tek tek şubelerin verimliliği işletmelerin toplam verimliliğini oluşturacaktır. 

Ülkede uygulanan ekonomik politika ile bankacılık sistemi arasında oldukça sıkı 
bir bağ vardır. Dolayısıyla banka sistemini etkileyen bir unsur da, Türk ekonomisindeki yapı 
değişikliğidir. Ekonominin finansal yapısı, o ülkenin samyileşmesine ve büyümesine etki eden 
önemli bir faktördür. 

Bankalann fonlannı rasyonel kullanamamaJan sonucu, maliyetlerin yükselmesine 
ve finansal yapıda da beklenen amaçlara ulaşılmasını güçleştiımektedir. 

Ö1..ellikle küçük şubelerde yaşanan bazı sorunlar da bankanın genel verimliliği 
konusunda önemli ohnaktadır. En küçük ve ücra bir şubede bankanın genel prestijini 
sarsmamak amacıyla çeşitli servislerin oluşturulması sonucu, yetişmiş ve göreceli pahalı 

7' Mustam Koç • op. dt. 



elemanların bilgi ve yeteneğinden - işlem sayısının sırurlıhğı nedeniyle - çoğu 7.aman göreceli 
olarak az yararlanılmaktadır. 76 Bu da zmtan1a şubeleri verimsiz ve başansız kılmaktadır. 

Bütün işletmelerde verimliliği etkileyen en önemli üç unsur teknoloji, nitelikli 
personel ve eğitim olayıdır. Banka işletmelerinde, faiz dışı giderler içerisinde önemli bir paya 
sahip, personel giderlerini düşürücü yönde adımlar atılmıştır. Modem teknoloji kullanımına 
geçilmesi, performans değerlendirme yöntemiyle verimliliğin teşvik edilmesi, eğitimlere 
ağırlık verilmesi verimlilik için atılmış birinci derecede önemli adımlardır. 77 

Bu bahsettiğimiz gelişmeler ve oluşumlar öncelikle verimlilik olgusuyla yakından 
ilişkili ve genel olarak inceleyebileceğimiz sorunlar içerisindedir. Bununla birlikte Türk 
ekonomisinde yaşanan mevcut gelişmeler bankacılık sisteminde de etkili olmuş ve bankacı
lığın modem ve gelişen çağa uywnu yolunda ileri adımlar atılmasına sebep olmuştur. 

Banka işletmelerinde verimlilikle ilgili en önemli sorunlar eğitimsiz eleman ve 
buna bağlı olarak düşük personel verimi, gelişen teknoloji ve insan kaynak1aruun yeterince 
uyumlu ve verimli bir karışım olarak kullanılamasıdır. Bu konular üzerinde, ileride ayrıntılı bir 
şekilde duracağız. 

Milli Prodüktivite Merke:zi tarafindan yapılan bir araştırmada banka işletme
lerinde verimlilikle ilişkileri açısından genel nitelikli sonmlan şöyle sıralayabiliriz : 78 Kapasite 
kullanım oranı düşüldüğü, bilgisayar kullanımından kaynaklanan sağlık sorunları, ergonomik 
koşullardaki yetersizlik ( çalışma düzeni açısından ), mevcut personelin bilgi ve eğitim 
eksildiği, mevzuat düzenlemelerindeki hata ve gecikmeler, destek öncülüğünde standardi
zasyon eksildiği, görev tanımlannın ohnayışı veya yetersiz olması, üst yönetimin konuya 
yetersiz yaklaşımı, faaliyetlerle ilgili yönetmelik ve doküman eksikliği, yabancı dil bilgisindeki 
yetersizlik, personel dew hızının yüksekliği ve ücretlerin azlığı şeklinde sıralanmaktadır. 
Tablo 11 'da, bu faktörleri banka sennaye yapılarına ve öncelik sırasına göre görebiliriz. 

B. TEKNOLOJİK GELİŞME VE BANKA 
İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA GEÇİŞ 

1- Banka İşletmesinde Bilgisayarın Önemi 

Piyasa koşullarına ı.amanında uyum gösteren bir işletmenin başanlı olmasında en 
etken faktör ; o işletmenin teknolojik gelişmeye ayak uydurarak gerçek maliyetlerini 
düşürnıes~ diğer bir deyişle, birim ürün üretimi için kullanılan girdi miktarının az.altılmasıdır. 
Girdi ve çıktı arsındaki oran, verimlilik olarak tanımlandığına göre, işletmenin başarısı 
verimlilik artışına bağlıdır denilebilir. O halde belli miktardaki girdiler karşısında üretimdeki 
artışlar, yani diğer bir deyişle, teknolojik gelişmeler, veıimlilikteki artışların en büyük 
nedenidir. 

76 YalçmAhıska, Bankalar Yeni Şubeler Açmalı mı?, Banka ve Ekonomik Yorumlar. Ocak 1992, S.39 
77 Mustafa Koç, op.cil. 
78 Meral Toprak-Mehmet Tanyaş-Gülnihal T.Kenanoğlu-Muzaffer Soysal, Bankaalık SektiJrtınde Bilgi

sayar Xıı.11.anım,, MPM, Ankara 1991,S.160 



!l'ab1o 11. Vartml iliğe Ztlcilez-i A9,ıa1ndan Ganal N.italilc1.i So.rıml..ar 

Ytutulıır 

üst yönetimin konuya (yetersiz) yaklaşımı 
Yöneticilerin yöneticilik niteliklerindeki eksiklik 
Mevcut personelin bilgi ve et,itim eksikliği 
Yabancı dil (ingiliz.ce) bilgisindeki yetersizlik 
Oôrev tanunlannın obnay.ışı veya eksik oluşu 
Etkinlikler ile ilgili yönetmelik, prosedür vb. 
dokttman eksikliği 
Personel devir hızımn yflk.ııekliği 
Ücretlerdeki yetersizlik 
Bilgisayar knllanmundan kaynaklanan sağlık 

sorunlan 
Kapasite ku11aımn onmı dUşüklüğü 
Ergonomik koşullardaki yetersizlikler ( çalışma 
düz.eni açısından) 
Devlet standardimıyon eksikliği (Merkez Bankası. 
DPTvb.) 
Mevzuat d11zenlemelerindeki hata ve gecikmeler 
Orgımmısyomm henıız oluşmulma aşamasında 
olması 
Dış kaynaklı paket programlııruun baz olarak 
alıınp sistemin onun 117.erine geliştirilmesi 

A:. öncelik Sırası 
B: Yoğunluk Kat.ııayısı 

K..,,.. 
Banlıtılıır 

A B 
5 11 
7 10,3 
6 10,6 
4 ll,4 
11 6 
3 ıı.s 

2 12,7 
1 13 
13 2 

12 5 
10 8 

9 9,3 

8 9,8 

-
-

71M 
Smıuıydt 

ôıd 
Btlllklıu 

A B 
11 9,7 
9 10,5 
2 12,3 
7 11 
3 11,9 
5 11,7 

6 ll,4 
7 11 
12 5 

8 10,7 
ıo 10,3 

5 11,7 

4 11,8 
1 13 

Yabtıneı 
Semuıyeli 

Ô:.ıtl 
Banlı""'1' 

A B 

3 12 
3 12 
5 11 
-
4 11,7 

3 12 

-
3 12 

2 13 

1 13,3 

Yabana 
Ortaklı 

Ô:.el 
Bıııık""'1' 

A B 
6 9,5 
8 8,5 
4 11 

8,7 
3 -12 
2 13,4 

4 11 
3 12 
10 4 

11 3 
9 8,3 

5 10,6 

7 9 

1 14 

Kaynak:Meıal Toprak-Mehmet Tanyaş-Gülnihal T.Kenanoğlu-Mmaffer Soysal, op.cit., s.161 

Bankacılıkta tasarruf sahipleri ile borçlular arasındaki ilişkilere aracılık etmek en 
temel fonksiyonlardan biridir. Bankaların bu alandaki rahatlığı hem para puaruıda yalnız 
olmalanndan hem finansal bilgi ·tekelini ellerinde tutmalanndan kaynaklannuşbr. Bugün ise, 
teknolojik gelişmeler hem bankaların karşısına yeni rakipler çıkaımakta, hem de bilgileri 
herkesin kullanımına açabilmektedir. -Bu gelişmeler ile banka işletmeleri giderek yeni 
alanlarda umıanlaşmaktadır. 

M. Rıöoulet bankacılık açısından bilgi-işlem teknolojisinin gelişmesini şöyle 
değerlendiımektedir ;79 

- İlk aşamada, bilgisayar maliyetleri düşürmek amacıyla bankalara girmiştir. 
- İkinci aşamada da, bir işletme ve karar verme aracı olarak kullarulmıştır. 
- Bugün ise bilgi-işlem teknolojisi vazgeçilmez bir pazarlama aracıdır. 

Günümüzde bilgisayarlar, maliyeti her geçen gün artan el emeğinin daha bilinçli 
ve daha üretken bir şekilde kullanılmasını, hizmet maliyetini düşürmesini, himıette kalite 
artışını sağlayan araçlar olarak göıiilmektedir. Aynca çalışanların büyük bir kesiminin 

79 M.Rııa Erdeğimıenci • Banka Pazıırlama. YIJndlminde Plıınlaınamn Önemi ve Şubelere Uygulan
ması.( Dok1aıa ten. 1.0. iktisat Fak. 1987 ). S.14 
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fiziksel çalışma saatlerini kısaltarak, insanın yaratıcı gilcünü ve refahmı arttıımak suretiyle, 
sosyal sorunların çüzümlerine de katkıda bulunmaktadır. 80 

Çeşitli ülkelerin bilgisayar teknolojisinin farklı alanlannda üstünlük iddia 
etmelerine rağmen, konu bir bütOn olarak ele alındığında. ABD' nin bu konuda ve bankacılık 
alanındaki üstünlüğü tartışmasız kabul edilmektedir. Bankacılık ve finans kunıluşlanna hizmet 
veren on-line veri tabanı ( database ) uygulamalamun gerek Avrupa ve gerekse de ABD' de 
en hızla gelişen bir atan olduğu ve bu tOr hizmeti veren firmaların gelirinin yüzde 80-90 
oranını bu tür uygulamaların sağladığı da bilinmektedir. 81 

Akıllı kredi kartlan ( smart card veya thinking credit card ) , on-line imza 
kontrolü ( signature verification ) ve bankacılıkta uzman sistemler ( expert systems ) / 
yapay us ( AI ) uygulamalan da son yıllarda bankacılık alanında dikkat çeken uygulamalar 
arasında görülmektedir. Uygulamaların etkileşimli ( interactive ) ohnaktan öte akıllı 
( intelligent ) sistemlere yöneldiği gözlenmektedir. 82 

1950' lerde batıda başlayan bankacılık sektöründeki yeniden yapılanma, 
ülkemizde 1980' lerden sonra görülmeye başlamış ve yeniden yapı1anmamo sonucu, artan 
rekabet ve bilgisayar ku1larunu, bankacılıkta yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde Türk 
bankacılığı, gelişmiş ülkelerin bile uzwı sürede kaydettilderi yasal, yapısal, teknolojik değişim 
ve gelişmeleri birarada yaşayarak farklı bir gelişim sürecine girmiştir. 

Bugün bankacıbğın karşılaştığı rekabet mücadeleleri çok büyüktür. Banka işlet
meleri eğer mOşteıilerinin ilıtiyaçlamu karşılamak ve toplumdaki saygınlığını devam ettirmek 
istiyorsa, mücadeleci bir yaklaşımı benimsemek zorundadır. 

Bankacılık sektöründe daha hızlı ~et sunabilmek, aynı z.amanda da şubeler 
üzerindeki denetim unsurunu otomasyon yoluyla artbrarak, daha güvenli bir bankacılık 
sistemi oluşturmak için, teknolojinin son ürünlerinden bilgisayarlara daha yaygın biçimde yer 
verilmeye başlanmıştır. 

Bilgisayarın bütün sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
amacıyla, sanayinin mod~onu çerçevesinde bu konu artık devlet politikası haline 
getirilmiştir. 

Bilgisayar kullarumuıda bankalar Devlet Planlama Teşkililuıca desteklenmekte ; 
5.2.1985 tarih ve 86/1 numarah kararname ile sıfır gümıiikle yurt dışından bilgisayar ithaline 
müsade edilmekte ve bu konuda PTT ' de ülkemizde alt yapının oluşturub:nası yönünde 
çalışmalannı hızla sürdürmektedir. 83 

Daha önce de belirttiğimiz gibi 1980' li yıllar otomasyona büyük yatırımın 
yapıldığı yıllar olmuşnır. Bunwı sonucu olarak dahili kontrol ve raporlama sistemleri büyük 
gelişme göstemıiş ve verimlilik. artarke~ müşterilere sunulan hizmetlerde de büyük gelişmeler 
olmuşnır. Daha önce ulaşılamayan ve hizmet sunulamayan başta tüketici kesimi olmak üzere, 

so Ziya Aktaş - Orhan Emirdağ - Hasan Kınalı , Tarkiye'de Bankacıhk K esiıninde Bilgisayıır Kullanı-
mının Sorunları veÇiJztlm Önerileri. TBB Yayınlan No:142, Ankara, S.41 

81 Ibid , S.l 4 
82 Ibid 
83 öner Eyrenci , Bankalarda. Bilgisayar KullıınıJınasuwı lı lüıkisine Etkilai, Banksis Yayınlan 

No: 18, İstanbul 1986, S.8 
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birçok kesime hem yeni, hem de daha gelişmiş hizmetler verilmeye başlanmıştır. Artık 
bankalanmız Mark Twain' in tanımındaki gibi " güneşli bir günde şemsiyeyi borç verip, 
yağmur yağar yağmaz geri almaya çalışan " klasik bankacı tipinin çok dışında hizmet ve ürün 
çeşitlemesi yanşı içinde bir sektöıiin temsilcisi durwnwıa gelmişlerdir. 84 

Günümüzde bilgisayarlar, dünyada olduğu gibi Türkiye' de de günlük yaşamı
mız.a girmişlerdir. Bilgisayar donanım ve yazılım teknolojisindeki önemli gelişmeler, rekabetin 
yoğwı olduğu bankacılık sektöründe, otomasyona geçişi hızlandırmaktadır. Artık otomasyon, 
ofislerde bir bütün olarak, sekreter, memur, yönetici ve oradaki profesyonel meslek sahibi 
kişilerin tümünün verimini arttırmak için kullanılan bir bütün haline gelmiştir. 

II- Banka İşletmesinde Ofıs Otomasyonunun Yeri ve Önemi 

1- Ofıs Otomasyonunun Tanımı ve Önemi 

Kavramsal olarak ofis bir işin yürütülmesiyle ilgili bütün faaliyetleri kapsayan, 
bilginin yaratıldığı ve kullanıldığı ortamlar olarak tanımlanabilir. Birkaç yıl öncesine kadar 
ofis; yönetim için gerekli bilgi ve belgelerin birarada ve kullamma hazır biçimde 
bulundurulduğu, yazışmaların yapıldığı. belgelerin çoğaltıldığı, haberleşme işlerinin 
yürütüldüğü bir birim olarak görülüyordu. _ 

Günümüzde ise ofis, yönetimle bütünleşmiş, işletmenin başanh · olabilmesi için 
üzerinde önemle durulması ve çalışmaları yakından izlemnesi gereken bir . faaliyet grubunu 
temsil etmektedir. 8' Ofis araçları ise bilindiği gım ; bilgisayar, telefon, teleks, telefaks, 
modem, haberleşme araçları ile daktilo, fotokopi. video vb. gıöi makinalardır. 

İşletmeler için iç ve dış rekabetin artması ve teknolojik ilerlemeler sonucu 
giderlerin azaltılması, artan emek fiyatından bilinçli bir şekilde yararlanılması, maliyetlerin 
düşürülmesi ve kalitenin yükseltilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Günümüzde 
işletmenin başarısı ile ofisin verimliliği arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. 

Ofisin fonksiyonundaki değişmeler, ofis içerisinde ku1larulan araçların çeşitlen
mesi ve yüksek teknolojiye dayanan araçların kuD.anılması, ofis otomasyonu olarak 
adlandırılarak, gerek donanım ve gerekse yazılım olarak ofise katılan her yenilik bu kavramla 
bağdaştınlmıştır. 

Ofis otomasyonu, ofiste çalışanların verimini arttırmak üzere elektroniğe ve 
bilgisayarlara dayanan çeşitli teknolojilerden yararlaruJması olarak tarumlanabilir. Pahalı ve 
zaman atan kırtasiye işlemleri yerine, işlemlerin manyetik ortamda yapılarak tasarruf 
sağlanması amacı sö?konusudur. 

Ba2l teknik tanımlara göre ofis otomasyonu;" word processing 11 veya" kelime
işlem " adı altında geçen bir paket programın uygulamalan veya işletme içinde ku11anılması 

84 Üstün Sanver, 90'1, Yıllarda Tark Banka,c,Jıtının Gandoııiııdelci Konular ve Öneriler, TB.B, 
Yayınlan. S,5 

8.5 Yalçm.Ahıska.. Hiunet Sekt/Jrlln/Jn Verimlilitini Arttırıntıılıı Of& Otomasyonu Uygulaması , Orhim 
Seminerler Serisi-3-, Othim Yayınlan, İstanbul 1987, S.137 



olarak tanımlanmaktadır. Ama buradaki word processing veya kelime-işlem, ofis 
otomasyonunun bir alt sistemidir. 

Çalışanların sayısı, iş.in türil, ne olursa olsun ofis otomasyonunun ilk amacı ; 
işletmenin çeşitli bölümleri arasında bilgi akışını kolaylaştırarak, bilgileri yöneticiler tarafindan 
değerlendirilebilecek ve kullanacak biçimde hazır bulundurmak, dolayısıyla verimi 
arttırmaktır. 

Diğer işletmelerde olduğu gibi banka işletmelerinde de ofis otomasyonu 
uygulamalarına sıkça rastlamak mümkündür. Banka işletmelerinde şubeleri tek tek bir ofis 
olarak düşünebileceğimiz gibi, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde de uygulamalara 
rastlamak mümkündür. 

Bir bankadaki büro işi, genellikle bir takım kağıtların ve belgelerin sistem 
içerisinde bir noktadan diğerine hareketiyle simgelenir. Ömeğin, bir bankaya keşide edilen bir 
çek, vemedardan kontrol departmaruna, buradan bilgi-işlem departmanına, bilgi-işlemden 
transit departmanına, oradan da postalama departmanına gider. Bu faaliyetlere çok aşina olan 
bir kimsenin bile, hiçbir aşamanın gözden kaçınhnamasmı sağlamak üzere, bir akış diyagramı 
hazırlaması çok yararhdır. 86 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, banka işletmelerinde yöneticiler, 7.amailla 
personelin vaktinin çoğunu haberleşme ve bilgi alışverişi ile geçirdiklerini görmüşler ve bu 
yöndeki çalışmalara daha çok önem venneye başlamışlardır. Ofis otomasyonunun amacı, 
verimi ve üretkenliği arttırmak olduğuna göre, banka işletmeleride bu konuyla ilgili 
elektroniğe ve bilgisayarlara dayanan çeşitli teknolojilerden yaralanmaktadır. 

2- Ofıs Otomasyonunun Alt Sistemlerine Genel Bir Bakış 

Bankalarda otomasyona geçiş aşamalanna geçmeden önce, ofis verimliliğine 
etkisi hakkında bir fikir verebilmek amacıyla ofis otomasyonunun alt sistemlerini kısaca 
inceleyeceğiz. 

a) Keliıne-İşkm I Metin Dllr.enleıne ( Worıl Processing) 
Kelime-işlem sadece sekreteıya hizmetlerinde değil, yöneticilerin ve diğer 

bilgisayar kullamctlarırun metin yada rapor hazırlama esnasında çeşitli düzeltme, saklama, 
metin içi bilgi saklama veya otomatik olarak yazdırma gıl>i çok sa}1da işlevleri büyük bir sürat 
ve kolaylıkla elektronik ortamda yapabilmeleridir. 

lı) Veri Tabanı Yönetimi ve Belge ErişiınSistenılm 
( Data Base Management and Text Prııcessi.ng) 

Veri tabanı yönetim sisteminde ; işletmede kararlann alınması ve yönetim 
açısından gerekli. mantıksal olarak birbiriyle ilişkili tüm bilgiler bilgisayar ortamında belirli bir 
yapıda tutulur. Değişik kullanıcılar bu bilgilere, aynı anda ve üst düzey programlama dili 

86 John R. Walker. Bankaların Karar /1/eınluinde Ma.6yetl.er Banka 1/'ır,mederlnin Fiyadamasında 
Maliyetlıune YiJntemlerl, Çev: Feıyal Orhon, Yapı ve Kredi Banbsı AŞ. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, 
Bankacılık Aıaştımıalar Dizisi No: I 
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kullanımına gerek kalmadan ulaşabilirler. Bilgi erişim, gilncelleme ve diğer yardımcı 
programlara bilgi transferi kolayhlda yapılabilir. 87 

Belge erişim sistemleri ise, sık sık kullanılacak bilgilerin depolanması ve istendiği 
zaman ihtiyaçlara göre düzenlenip kullanılabilmesine yardımcı sistemlerdir. 

c) EkktronikHaberlqıne ( Ekctronic Marl.) 
Elektronik haberleşme, elektronik ortamda kullanıcımn kolaylıkla yararlanmasını 

sağlayan mesaj ve doküman alışverişinin basit bir şekilde yapılmasıdır. Burada önemli nokta 
işlemlerin güvenli ve hızlı olarak ahcıya ulaştınlrnasıdır. 

ç) Ekktronilc Yaıı Talıtası ( Spreaılsheets) 
Program dili öğrenilmesine gerek kalmadan, kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği 

matematiksel veya mantıksal bilgiye dayanan bir tablonun kullanılması olayıdır. Burada 
kullanıcı, bilgiler üzerinde sıralama ve kümeleme gibi çok değişik işlemleri tablonun ilişkiler 
düzenini bozmadan kolaylıkla yapabilir. 88 Mali analiz ve daha karmaşık tabloların 
oluşturulmasında kullanılır. 

d) GiJrllntll l Grafik Sistemi ( Graphks) 
Bilgilerin grafik ve görüntülere dönüştürühnesiyle, sergilenen bilgi, kullanıcı 

tarafından da çabuk algılanması ve kavranmasına olanak verir. 

e) İletiıim Atı Sistemi ( Network System) 
Ofis otomasyonunun gerçekleştirilmesinde kilit teknolojidir. Değişik formlardaki 

bilginin bir noktadan, diğer bir noktaya aktanlmasırun aracıdır. Birden fazla bilgi işleme 
sisteminin kaynaklan, fonksiyonlan ve her foımdaki bilgiyi paylaşmasına olanak veren bir 
bağlantı biçimi ve iletişim ağıdır. 89 

j) M'zlaojilm Sisteınlm ( Mu:rojilm and COM) 
Bilgi ve belgelerin elde tutulma ve saklanması işletmeler için oldukça zor ve 

külfetli bir iştir. Üretilen bilgi ve belgelerin bilgisayar çıktısı haline gelmesiyle, bilgisayar
lardaki bilgilerin mikrofilme aktanhnası biçiminde, yeni bir teknolojinin ofis otomasyonu 
kapsamına girmesine neden olmuştur. 

g) Ses İıJeme Sistemim ( Voice Processing) 
Bu sistemde arayan, aranan yerinde olmasa bile, mesajını sesli olarak zamandan 

bağımsız biçimde verebilmekte, disk üzerine kaydedilen mesajlar depo edilmekte, daha sonra 
dinlenmekte yada gerekiyorsa, başkalarına iletilmektedir. 

3- Bankacılık Setöründe Ofıs Otomasyonu 

Bugün himıet sektörü olan banka işletmesinde, dar yada geniş kapsamda oto
masyona gidilmekte ve ofis otomasyonu teknikleri kullamhnaktadır. 

87 Yalçın Aluska • op. dl. • S. 143 
88 lbid, S. 145 
89 Ibid 
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Hizmet sektöründe ofis otomasyonu ; 

- Kelime işlemcilerden yaralanarak metin hazırlama, aynı metni ihtiyaçlara göre 
değişikliklerle yeniden düzenleme, çoğaltma, metni daha sonraki kullarumlar için hazır 
bulundunna, 

- Depolanmış verileri ajur olarak bir arada bulundunna, değişik kullanıcılann bu 
bilgilerden yararlanması, daha sonra başvunıhruısı olası belgelerin depolanması, gerektiğinde 
ekrandan izlenmesi ve kağıt üzerinde alınması, 

- Bilgisayar kullanılarak mesaj iletimi, aynı bilgi kaynağını birden çok kullanıcının 
paylaşması , gıöi uygulamalarla sık sık karşılaşılmaktadır. 90 

. Yönetim Bilgi Sistemleri olarak ifade edilen ofis otomasyonu, uygulamalarda on
line O bağlantılı şubelere ait verilerin, yöneticilere anında raporlanmasını sağlayarak yönetim 
kararlarında etkinliği arttınnıştır. 

örneğin; Yapı Kredi Bankası' nda Tele Kambiyo adı verilen Dışişleri projesi ile 
bankanın tilın kambiyo yetkili şubelerinin, dışişleri birimi ile on-line bilgi alışverişi sağlanmış 
ve bankanın döviz varlıkları ile taahhütlerinin yönetiminde etkinlik üst seviyeye çıkarılmıştır. 
Tele Kredi adı verilen Krediler projesinde ise on-tine şubeler ile Bölge Müdürlükleri aracılığı 
ile diğer şubelerin tüm kredileri ile ilgili anlık verilerin merkezden takibi yanında risk cetvelleri 
ile Merkez Bankası risk santralizasyonuna gönderilen bilgilerin merkezden üretilmesi yada 
takibi olanağı sağlanmıştır. 91 

m- Bankacılıkta Bilgisayar Kullanımı ve 
Otomasyona Geçişin Aşamaları 

1- Konunun Önemi 

Bugün bilgisayarlar, sadece dünyada değil, Türkiye'de de giderek günlük hayatı
mıza girmeye başlamıştır. Teknolojideki hızlı değişmeler sonucu bilgisayarların giderek 
küçülmesi ve ucuzlaması, yazılım alanında kaydedilen ilerlemeler ve artan telekominikasyon 
olanaklan bu gelişmede etkili olmuştur. 

Günümüzde hemen hemen bütiin işletmelerde bilgisayar yardımı ile 
programlama, raporlama, mali modelleme, maliyet ve verimlilik analizleri, bütçeleme, grafik 
çizimleri, tasarım, politika tesbiti, insangilcü pla.oJaması gı"bi konularda işletmenin verimliliğini 
doğrudan etkileyen sonuçlar alınmıştır. Bilgisayarın işletmeye girmesiyle ; işgücü, büro 
yerleşiminde tasarruf olanağı yaratması, himıet kalitesinin artmasına ve işletmelerin 
büyümesine yardımcı olmuştur. 

O Bankacıhkta • on-line " , bir şubede, bir müşteri hesabında meydana gelen hareketin terminal makinesine 
verildiği an , yüksek süratli bir telefon bağlantısı ile ayın bilginin • merlcen bilgisayara nakledihnesi anlamma 
gehnektedir. 

90 lbid, S. 148 
9 l Ziya Aktaş-· Orhan Emirdağ- Hasmı Kınalı , op.dt. , S. 34 
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Bir başka deyişle bilgisayarlardan yararlamlarak, bilgi toplamanın, toplanan 
bilgilerin güncelliğini yitirmeden yine bilgisayarlarla işlcomesinin, bu bilgilere istendiğinde 
erişmenin ve gerekli noktalara dağıtılarak ortaklaşa kullamtmasırun ülkemiz ve gerekse yurt 
dışında faaliyette bulunan işletmeler açısından önemi oldukça fazladır. 

Bankalanmızda bilgisayar kullanımı 1970' li yıllann sonlannda ve 1980' lerin 
başında, klasik yığın işlemleri yürlitme ( batch processing ) sırasında oluşan -ancak fiili işlem 
tarihi ile kayıt tarihi arasında zaman farkı olan- kütüklerdeki bilgilerin rapor haline getirilmesi 
ve yöneticilere sunulması ile başlamış bu arada ktltillderde oJmayan bilgilerin klasik 
haberleşme yollan ile toplandığı ve bu bilgilerin ayn ufak sistemlerde işlenip raporlandığı 
uygulamalara da sıkça rastlanır oJmuştur.92 

1980' li yıllarda uygulanan lıberal ekonomi politikalan ve ekonominin dışa 
açılması bankacılık sektöriinde de çok farkh, hareketli dönemin başlamasına yol açmıştır. · 

1990' da ise otomasyon yatınmJan ve bilgisayar kullanımında ~ devam etmiş, 
çok şubeli bankalar şube otomasyonu ve rasyonalu.asyonunda başlattık.lan atılımlan 
sürdürmüşlerdir. 1990' h yıllar elektronik bankacılık hiımetlerinin yaygınlaştığı yıllar olmuş ve 
bu gelişme de hızla devam etmektedir. 

Başlangıçta büyük sistemlerde banko gerisi yığın işlemlerin çözilmü iİe başlayan, 
uygulamada giderek kurulan iletişim ağı ile banka içinde süratli hizmet sunulması ; bu 
hiımetin banka binalanndan öteye uzatılması ağırlık ku.anmış, artan telekominikasyon 
olanakları ile Yönetim Bilgi Sistemleri geliştiriliıken bir yandan da yine banka gerisinde ofis 
otomasyonu uygulamalanna ağırlık verilmiştir. 

2- Bankacıhkta Bilgisayarın Diğer Sektörlere Göre En İleri 
Düzeyde Yaygınlaşmasının Sebepleri 

Bankacılık sektörü özellikle; 
- Yaygın şube ağı ve şubeler arası ilişkiler, 
- Yığın işlemlerin çokluğu, 
- Müşteri hizmetindeki çabukluk ve kalitenin rekabette sağladığı avantajlar, 
- Bu ölçüde büyük kuruluşlarda, yönetimin zamanında ve doğru kararlar 

almasının etkinlik ve karlılık açısından önemi, vs. gibi hususlar dikkate alındığında, tüm 
dünyada bilgisayarların ilk ve en yaygın ölçüde kullanıldığı alanlardan biri olrnuştur.93 

Türkiye' de banka işletmelerinde bilgisayar kullanımının 1970' li yılların sonlarına 
rastladığını söylemiştik. Fakat basit anlamda bilgisayar kullanımı 1960-1970' li yıllarda banko 
gerisi yığın işlemlerin çözümü amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle en yaygın alanı 
Şubeler Cari Hesabı ile ilgili sonmlann çözümü, yani açıkların kapatılması, fon kullanan ve 
kullandıran şubelere faiz verilmesi-alınması gibi işlemleri kapsamaktaydı. Bu uygulamalar ile 
o dönemde büyük ölçüde tasarruf sağLınmı.şhr. 

Tablo J 2 'da bankalarda bilgisayar kullanım süreleri ile ilgili bilgiler yer almakta 
ve genellikle bankaların 1-5 ve 6-1 O yıldan beri bilgisayar kullandıklan görülmektedir. 

92 lbid • S. 33 
93 Ibid. S. 27-28 
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Tab1o 12. Bi1qisayar Kullanım Süresi 

Türk. Yııbıwa . Yabııoı:ı 

Sermayeli Scnııııyeli Ortakh 
Kamu Dalıluu Ö:ı.el Daıtılun Öal Datılım Özel Daltılım 

Yll Baııkalan ,. Bankalar 'o/o Bıuıkalllr "io Bankalar % 

1 - S 3 43 9 41 8 67 6 .7S 

6 - 10 o - 6 27 4 33· 2 25 
ıı - ıs 2 28,S 1 4,5 o - o -
16-20 o - 3 14 o - o -
21-25 2 28,S ı 4,5 o - o -
26-30 o - 2 9 o - o -

Toplam 7 100 22 100 u 100 8 100 

Kaynak : Meral Toprak- Mehmet Tanyaş- Gülnilıal T.Kenanoğlu- Muz.affer Soysal. op.cit • s.69 

Bankacıbğmuzda özellikle 1980' ti yılların ortasında göıillen ortak ç~ batıda 
1970' 1i yıllarda yaygmhk kazman gerçek z.amanh ( real time O) - çevrim içi ( on-line ) 
uygulamaların artık hemen her bankanın gündeminde olmasıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bilgisayarların en yaygın ve etkin biçimde 
kullanıldığı alanlardan biri bankacılık sektörüdür. Bankacılıkta otomasyona geçişin ve en ileri 
düzeyde bu sektörde yaygınlaşmanın sebepleri olarak aşağıda sayacağımız nedenleri 
gösterebiliriz : 

- Yoğwı rekabet sonucu maliyetlerin düşürülmesi ve verimin arttmlması zorunlu-
luğunun bu iş kolunda daha fazla hissedilmesi, . 

- Gerek içteki gerek dıştaki diğer kuruluşlarla ve . kendi üniteleriyle yoğun bilgi 
alışverişi gereksinmesinin ve otomasyonun bu konuda tek araç olması, 

- Bankacılıkta himıet kalitesini iyileştirnıenin önemi ve otomasyonwı buna 
katkısının büyüklüğü, 

- Yöneticilerin çok sayıda ve kısa zaman sürecinde önemli kararlar alına ve bu 
kararlan gözden geçimıe zorunda olınalan, bu amaçla çok sayıda bilgi ve belgeyi değerlendir
melerinin gerekliliği ve otomasyonun bu tür kullanımlarda sağladığı sürat ve kolaylık, 94 

- Bankacılık gibi şube esasına göre kurulmuş sanayilerde ülkenin üşgücü kaynak
larına karşı talebi azaltmak, 

- Aynca bu sektörde, bina, kira ve diğer giderlerin kontrol edilmesi veya en 
azından geciktirilmesi 

O " Rea/Aime " müşteri kayıdaonm, anında bilgisayar tarafindan işlenmesi anJamuıda kullanılmaktadır. 

94 Yalçın .Ahıska. op.dL • S. 149 
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Bunlar, uzwı vadeli ihti.yaçlan olduğu kadar, kısa vadeli ihtiyaçlan da aksettir
mektedir. Bunlardan başka, hemen karşılanması gereken ihtiyaçlar da mevcuttur : 

- Verimli bir pazarlama kampanyasına esas teşkil edecek bir Müşteri Bilgi 
Dizisini hazırlamak, 

- Müşteri Bilgi Dmsini kullanarak sağlam bir M.I.S. ( Management Information 
System O ) kurmak, 

- Diğer bir banka tarafından kurulan, rakip hizmet sistemiyle hemen mücadele 
edebilecek bir silah sağlamak, 

- Banka bilgisayarında saklanan ve kendilerine ait olan bilgileri ahnak isteyecek 
müşterilere ait hesaplara, banlca hesaplarını on-tine tenninallerle birleştimıek. 9' 

Üretimde, ofiste, bankacılık ve diğer hizmet sektörleriyle, yönetimde insanlar 
tarafından yapıhnakta olan işlem, mekanik ve elektronik vasıtalar kullanarak daha verimli hale 
getirilmesi çalışmalanna önce mekanizasyon, sonra da otomasyon adı verilmiştir. İnsan 
faktörünü en etkin ve en verimli kullanma yolwıun otomasyondan geçtiği yaygınlaşmış bir 
olgudur. 

J- Bankacılık Sektöründe Otomasyona Geçişin Aşamaları 

Bankacılık sektöıünde rekabetin oldukça önemli olduğu bilgisayar donanım ve 
yazılım teknolojisindeki gelişmeler sonucu otomasyona geçişin hızlandığını belirtmiştik. Bu 
gelişmeleri aşağıdaki şekilde maddeleştirebiliriz. 

a) YiJnetim Bilişim Sistemi.eri ( Management InfornuıJi.on Systems) 
Yönetim Bilişim Sistemi deyimi yeni olmal<la birlikte, insanJann ortak amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla biraraya geldikleri andan itibaren geçerli olan bir kavramdır. 96 

Yönetim Bilişim Sistemi, organizasyonlarda bilginin akışım ve şeklini düzenleyen 
entegre bir sistemdir. Yönetim Bilişim Sistemi, yeni bir kavram olması nedeniyle çeşitli farklı 
tanımlar yapthnıştır. 

W.J. KENNEV AN ' nın yaptığı tanıma göre ; " Yönetim Bilişim Sistemi, iç 
faaliyetler ve dış gelişmelerle ilgili geçmiş, mevcut durum ve geleceğe yönelik bilgilerin 
organize bir şekilde elde ediline yöntemidir. Bir· organizasyonun planlama, kontrol ve 
operasyonel fonksiyonlann karar vemıe süreçlerine yardımcı olmak üzere gerekli olan 
bilgileri uygun zamanda ve yapıda sağlar. "97 

O M.I.S. , Türkçe' de tam bir karşılığı bulunmamakta ve aynen kullanılmaktadır. Çok kısa olarak açıklamak 
gerek.irse, yöneticiler için önceden hazırlanmış programlar dizisi denilebilir. 

9.5 D.S. Travers, Otomasyon Ye Banlca YIJnetimi, T.B.B. Yayınlan No:45 ,Ankara 1971, S.76-77 
96 Hayri Ülgen, lıktme YIJneıitıdnde Bilgisayarlar. t.ü. İşletme Fakültesi Yayın No:22S. İstanbul 

1990, s. 73-74 
97 Meral Toprak- Mehmet Tanyaş-Gülnihal T. Kenanoğlu- Muzaffer Soysal. op.dL, S.51 
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Bu kavram ile ilgili yapılan tanımlarda ortak noktalar, Yönetim Bilişim Sistemi, 
bir donanım düzeni, bir yazılım sistemi ve işletme yöneticilerine gerekli bilgileri vererek, 
yönetsel kararlan destekleyen bir sistem olarak gör01mektedir. 

Yönetim Bilişim Sistemlerinin alt sistemlerinden biri bilgi işlem sistemleridir. 
Yönetim Bilişim Sistemleri karar vermeye yönelik, bilgi işlem sistemleri ise günlük işlemlerin 
yürütülmesine yöneliktir. Bilgisayar temeline dayanan bir yönetim bilişim sisteminin 
kurulmasıyla işletmelerde tutulan günlük belgelerden daha verimli biçimlerde yararlanılabilir. 
İşletmenin tümüne veya belirli bir fonksiyonuna yönelik bir yönetim bilişim sistemi 
oluşturulabilir. 

Bilgi işlem sistemlerinde ayrıntılı ve çok veri ile kısa vade sözkonusu iken, 
yönetim bilişim sistemlerinde özet bilgi, orta ve uzun vade ile tahmin, planlama ve kontrol 
fonksiyonları sözkonusudur. Günümüzde diğer büyük işletmelerle birlikte bankalar da 
yönetim bilişim sistemi oluşturma konusunda önemli admılar atmaktadırlar. 

6) Karar Destek Sistemleri ( Dedsion Sııpport Systems) 
Yönetimin sorunlara çözüm önerileri bulumnasmda ve çözüm seçeneklerinin 

karşılaştmlmasmda yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir yönetim aracıdır. Yönetişim bilişim 
sistemleri, çeşitli karar durumları için gerekli bilgiyi sağlamakta, Karar Destek Sistemleri ise 
karara alternatifler üretmeye yönelik olarak oluşturulmaktadJI'. Karar destek sistemleri 
içerisinde yöneylem araştııma teknikleri, istatistik ve ekonometrik teknikler bulunmaktadır. 

Bankacılık sektöründe finansal planlama, fon yönetimi, bütçeleme gibi konularda 
karar destek sistemleri uygulamalarına rastlanmaktadır. 

c) Uzman Sistemkri ( Expert Systems) 
Yapay zeki fikrinden hareketle oluşturulmuşlardır . . Gerek mikro, gerekse büyük 

bilgisayarlar için geliştirilmektedir. Geniş bir veri tabanına day• uzmanlık fonksiyonu 
kazandıran temel kurallan içeren, oldukça esnek, karar vermeye veya karar verme sürecine 
katılmaya yönelik. veriler arasında zincirleme bağıntılar kurarak mantıklı sonuçlar üreten, 
daha ziyade iyi . -tanımlanamayan ( subjektif yönleri bulunan ) · problemlerin çözümünde 
kullanılan yazılım sistemleridir. Bankacılık alanında Kredi Tahsis Sistemine yönelik, uzman 
sistemler geliştirilmektedir. 98 

ç) Veri Tabanı YJJnetim Sistemleri. ( Dııta Base Management Systeıns) 
Ofis otomasyonu alt sistemlerinde de kısaca bahsettiğimiz bu sistemler uygulama 

programları ile veri tabanım ( data base ) oluşturan dosyalardaki veriler arasındaki etkileşimi 
sağlayan yazı.hm sistemleridir. Bir veya daha fazla dosyadaki veriyi kaydeder, güncelleştirir ve 
yeniden kullanınıa ha2Jf hale getirir. Herhangi bir uygulama programı veya özel bir dosya 
yapısına bağımlı değildir. Buna karşılık tam uygulama programları için gerekli olan verileri 
sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Aynı verinin ayn ayn yerlerde depolanmasını önleyerek, 
bu verinin hem güncel tutulmasını hem de güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Bu aynı 
zamanda bellek tasarrufunu da temin eder. Aynca sıralama, indeksleme, istatistik analiz, 
grafik yazılımı, raporlama gibi yeteneklere sahiptir. Veri tabanı yönetim sistemleri, yönetim 
bileşim sistemlerinde olduğu gibi verinin kullanılma şekli ve anlamı ile ilgili oJmayıp, 
tamamiyle verinin depolanması, organizasyonu ve işleme alınma şekli ile ilgilidir. 99 

98 Meral Toprak- Mehmet Tanyaş - Gülnihal T. Kenanoğlu- Muzaffer Soysal, op.ciL , S. 52 
99 fbid , S. 52 
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d) Ofis Otomasyonu ( Oj/ice Automııti.on) 
Daha öncede ayrıntılı bir şekilde bahsettiğimiz ofis otomasyonu, büro işlemlerinin 

etkinlik ve verimliliğini arttıracak, elektroniğe ve bilgisayarlara dayanan çeşitli teknolojilerden 
yararlanılmasıdır. Bankalarda gerek ön büro ve gerekse arka büro işlemlerinin 
otomasyonunda büyük ilerlemeler katedilmiştir. önceleri uygulanan merkezi yığın, işlem-bi
riktirerek işleme ( batch processing ) teknolojisinden çemm-içi ( on-line ) sistemlere ve 
daha sonralan çevrim içi-gerçek zamanlı ( on-line - real lime ) sistemlere geçilmiştir. 

e) Otomatik Vezne Maldnalıın ( Automateıl Teller Machines -A1M) 
Elektronik fon transfer sistemleri içinde yer alan ve müşteriye 24 saat hizmet 

sunulmasına ve mesai saatleri içinde de personel tasamıfuna imkan veren bu makinalann 
kullanım alanlan giderek artmaktadır. 

Otomatik Veme Makinalan ilk uygulanmaya başlandıklannda, kullanıcıya belirli 
miktarlarda nakit veren para sağlayıcıları ( cash dispensers ) şeklindeydi. Bu makinal.ar 
genellikle off-line olarak çalışır ( Off-line işlemlerde günboyu girilen veriler belirli zaman
larda topluca merkezi bilgisayara gönderilerek süreçten geçirilir ) ve sadece para çekme 
işlemlerinde kullanılırdı. ıoo 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte ATM 'leıin vermekte oldukları hizmetlerde 
çeşitlenmiştir. Bugün artık ATM 1er müşterilerin istedikleri gün ve saatte para çekebilme ve 
yatırabilmelerini sağlayan, kendilerine ait hesaplar arasında transfer yapma, düzenli ödeme
lerini gerçekleştinne, hesap durumlannı kontrol edebilme, çek defteri verme, seyyahat çekleri 
çıkarma ve kredi başwnılannı kabul ederek müşterilerin zorunlu olarak banka şubelerine 
gitme gereksinmelerini ortadan kaldımuşıır. 

Otomatik veme makinalan uygulamada ; 
- Banka lobilerine, 
- Şubelerin dış duvarlanna, 
- Şubelerin yanında özel bir kulübeye, 
- Hastane, okul. havaalaru, otel gibi .mekanlara konulabilmektedir. 

ATM 1erde kullanılan plastik kartlar, müşterilerin isteği üzerine bankalarca 
verilir. Elektronik ödemelerde kullanılan standart kartlann arkasında manyetik bir bant vardır. 
Bu manyetik şeritler, kartın arka yuzünde yer alır ve kopyalanmaya karşı " watermark " adı 
verilen yöntemle korunmaktadır. 101 

Bankalar açısından A 1M 'lerin kullanımı şube personeli üzerinden iş yükünü 
önemli bir ölçüde azaltarak şube masraflarını ortadan kaldırdı.klan için oldukça faydalı 
görülmektedir. 

A Tul 'ler bankalar için bir yatırımdır. Bunun yanında başlangıçta ATM 'lerin 
maliyeti bankalar için oldukça fazladır. Özellikle bu makinalann Türkiye' de yeni alınası 
nedeniyle, müşteriler tarafından kötü kullanılmakta, tamir ve bakını harcamaları da bu 
nedenle daha fazla artmaktadır. ATM 'lerin bankaya sağlayacağı faydalan tespit etmede, 
makina başına düşecek muhtemel işlem hacmi gözönüne alınmalı ve maliyetler normal 
kasiyer kullanımı ile karşılaştınlrnalıdır. 

ıoo Pelin Alpergün , Bireysel Bankacılık , T.B.B. , Araştırma ve Yayın Grubu, 1990 , S.34 
101 Ibid 
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Maliyetlerin yüksek olmasıyla beraber ülkemizde sahip olduktan özellikler 
itibarıyla bı+la kabul görmüş ve birçok banka bu konuda geniş çapta uygulamaya geçmiştir. 
ATM 'teri kullanan bankalar da diğer bankalara nazaran avantajlı duruma geçmiştir. 

Bugün bazı bankalar maliyetleri azaltmak ve ATM 1eri kullananların sayısını 
arttumak amacıyla kamu ve özel kesim çalışanlarının maaaşlaıını manyetik kartla istedikleri 
zaman çekebilme fırsatını yaratarak daha geniş bir kesime hizmet sunmaya başlamışlar ve 
kısa süreli fon temini yaratmışlardır. 

ATM 1erin müşterilere sağladığı en büyük yarar da rahatlık ve esneklik olmuştur. 
ATM 1erin sayısı 1991 sonwıda 1771 'e ulaşmış, ATM kartlarının sayısı ise 7 milyonu 
geçmişür. 

Tablo 13. Diinya' da ATM Ku11anımı (1984 sonu itibariyle) 

Makina Sayısı ATM Kartları Aylık Makina Ortalııma Nakit 
(Milyon) başına ortalııına çekili# 

ql.emadeti 
a-Ana Ülkeler 
Amerika 36241 108,6 4730 72 
Japonya 33988 55,6 6600 55 
Fransa 6167 12,2 2800 70 
İngiltere 5839 13,1 3200 57 
b-BiJlgesel Analiz 
Kuzet Amerika 40773 114,5 
Asya 36248 59,0 
Avrupa 21 500 56,9 
Diğer Ülkeler 4764 12,9 
DD.nyaıJaki. 103 285 243,3 
Toplam 

Kaynak:Zi.ya Aktaş- Orhan Emirdağ-Hasan Kınalı, op.cit. , s.35 

j) Satış Noktasında Elektronik Fon Transferi. ( Ekctı-onic Funds 
Transfer at the Point-of-Sak - EFTPOS) 

Bankacılık hizmetlerinin banka mekanlaruun dışında swıulrnasının örneklerinden 
biridir. Bankalara on-tine bağlantılı terminallerle, büyük mağzalar, benzin istasyonlan, vs. gibi 
yerlerde, müşterinin bulunduğu satış noktasındaki bir teıminal ve plastik kart vasıtası ile 
alınan mal veya hizmetin müşterinin banka hesabından, üye işyeri hesabına fon transferini 
anında veya belirli bir süre sonra gerçekleştiren sistemlerdir. 

Otomatik Vezne Makinalan (ATM 1er) ve Saaş Noktasından Elektronik Fon 
Transferi {EFf/POS) bilgisayar teknolojisinin Türk piyasasına tanıttığı yeni ürünlerden 
ikisidir. Henüz yeni yaygın olarak kullanılmaya başlayan POC tenninallerinin sayısı 1991 
sonu itıl>ariyle 1900' ü aşmış bulunmaktadır. 102 

ıoz Edıan Yasar, Tflrk BankacılıJında Gllnilınllz Trendleri w Sorunlar, Türkiye Bankalar Birliği, 
Ekim 1992 • 831 
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POC 1eıin devreye girnıesi, kişilerin tüm harcamalannı, banka hesaplarından 
yapmaları sonucunu getinniş ve kişilerin nakit kullanma alışkanhklannı azaltmıştır. 

g) Ev ve Ofis Bankaeılığı ( Home and O.ffice Banking) 
Elektronik fon transferi konusundaki uygulamalardan birisidir. Banka müşteri

lerinin ev veya işyerlerinde bulunan bilgisayarları veya özel televizyon cihazl.an ile banka 
bilgisayarları arasında bağlantısı yapılan, elektronik hattı kullanarak bilgi almaları, bankaya 
talimat vermeleri, hesaplar arası transfer yapmalarına yönelik bir sistemdir. Döviz kurlan ve 
faiz oranlan gibi çeşitli konularda bilgi alınabilmektedir. 

Ev bankacılığı aracılığıyla müşterilere sunulan hizmetler şöyle sıralanabilir ;ıoJ 
- Müşterinin son birkaç ay içinde yaptığı banka ile ilgili işlemlerinin gözden 

geçirilmes~ 
- Başkalarının hesabına para transferi yapma, 
- Müşterinin hesabından bankaya yapılacak olan düzenli ödemelerin 

sıralanması, 
- Çek ve hesap özeti isteme, 
- Son faiz oranlarını, kişisel kredi limitlerini ve bu limit içindeki kullaruhnamış 
miktarı göıiintüleme, 

- Bankalara genel mesajlar gönderme, 
- Ekrandaki menülerden seçim yapmak suretiyle bankanın bu sistemle sunduğu 

diğer olanaklardan yararlanması. 

Henüz oldukça az sayıda banka tarafindan sunulmakla birlikte, yakın bir 
gelecekte . çok daha yoğun bir kullanıma ulaşması beklenen, ev ve ofis bankacılığı, Türk 
piyasasında yeni hizmetler kapsamında yer alır. 

Başlangıçta sadece belli ticari mevduata sahip müşterilere sunulan bir hizmet 
çeşidi olarak tanınıyordu. Bu başlangıç adımını takiben yapılan pilot uygulamaların olumlu 
sonuçlar vermesi ve bu alanda talebin tatmin edici bir düzeyde olması, daha çok sayıda 
bankanın dikkatlerini telefon bankacılığı.na yöneltmesine neden olmuştur. 

Telefon bankacılığı yardımıyla müşteriler 24 saat kesintisiz ve çoğu zaman 
gerçek zamanlı olarak fatura ödeme, kredi kartı hesaplan ile ilgili bilgi alma ve virman 
yapmanın yarusıra, bankanın sunduğu bireysel bankacılık hizmetleri çerçevesinde borsayla 
ilgili günlük bilgi ve yorumlan içeren hizmetlerden de yararlanılabilmektedir. 

Bankalar, ev bankacılığı uygulaması ile yeni şube açmadan, geniş bir coğrafi 
bölgeye, daha ucuz olarak hizmetlerini yayabilmektedir. 

İşletmeler ve müşteriler açısından da ev ve ofis bankacılığı büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. 

h) Bankalararası Ma/1 TdekomiJnikasyon Birliği. ( Soci.ety for 
JVorldwide Jnterl,ank Financia/, Telecomııuıııreation - SW/rF) 

Sadece bankaların üye olabildiği, bir ülkedeki bir bankanın başka bir ülkedeki 
şubesi veya muhabirlik ilişkisi içinde olduğu bankalarla iletişim kurduğu ve bu yol ile para 

103 Şule Bilir, Tllrkiye'de Prekonıkd Bıınkacılık, Bankacılar -6-, Ekim 1991 , S.9 
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transferleri konusunda talimatlar gönderebildiği bir sistemdir. Bu sistem ile uluslararası işlem 
hacminde önemli artışlar sağlanmışbr. Kredi işlemleri ve menkul kıymetler konusunda da 
hizmet vennektedir. 104 

Kurumun en büyük özelliği, bankalar için ucuz, hı~ güvenli ve standart 
haberleşme imkanı sağlayabilmesidir. 

Türk bankalarının dış muhabirleri ile elektronik iletişim sağlamasına imkan veren 
SWIFT ağına bağlanması Şubat 1989' da gerçekleşmiştir. 

Kurumun bankacılık alanında bize verebileceği başlıca iletişim himıetlerini şu 
şekilde sıralayabiliriz : 

- müşteri transfer emirleri, 
- döviz teyitleri. 
- kredi ve borç teyitleri, 
- raporlar, 
- tahsilatlar, 
- akreditifler, 
- bankalararası menkul değer işlemleri ile ilgili dökümler, 
- mesaj iletimleri. ıos 

ı) Otomatik Tııkııs Sisteınloi ( Aııtomııted Clearing Systeııu) 
İşletmeler arasında ticari ödemelerin gerçekleştirilmesinde çek kliıing işlemlerinin 

dalın hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik bir sistemdir. 

i) Kredi. Kartları 
Bankalarca müşterilere verilen ve her müşteri için belirlenmiş limit sınırlan 

içerisinde, alışveriş ödemelerinin nakit yerine ve hızlı bir şekilde yapıhnasını sağlayan 
manyetik kartlardır. Aynca bu kart · aynı limit sınırlan içerisinde nakit kullanımını da 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde ilk kredi kartı uygulamaları 1960' lı yılların sonunda başlamış 
olmasına rağmen, geniş çaplı kullanımlar 1980' lerin sonlarına rastlamaktadır. 

Türk kredi kartı paz.an genellikle lisans anlaşmaları çerçevesinde, bankalarca 
ihraç edilen dünya çapında yaygın kullanıma sahip kredi kartları ile şekillenmiş durumda, 
Visa ve Eurocard / 1,fastercard, toplam yurtiçi ve yurt dışı kredi kartı ihtiyaçlannın '%89' unu 
oluşturarak piyasaya hakiın bulunuyorlar. 1991 sonu itibariyle kredi kartı sayısı 766.085' 
dir.106 

Kredi kartları konusunda potansiyel riskleri kontrol altında tutabilmek ve iş 
hacminin sağlıklı büyümesini güvence altına alabilmek için konuyla ilgili ticaret bankalarının 
bir araya gelmesiyle 1990 sonlarında " Bankalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. " 
kurulmuştur. 

104 Meral Toprak - MehmetTanyaş - Gülnihal T. Kenanoğlu - Muzaffer Soysal, op.dt. , S. 54 
ıo, Rıza Kandiller, TQrk Ban/uu:ılık SektlJrllnde Son Gelişmeler, T.B.B. Yayınlan No: 141 , S.23 
106 Erhan Yasar, op.ciL 
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Tablo 14 . Türle KredJ. Ka:t;ı. Piyasas;ı. ( Haziran 1991 sonu) 

V/SA ECIMC DİĞER TOPLAM 
YURTİÇI 
Standart 385 180 76 824 74 384 536 388 
Gold 7 451 1103 8 554 
Business 1 134 1965 3099 
ULUSLARARASI 
Standart 68 123 16046 5 213 89 382 
Gold 30 506 13 572 124 44202 
Business 53 1 660 1 713 
TOPLAM 
Standart 453 303 92 870 79 597 625 770 
Gold 37 957 14 675 124 52 756 
Business 53 2 794 1965 4 812 
TOPLAM 491 313 110 339 81686 683 338 

Kaynak: Bankacılar Dergisi -6- , Ekim 1991 

j) Dealing 
Elektronik haberleşme ağlarının anında sağladı.klan kur ve faiz gibi bilgileri 

izleyerek menkul kıymetler ve döviz alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.107 

k) Ekktronilc Fon Transferi (EF7) 
Ulusal ve uluslararası müşterilere sunulan bankacılık hizmetleri paralelinde 

bankalar arasında gerçekleşen işlem hacmi de günden güne büyümektedir. Yüksek işlem 
hacmine paralel olarak ortaya çıkabilecek hatalan en aza indirgeyebilmek ve hizmet kalitesini 
yükseltebilmek için, T.C. Merkez Bankası' nın 1990 yılında başlatmış olduğu elektronik fon 
transferi sistemi, 1992 yılı ilkbaharında faaliyete geçmiştir. Sistemden beklenen, hankalararası 
fon transferlerinin ve bu transferlerle ilgili takas ve mutabakat işlemlerinin daha hızlı ve 
hatasız olarak bilgisayar ortamında yapılması ve gerekli dökümanların üretilmesine olanak 
tanımak1adır. Daha verimli bir bankalararası iletişim ve fon akışının yamsıra çeşitli 
tamamlayıcı hizmetlerin de sunulduğu sistemin nihai amacı hizmet kalitesini yükselterek 
selı..1örde verimliliği arttırmaktır. 

Ülkemizde EFT sistemini uygulanbilir kılan en önemli etken ise, hiç kuşku yok 
ki., Türk bankacılık sisteminin ulaşmış bulunduğu otomasyon düzeyidir. Bugüne kadar EFT 
sistemine Merkez Bankası dışında 4 7 banka katılmış bulunmaktadır. 108 

EFT, bankaların fon transferi ve haberleşme işlemlerini modem iletişim araçları 
ve bilgisayarlar aracılığı ile elektronik bir ortamda gerçekleştimıelerine olanak tanıyan bir 
sistemdir. EFT sistemlerinde bu fonksiyonların yan.ısıra., yatının kararlarının alınması, fon 
yönetimi. döviz ve para piyasası işlemleri gıbi diğer bankacılık hizmetlerinin alt yapısının 
oluşturulmasında da faydalanılabilir. 

107 Meı:ıl Toprak- Mehmet Tanyaş- Gülnihal T.Kenanoğlu- Muzaffer Soysal, op.cit. , S.54 
ıos Şule Bilir. op.cit. , S.9 
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IV- Türk Bankacıhk Sektöründe Otomasyon Uygulamalarında. 
Karşılaşılan Sorunlar 

Türk bankacılık sektöründe otomasyona geçiş ile başlayan yenilenme hareketleri, 
bankacılıkta önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerin uygulamaya konmasıyla, 
bankacılık sektöründe birtakım sorunlar da gündeme gelmiştir. Bu sorunların bir kısmı 
uygulamaya geçilirken, bir kısmı ise uygulama sonrası yaşanmaktadır. 

Şekil 9 'da Türkiye' de faaliyette bulunan bankaların otomasyona geçişteki temel 
aşamalan göstermektedir. Bankaların kaç aşamada otomasyona geçtikleri belirtilmiş ve 
.MPM tarafından yapılan bu araştırmada Kamu bankalarının °/o30' u bu soruyu yanıtlama
mışbr. 

Uygulama sırasında karşılaşılan en büyük problem bilgisayarların pahalı bir 
yatınm aracı olmasından kaynaklanmaktadır. İşletme için seçilecek bilgisayarların, günümüz 
ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Çünkü işletmenin 
tamamı için yapılacak bilgisayar yatınını, yanlış bir şube açma faaliyetine benzememektedir. 
Bilgisayar seçimi konusunda çok iyi bir ön araşbrma ve çeşitli pazar araştırması yapılması 
gereklidir. 

Bilgisayar yatırım . maliyetleri hakkında bir fikir verebilmek için aşağıdaki tabloda 
satınalma ve kira.lama yoluyla yapılan yatırımlar rakamsal olarak görülmektedir. 

Tablo 15. Bilgisayar Yatırım M.a.liyetıer.i 

Yıl 

1983 
1984 
1985 

Satın Alma (Milyon $) 

21 
50 
67 

Kaynak: Ziya Aktaş-Orhan Emirdağ-Hasan Kınalı. op.cit. ,s.43 

KirlUama (Milyon $) 

12 
18 
21 

Tablodan da görebileceğimiz gibi son yıllarda bilgisayar endüstrisinde.ki 
gelişmeler sonucu satın alına şeklindeki yatırunlar artmaktadır. Günümüzde hızla gelişen 
bilgisayar teknolojisi ile uyumlu olarak , bu tür makinalar daha kapsamlı olmasının yanısıra, 
fiyatları da düşmektedir. 

Bir diğer sorun da, mevcut banka şubelerinin zamanında dekore edilirken, 
otomasyon sistemine uygun bir sistemde yapılmadığından, altyapı ve dekorasyon işlemlerini 
gündeme getinnesidir. Bu işlemlerin uzun sünnesi hem personel, hem de müşteri açısından 
çeşitli sorunlar yaratmaktadır. 

Bilgisayar kullanımında karşılaşılan önemli bir sorun da, donanım ve yazılım 
konusunda karşılaşılan sorunlardır. Bu konuda en yeni teknolojileri kapsayan bir donanım ve 
bankanın faaliyet yapısına uygun bir yazılım paketi oluşturulmalı, bu konudaki yeni 
teknolojiler de sürekli izlenmelidir. 
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Şekil 9- Otomasyona Geçişteki Afamalar 
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25% 

llffl l (25.0%) 

5i CEVAPSIZ(75.0%) 

75% 

Yabancı Sennayeli Özel Bankalarda Otomasyona Geçişteki Aşamalann Dağılımı 

22% 

22% 

22% 

Yabancı Ortaklı Bankalarda Otomasyona Geçişteki Aşamaların Dağılımı 

1- Birinci aşama 
2- İkinci aşama 
3- Üçüncü aşama 
4- Dördüncü aşama 
5- Beşinci aşama 

r::ı 1(133%) lli::il • o 

1--! -, (-, ? ') O/o) ~ M .,,.,.,.,,, I 

[llJJ 1 (22.2%) 

ffi 4 (]2.2 %) 

Kaynak: Meral Toprak- Mehmet Tanyaş- Gülnihal T. Kenanoğlu- Muzaffer Sosyal. op.cit. , s.74-75 
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Banka personelinin eğitimi ve bilgisayar sistemine uyumu konusunda da önemli 
ölçüde güçlüklerle kaqılaşdmaktadır. Yeni personelin bilgisayara uywnu, eski personele göre 
daha fazladır. Personelin en .büyük korkusu, bilgisayarların işletmeye girnıesiyle işsiz 
kalmaları, endişesidir. Aynca makinalan kullanmayı öğrenemeyecekleri ve işlemlerde hata 
yapacakları korkusu da önemli olmaktadır. 

Otomasyona geçiş esnasında sisteme kolayca uyum sağlayacak ve kullanabilecek 
personele ihtiyaç vardır. Bilgisayar bilen eleman temini ve istihdamı özellil<le banka 
işletmelerinin en bOyQk sorunlarındandır. Bu konuda yetişmiş elemanlar yüksek ücretler 
nedeniyle genellilde kısa araiıkJarla rotasyon sonucu başka işletmelere geçmektedir. 

Otomasyona geçiş esnasında karşılaşılan diğer bazı sorunlar da kısaca şunlardır; 
- Bakım-onanın hizmetlerinde karşılaşılan problemler, 
- PTT hizmetleriyle ilgili sorunlar, 
- Türkiye' de şube sayısının çok yaygın olması nedeniyle coğrafi engeller, 
- Standart eksikliği konusunda karşılaşılan sorunJar, 
- Türk bankacılığının karışık bir sisteme sahip olması nedeniyle programcıların 

zorluklarla karşılaşması. 

Otomasyon uygulamasına geçildikten sonra karşılaşılan sorunlar ıse kısaca 
şöyledir; 

Türkiye' de e1ek1rik şebekesinin belli bir standarta sahip olmaması, voltajlarda 
alçalıp yükselme, L11llan L1ıt1an elektrik kesintileri bilgisayarların tam kapasite çalışmasına 
engel oluşturabilmektedir. 109 Bu durum olabilecek elektrik kesintilerine karşı bankaların 
jeneratörler ve kesintisiz güç kaynaklarına önemli yatırımlarda bulunmalarını zorunlu hale 
getirmektedir. 

Makinalan programlayan teknik elemanların bankacılığı bilmemeleri bilgi 
akışında çabukluğu sağlayacak pratik kolayhklann bulunmasının zaman alması, aynca 
programcı tarafından geliştirilen bir sistemin bazen şube iç işlemlerine çok ters olması 
nedeniyle, şube çahş.ınJamıın bu uygulamaya alışmasının zaman alınası gibi sorunlar 
bankaların bu konudaki en çok karşılaştı.klan sorunlardır. ııo 

V- Bilgivayar Kullanımının Bankalar İçin Yararı ve 
Verimliliğe Etkileri 

Bilgisayar kullanımının bütün işletmelerin yönetsel faaliyetleri üzerinde bir takım 
olumlu katkılan olduğu gıl>i, banka işletmelerinde de durum aynıdır. M. V. Higginson , işlet
melerde bilgisayar kullanımının getirdiği belli başlı yaradın, önem sırasına göre şöyle 
sıralamaktadır : " Maliyetlerde düşme, bürolarda etkinliğin artması, müşteriye daha ivi 
hizmet, personelde azalma, verimliliğin artması ve rekabet karşısında daha iyi uuru~ 
vb .... "ııı 

109 Ayşehan Akıncı. Baııkaalık İşletmesi ve Tark Bankaafıluulıı. Otomasyonun Önemi, Güneş 
Gazetesi , 4 Ağustos 1989 

110 lbid 
111 H ·,·ıı~ · Sl30 ayn v15en > op.cil. • . 
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Ülkemizde otomasyonun en verimli kullanıldığı alan bankacılık sektöıüdür. 
Bunun sebebi bu sektördeki bilgilerin çeşitliliği yanında kontrollü ve dikkatli yapılmasının 
zorunluluğu ile bankacılığın öteki sektörlerden bu konuda daha tecrübeli olmasıdır. 

Başlangıçta otomasyon merkezi birimlerde verimliliği arttırma ve bilgi akımını 
hızlandırma şeklinde iken sonradan uygulama şubelerindeki iş yükünü de, hafifletmeye 
yönelik hale gelmiştir. ıız 

Bilgisayar, işletmenin tüm belgelerini, düzenli ve kolayca erişilebilir bir biçimde 
saklaması sebebiyle personelin ve yöneticilerin istedikleri her türlü bilgiye çabuk ve hızlı bir 
şekilde ulaşmasını sağlar. 

Çok sayıda kannaşık bilginin depolanması ile personelin daha hızlı ve doğru 
çalışmaları sağlanmıştır. Çalışanlann hata yapma oranlan daha da azalmıştır. İşletmenin 
bölümler arasındaki bilgi alışverişi, işbirliği ve koordinasyon artarak, daha düzenli bir yönetim 
anlayışının yerleşmesine olanak tanımak-tadır. 

Şubelerdeki iş hacmi artmış olsa da elemanlar verimli çalışacağından, daha kısa 
sürede hizmet verebilecek ve mevcut bölümlerde yeni elemana ihtiyaç duyulmayacaktır. 
Fakat eklenen bölümler için personel istihdamına gerek duyulmaktadır. 

Banka işletmelerinde bilgisayar kullanımı ile birlikte, belirli işlevleri birleştirmek 
ve bütünleştirmek, bunun sonucunda ise belirli faaliyetleri gerçekleştiren birimlerin yeniden 
gruplanması söz konusu olmaktadır. 

Bankanın kendi işlemleri daha kısa sürelerde bitirileceğinden, elemanlar 
müşterilerle ilgilenmek için daha falla zamana sahip olabilecek dolayısıyla, banka müşteri 
ilişkileri gelişme olanağı bulacaktır. Aynca genel müdürlüğe şubelerin göndemıekte olduğu 
cetvellerdeki bilgiler, direkt olarak merkezi bilgisayara gönderildiğinden, şube işlemleri önemli 
ölçüde azalacak ve personel rahat çalışma olanağına sahip olacaktır. 113 

Otomasyona geçen banka .işletmelerinde, sunulan hizmetler hızlı, güvenli, doğru 
ve kaliteli olmaya başlamıştır. Aynca çalışanlar üzerinden gereksiz iş yükünü azaltacağından, 
çağdaş, yaratıcı ve verimli bir iş ortamı yaratılmış olmaktadır. 

ıız Rıza Kandiller, op.dt , S.17 
m Ayşehan Akıncı, op.cit. 
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Şeki1 10- Bi1giaayarın Bazıka Personelinin Çalışmalarına Katkısı 

19% 

18% 

13% 13% 

12% 

6% 

a 1 (ıı.s%) 

□ 4 (12.3%) 

IIIJ 5 (6.3%) 

~ 6(63%) 

fffl i (12.5%) 

Effl 8 (12.5%) 

■ 9(18.8%) 

§ 10 (18.8%) 

Kamu Bankalarında Bilgisayarın Görev Ünvanlanna Göre Personelin Çalışmalanna Katkısı 

10% 5% 4% 

14% 

18% 

13% 

~ 1 (5.1%) 

(Ill 2 (1.9%) 

■ 1 (10.4%) 

0 -1 (13.0%) 

es (11.7%) 

[Il) 6 (10.4%) 

~ 7 (11.7%) 

~ 8 (10.4%) 

!Hl 9 (13.0%) 

§ 10 (10.4%) 

Türk Sermayeli Özel Bankalarda Bilgisayarın Görev Ünvanlanna Göre Personelin 
Çalışmalarına Katkısı 



-12-

8% 

22% 

19% 

~ 3 (18.8%) 

El 4 (ıs.8%) 

□ S (Z 1.9%) 

~ 6 (3.1%) 

■ 7 (9.4%) 

9 8 (3.1%) 

un 9 <1 s.s%J 

EEB 10 (6.1%) 

Yabancı Sermayeli Özel Bankalarda Bilgisayarın Görev Ünvanlanna Göre Personelin 
Çalışmalarına Katkısı 

a ı (6.ı.,.J 
m ır6.J'¼) 
~ J (12.5%) 

~ 4(JfJ..I'¼) 

E3 S(JIJ.4%) 

~ 6 (10.4%) 

188 7 (11.S'¼) 

W 8(8.]%) 

li!l.1 9(10.4%) 

□ 1/J(l2.S%) 

Yabancı Ortaklı Özel Bankalarda Bilgisayarın Görev Ünvanlanna Göre Personelin 
Çalışmalarına Katkısı 

l- Y önetiın Kurulu Başkanı 
2- Murahhas Üye 
3- Genel Müdür 
4- Genel Müdür Yardım cısı 
5- Bölüm Yöneticileri (Genel Müdürlük) 
6- Bölüm Yöneticileri (Şubeler) 
7- Birim Yöneticileri (Genel Müdürlük) 
8- Birim Yöneticileri (Şubeler) 
9- Birim Personeli (Genel Müdürlük) 
l O- Birim Personeli (Şubeler) 

Kaynak: Meıal Toprak, Mehmet Tanyaş, Gülnihal T. Kenanoğlu., Muzaffer Sosyal, op .cit. , s.146- l 47 
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Tablo 16.Bilgisayar Kullanımının Banlcala%'& Sağladığı 
Yararlaz 

Kamu. Tılrk Yabancı Yabancı 

Bankaları Sermayeli Sermayeli Ortaklı 

Özel Özel Özel 
Bankal.ar Bankalar Bankalar 

Yararlar A B A B A B A B 
-Zamandan tasarruf J 10,1 3 8,2 3 8,2 2 8,8 
-Yönetime bilgi desteği 2 9,6 2 8,6 4 8,1 2 8,8 
- Etkin bir raporlama sistemi 5 7,8 6 7,1 2 9 3 7,8 
-Daha iyi müşteri hizmetleri 3 8,6 l 9 I 10 1 9 
-Personel tasamıfu 9 4,7 10 4,8 7 5,4 5 7,3 
-Bürolarda verim artışı 8 6,1 8 6,4 5 7 7 6,8 
-İşlerin takibinde kolaylık 4 8 7 6,5 3 8,2 6 7,2 
-İşlem maliyetlerinde düşme 10 3,2 9 6 2 9 8 2,6 
-Daha iyi rekabet imkanları 7 6,5 5 7,5 6 6,5 4 7,5 
-Düzenli, güvenli ve sürekli 6 7,2 4 8,1 3 8,2 6 1:ı 
hizmet 

-Hizmet gelirlerinde artış 11 11 18 2 9 9 2 

----------
A: öncelik Sırası 
B: Yoğunluk Kat~ayısı 

Kaynak:Meral Toprak- Mehmet Tanyaş- Gülnihal T.Kenanoğlu- Muzaffer Soysal, op.cit , s.160 

1- İş Bankası' nda Örnek Bir Uygulama114 

Türkiye İş Bankası bilgisayar kullanmaya l 961' de başlanuştır. İlk aşamada 
Bankanın çeşitli gişe ve gişe gerisi hizme~erinin kiline işlem ( batch processing ) yöntemiyle 
mekanizasyonunu kapsayan bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1970' li yıllardan itibaren de 
- aynı yapı içinde olmak kaydıyla - çevrim-içi ( on-line) yöntemle, yönetimin, kararlanru 
kolaylaştırıcı uygulamalara yöne.linmiştir. Kredilere döviz ve dış işlemlere, mevduat ve 
personele ilişkin bilgi kütükleri oluştunılmuştur. Yöneticilerin kendilerine aynlan teıminallerle 
bu kütüklerde bulunan işlenmiş bilgileri alarak değerlendirmeleri şeklinde tanımlayabi
leceğimiz bu aşama, Bankaya çevrim-içi uygulama yönünden büyük bir deneyim kaz.andır
mıştır. Kapsamı giderek genişletilen, bu uygulamaların Banka verimliliğine önemli katkılan 
olmuştur. 

1983 yılında yapılan pilot çalışmalar sonunda Bankanın Ankara' da.ki 13 şubesi, 
on-line sistemle yine Ankara' da bulunan bilgi-işlem merkemıe bağlaruruştır. Sözü edilen 
pilot uygulamanın diz.aynında ; şubelerdeki ve genel müdürlükteki yöneticilerin kararlarını 
kolaylaştırıcı bir bilgi akış ortamının yaratılması amacı önemle gözönünde bulundurulmuştur. 
Uygulamada, aynca aynı bilginin sadece bir defa ve gişeden işlem yapılırken girilmesi ve bu · 
bilgilerle oluşturulan kütüklerin, yöneticilerin emrine hazır bulundurulması prensibi 
korunmaya çalışılmıştır. 

u4 Yalçın Afuska. op.ciL. S.151-15.S 
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Pilot uygulamada alınan sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

1 - Müşteri hizmetlerinde büyük sürat sağlanmış ve hizmet kalitesi yükselmiştir. 

2- İşgücilnde, şubeden şubeye değişmekle birlikte, ortalama %25 dolayında 
tasarruf sağlanmıştır. Bazı şubelerde bu oran %35' e çıkmıştır. 

3- İşlemlerin daha kısa sürede yapılabilmesi ve geri hizmetlerin azalması sonucu 
personelin daha büyük bölümünün müşteri hizmetlerine kaydınlması mümkün ohnuştur. 
Aynca şubelerin gelişme trendleri artmış ve diğer şubelere oranla daha iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. 

4- Matbua ve fonn sayılan u.altılmış, daha standart, çok amaçlı ve baskı kalitesi 
yüksek matbualar kullanılmaya başlanmıştır. 

5- Geliştirilen sağlıklı belge ve bilgi tr~ iş organizasyonunun da daha düzenli 
kurulmasına, personel verimliliğinin süratle artmasına olanak sağlamıştır. Personel verimlili
ğinde %100' ün üstünde bir artış sözkonusu olmuştur. 

6- Bilgisayarlar düşünülenin aksine personel iş tatminini yükseltmiştir. Bunun 
temel nedeni, uygulamaların çok statik kalıplara sokulmaması ve personelin manuel sistemde 
karşı karşıya bulunduğu dar uygulama çemberini aşmasıdır. 

7- Şube yöneticileri daha sağlıkh ve süratli bilgi elde etme ve kendi kontrol
lerindeki birimleri daha kolay ve etkili biçimde denetleme olanağını bulmuşlardır. 

8- İşler mesai saatleri içerisinde bitirildiğinden, önceki duruma göre fazla 
mesailerde saat olarak % 70 oranında az.alma sağlanmıştır. 

9- Otomasyon daha küçük yerleşme alanlannda daha fazla iş yapma olanağı 
yaratmış ve arşiv problemleri önemli ölçüde azalmıştır. 

1 O- Daktilo ve hesap makinası gibi makinelere ihtiyaçlar asgari düzeye inmiş ve 
bunlarla ilgili problemler de ortadan kalkmıştır. 

1 1- Şubeler arası işlemler anında yapıldığından haberleşme ve dağıtım 
masraflarında önemli tasarruf sağlanmıştır. 

C. BANKA İŞLETllı/ESİ1VDE YÖNETİltı/İN 
VE1UNJLİLİĞE ETKİLERİ 

1- Yönetici Personelin Verimliliğe Etkileri 

Yönetim ; insanları işbirliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yürütme 
çabalan, diğer bir deyişle, başkalannın aracılığı ile amaçlara ulaşma veya ba.1kalarına iş 
gördürme faaliyetlerinin toplamıdır. rn 

115 Kemal Tosun, i1Letme YIJnetimi, l.ü_ İşletme Fakültesi, İstanbul 1990 ,S.161 
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Bir veya birden fazla amaca erişmek için bir insan grubunun ve doğal kaynak
ların işbirliği etmeleri ile ilgili olarak giriştikleri faaliyet ve düzenlerin toplamı ofan yönetim 
sürecinde ; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol gibi yönetsel tedbirler 
verimliliğin artmasında büyük rol oynarlar. 

İşletmenin mevcut kaynaklanrun en iyi şekilde kullanılmasını ve en yüksek 
düzeyde verimliliği elde edecek biçimde birleştirilmesini sağlayan ve denetleyen, işletmenin 
yönetim organıdır. Bir veya birden fazla kimsenin çalıştığı işlerde bir kaynağın kullanılmasını 
diğerine göre dengeli kılma ve işten en iyi sonucu elde etmek için kuruluştaki herkesin 
çabasını ve en iyi sonucu sağlayacak şekilde düzenlemek, yönetimin görevidir. 116 

İşletmelerde kısa ve uzun dönemde verimlilik koşullarını iyileştirmek, herşeyden 
önce yönetim becerisinin bir fonksiyonudur ve maliyet avantajı, üretim artışı, araştınna
geliştinne kapasites~ _yenilik ve toplwnda olwnlu bir imaj yaratmak demektir. 

Kusursuz yönetim sağlam ipuçlarından birinin, örgütte çalışanların olağanüstü 
çabalannı yansıtan göstergeler olduğu konusunda çok ciddi araştınnalar vardır. Bu araştır
malann gösterdiği ortak gerçek, başanh şirketlerin kendilerine öz.gü kusursuz bir yönetime, 
yönetim zihniyetine ve kültürüne sahip olmalandır. Onlar, yönetimin yumuşak öğelerini 
kullanarak, etkinliği, verimliliği, kaliteyi, insanlar aracılığı ile müşterilerine daha iyi hizmet 
etmeyi başararak, kusursuz işletme Unvanını elde etmişlerdir. 117 

İşletmelerde insanları etkin ve verimli çalışmaya iten, yönetim becerisi ve bunun 
dayandığı temel felsefedir. Batıda, başarılı ve verimli şirketleri başarısızlardan ayıran 
özellikleri belirlemek için yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç ; farklılığın yönetim 
felsefelerinde yattığını göstermektedir. Başarılı şirketler verimliliği arttırmak için, teknolojiyi 
koordine etmeye ve bu yeteneği geliştiımeye, geniş anlamda güven duygusunu yerleştirmeye, 
imajın kardan önce geldiğini benimsetmeye, insanlarla geçinme becerisini kazandırmaya, 
sendikayı işin içine çekmeye, meslek yolundaki eğitimi geliştirmeye önem verdikleri görül
mek.tedir.118 

Yönetim anlayışında meydana gelen bu değişiklikler, Türkiye' de faaliyet gösteren 
işletmelerde ve bankacılık sektöründe de gönnekteyiz. Bu sektörde başarılı olan işletmelerin, 
diğer işletmelerden farkı, işletmenin yönetim felsefesinden kaynaklanmaktadır. 

İşletmelerde, başarılı bir yönetim için, çok iyi bir yönetici kadrosuna ihtiyaç 
vardır. Bu, işletmeler için olduğu kadar ülkeler için de geçerlidir. A.B.D. Başkanına sorulan , 
" Ülkenizin en önemli sorunu nedir? " sorusuna Nbcon' un verdiği karşılık gerçekten ilgi 
çekici sayılabilir : " Yetenekli yöneticilerin azlığı ". Aranan yetenekleri taşıyan yöneticilere 
karşı duyulan ihtiyaç · artışı ile bu tip yöneticilerin yetiştirilme temposu birbirlerine eşit 

değildir. 119 Bu da bize göstermektedir ki yönetici problemi ülkemiz için olduğu kadar, diğer 
ülkeler için de büyük bir önem arzetmektedir. 

116 Serdar Küçükberksun , op. dt, S.53 
ll7 A Hamdi lslamoğlu, YiJnetim ve Firma Kaııttril İlişkisi, l.Verirnlilik Kongresi, MPM Yayınlan 

S.368-369 
118 Ibid, S. 370 
ll9 Besim Bayko.l, Tllrkiye' de Bir Verimlilik Alaııwun Gerçddeıtirilme Olaııalcları Sempozyumu, 

MPM Yayınlan , Ankara 1973 , S.30 
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Şeki1 11. Yöuetimi.n ±şıetmen~D Kaynak1arını Dtizen1e:meda Oynadığı 
R.o1 

Doğal Kaynaklar 

Arazi ve Bina - Malzeme resi sat 
Makine 
Donatım 

<:.> 
Yönetim 

Üretmek için verileri toplar 
-Planlar 
-Yöneltir 
-Düzenler 
-Harekete geçırir 
-Denetler 

Planlama 
Örgütleme 
Yürütme 
Koordinasyon 
Denetim 

□ D 
D 

~ 
Ürünler ve Hizmeti eri 

Emek 

İnsan Gücü 

--------------------------------·--------~--------
Kaynak:Serdar Küçükberksun, op.cit. , s.55 

Diğer alanlarda olduğu gibi, bankacılık alanında. da, yetişmiş yönetici kıtlığı en 
büyük sorunu teşkil etmektedir. Özellikle bu sektörde, üst düzey yöneticilere ödenen yüksek 
ücretler nedeniyle, pahalı bir kaynak haline gehneleri sözkonusu olmuştur. Fakat yöneticiler; 
aldıkları kararlar, uyguladıkları yönetim ve sorun çöıme tarzlarıyla, işletmelerinin kazanç ve 
kayıplarını belirleyen temel elemanlardır. Alınan sağlıkh kararlar ve getirilen doğru çözümler, 
işletmelere büyük kaz.ançlar ve başanlar sağlarken, zamanında alınmayan kararlar da önemli 
maliyetlere ve uzun yıllar sürecek sıkıntılara neden olabilecektir. 
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Bir bankanın başarısı, büyük ölçüde yöneticisinin aldığı kararlann kalitesine 
bağlıdır. Herhangi bir te.şkilattaki yönetim, ister ordu, ister banka da ols~ ilci kademede 
- stratejik ve takdik kademelerde - icra edilir. Sonuç olarak; üst kademe yönetimi, geleceğin 
politikasının stratejik karannı ortaya koyarken, bugünün problemlerine karar arayan orta 
kademe yöneticisi, taktik bir rol oynamaktadır. Organizasyonların çok azında bu kademeler 
iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Şu bir gerçektir ki, üst kademe yöneticileri esas fonksiyonlanru 
icra ederken, alt kademe yöneticileriyle ister iletişimde bulunsunlar, ister bulunmasınlar, 
geleceğin belirli problemleriyle boğuşmak mecburiyetindeler. Taktikler, gözetilen maksatlara 
erişmek için uygulanan metodlardır, ( planlar ilerledikçe değişikliğe tabi tutulabilir ) ve normal 
olarak, uygulama metodlan tasvip edilmeyene kadar, üst kademe yöneticilerince incelen
mezler.120 

Banka işletmelerinin örgüt yapısındaki çeşitlilik nedeniyle, birçok açıdan diğer 
işletmelere göre farklılıklar arzetmektedir. Banka işletmelerinde, genel müdürlük yönetimi, 
bölge müdürlükleri ve şube müdürleri mevcuttur. Bu arada çeşitli ara kademe yöneticileri de 
iş görmektedir. Şube müdürünün amacı, bankanın genel planlan çerçevesinde kendi şubesini 
etkin ve verimli kılmaktır. Banka işletmelerinde ara kademe yönetici sayısının çokluğu 

· nedeniyle, iyi bir yönetim politikası daha fazla önem kazanmaktadır. 

Bütün sektörler de olduğu gı'bi yöneticilerin etkinliği ve verimliliği, yaptığı işlerin 
değerine bağlıdır. Ancak yöneticinin verimli olabilmesi, organizasyonla kendini özleştirmesi 
ve aynı amaçlan benimsemesi ile mümkün olacaktır. Bunun içinde yönetim ; yöneticileriyle 
açık, dürüst ve dostça ilişkilerde bulunmalıdır. Bu da moral ve motivasyonu arttıracağı için, 
yüksek verim elde edilmiş olacaktır. 

Aşağıdaki tabloda, 105 Amarikan üst düzey yöneticisi arasında yapılan bir anket 
de bürodaki çatışmaların nereden kaynaklandığı oransal olarak gösterilmektedir. 

Tablo 17. Büroda Çatışmaıar 

Y<Jneticiler 
11 ast II lonndan 
ne bekler? 

YOneticiler 
" ast " /erinden 
ne bekler? 

Yüksek Verim 
İtaat ve Disiplin 
Dürüstlük 
Girişkenlik 

İyi iletişim 
Liderlik 
Teşvik ve Destek 
Geniş Serbesti 
Uzmanlık 
Bilgi 

78(%) 
60 
53 
31 

64 
60 
50 
37 
21 
17 

____________________ .,. _____________ ---
Kaynak: Panonıma, 22 Mart 1992, Yıl:5, Sayı: 12, s. 43 

12.o D.S. Travers , op.dL , S.84 
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Bankalarda genel müdürlük koordine edici ve şubeler de operasyon görevi 
görmektedirler. İşlemin detayı şubelerde yapılmakta, genel müdürlük ise olaylan bütünü ile 
görerek çözüm aramaktadır. 

1- Yönetimde Verimliliği Arttırmak İçin Yapılması Gerekenler 

İşletmelerin yaşama ve gelişme güçleri, yöneticilerin sayılarına ve niteliklerine 
bağlıdır. Yalnız bugün için değil, gelecekte de gözönüne alınmahdır. Başarısız işletmeler,. iki 
önemli yıkını içindedirler. Birinci yıkını, insanlardan yana olduklannı sözle söylemelerine 
rağmen bu alanda hiç bir şey yapmamalarıdır. İkinci yıkım ise, insanlardan yana oldukları 
görünümünü yaratmak için göstermelik yöntemler kullanmalaridır. Başarılı işletme 
yöneticileri ise, insandan yana olmayı bir görev ve sorumluluk olarak algılamakta ve bunun 
gereklerini yerine getirmektedirler. Bu işletmeler, bir yandan kendilerini hizmet işletmeleri 
olarak tanıtmakta ve olabildiğince müşteriye yakın olmaya çalışmakta, öte yandan ise 
çalışanlara özen göstemıekte, onları eğitmekte, çalışma ortamını demokratikleştirmekte ve 
başarıyı ödüllendirmektedir.121 

Yönetimde veriınti1iği arttırmak için, aşağıda üzerinde duracağımız faktörler 
gözönüne almmalıdır. 

- Herşeyden önce işletmenin genel yönetim düzeyinde verimlilik konusuna önem 
ve öncelik verihnelidir. 

- Şirket kültürünü ve organizasyon iklimini geliştirmeye yönelik uzun dönemli bir 
planlamaya ve uygulama programlamasına gidihnelidir. 

- Başarılı yöneticiler için bir ödüllendirme sistemi geliştirilmeli ve yöneticiden çok 
başanlı davranış ödüllendirilmelidir. Yöneticilerin, verimliliğin kendi yararlarına 
olduğunu görmeleri sağlanmalıdır. 

- Yöneticilerin hata yapmalanfazla büyütülmemeli, ancak başarılı olmaya 
özendirilmeli ve ba~anlarından övgüyle sözederek tam verimli olmak için 
içlerinde arzu duymaları sağlanmalıdır. 

- Yönetimde verimlilik konusunda sabırlı olunmalı, kısa sürede büyük gelişmeler 
bekleyerek sonunda hayal kırıklığına düşülmemelidir 

- Yönetimde.verimlilik konusunun bir insan davranışı sorunu olduğu hiçbir 
zaman akıldan çıkarılmamalı ; ba.~anlı in.~an ilişkilerine, etkin haberleşmeye. 
karşılıklı saygı ve güven ortamına büyük önem verilmelidir. 122 

2- Banker's Trust Company '· den Örnek Bir Olay123 

New York' taki Banker's Trust Company' de iyi bir yönetim sonucu, müşterilerin 
çek hesaplan ile ilgili memwiann verimliliğinde önemli bir artış sağlanmıştır. Burada yaptlan 
çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi vermekte yarar görüyoruz. 

121 AHamdi İslamoğlu.op.dt, S. 371 
122 İsmet Sabit Barutçugil. Yllnelimde Verimlilik, Kapital Deıgisi, Anı1ilc 1991 , S.66 
123 Alexander Hamilton, op.dt . S.46-48 
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Bu işletmede çalışmalar iki ayn alanda uygulandı : (1) düzenli ve özel hesaplar 
( ticari hesaplardan çok bireysel hesaplar); (2) ticari hesaplar. 

Düzenli ve özel hesaplar bölümü, bireysel müşterilerin hesaplarından yazılan 
çeklerin im7.a ve diğer uygunluklanru değerlendirir. Bu bölümde ilk önceleri, imz.a onaylayıcı 
bir memur çekleri imza kartonu ile karşılaştırıp, tanzim tarihi ve ciro yönlerinden kontrol 
ediyor ve uygun olmayanları ayırıyordu. Bu çekler daha sonra dekont ile müşteriye 
gönderilmek üzere dosyalanıyordu. Bu aşamalardan birinde takılan problemli çekler, uzman 
bir danışman memura veya daha geniş yetkisi olan bir işlem uzmanına veriliyordu. 

Yönetimi bu iş yapısını incelemeye yönelten hususlar, düşük verimlilik belirtileri, 
hata oranlarının yüksekliği ve devamsızlığın yüksek ohnasıydı. Aynca ücret konusunda da 
çalışanlar arasında çok şikayet vardı. 

Uygulama ile ilgili sorumlu müdür William Cox verimlilik sorunları ile ilgilen
meye başladı. Menıurlann kalitesini yükseltmek, daha iyi çalışanlara daha fazla ücret 
ödemenin gerekli olduğunu, bu yüzden artacak maliyeti de, verimlilikte artış sağlayarak 
karşılamayı umuyordu. 

İmz.a onaylayıcı memurun görevini zenginleştirmek için, kapsamını genişletmek 
gibi bir strateji seçti. Danışman memurluk ve işlem uımanlığı ayn bir iş olmaktan çıkarılarak 
bunların sorumlulukları birleştirilip, imza onaylayıcının görevine eklendi. İş zenginleştirme 
vasıtasıyla, iş düzeninde yapılan değişiklikler şu şekilde yapılmıştır. 

İşlerin birleştirilmesi, memurlara daha fazla sorumluluk verilmesi, müşteri ilişki
lerinin oluşturulması ve geri besleme kanallanrun açılması gibi iş düzenlemeleri yapılınıştır. 

İş düzenindeki bu değişiklikler yaklaşık oJarak 18 aylık bir deneme süresinden 
sonra yapılmıştır. Bu süre zarfında çeşitli zamanlarda kalite, miktar ve işlemin tümüyle, 
verimliliğinde önemli gelişmeler görünmeye başlamışbr. Hata oranJan büyük ölçüde düşüş 
gösterirken, şubelerdeki hizmetler hakkındaki şikayetler de önemli ölçüde azalmıştır. 

İş düzenindeki değişiklikler sadece memwian değil. şefleri de etkiledi. Cox' a 
göre, " i1 zenginleştirme projesi bizim ilgimizi, denetleyici gelişme konusuna toplamamız için 
fırsat verdi. Onlar da, daha mükemmel şef oldular. " 

Bu çalışmalar sonucu verimliliğin sağladığı tasarruflar şu şekilde olmuştur. 
Verimlilikteki artışlar, maliyetleri önemli ölçüde azaltmışbr. Personel giriş çıkışı konusunda, 
bölümü terkeden memurların sayısı temel yılda 38 iken, deneme yılında 14' e düşmüştür. 
Böylece, düşen giriş çıkış oranının sağladığı maliyet tasarrufları 38.400 dolar idi. 

Saat başına maliyet tasarrufları ise ; temel yılda her standart saatin maliyeti 7,62 
dolar iken, iş zenginleştirmesi ile elde edilen yararlar. bu rakamı 6,6 l dolara düşürmüş ve 
toplam 115.140 dolar tasarruf edildiği görülmüştür. Bankanın diğer mevduat hesabı 
bölümlerinde de benzer tür ve miktarlarda tasarruflar sağlanmıştır. 
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11- Diğer Personelin Verimliliğe Etkileri 

1- Banka İşletmesinde İşgücünün Yeri ve Önemi 

İşletmelerde yönetim ; iş planlamada, personel alımında, hizmet içi eğitimde, 
motive etmede yani yönetme ve yönlendimıedeki bilgi ve becerisine bağlıdır. Bununla 
beraber, çalışan personelin de gerek kendisine ait olan emek faktörü, gerekse işletmeye ait 
olan öteki üretim faktörlerini kullanmada becerili, dikkatli ve titiz davran:masıyla verimliliğin 
yükseltilmesi sağlanacaktır. 

İşletme düzeyinde verimliliğin arttmlmasmda, yönetici ile çalışanlar arasında 
işbirliği sağlanamazc;a, verimlilik sözcüğünün anlaım ortadan kalkar. Bu nedenle verimlilik 
bilincini çalışanlara benimsetmek gerekmelctedir. Yönelimin. belld de sistemin kurulması 
kadar önemli olan öteki görevi, organizasyonun çalışır hale getirilmes~ başka bir anlatımla 
üretimin ya da hizmetin gerçekleştirilebilmesidir. Bu yüzden yönetimin ağırlık noktası ve 
dikkati, daha çok insan unsuru üzerinde toplanmalıdır. 

İşletmelerde iyi bir personel politikası ve pemonelin sorunlanrun etkili biçimde ele 
alınması, işgücü verimliliğinin yanında, diğer kaynaklaım verimliliğini arttırma bakımından, 
bugüne kadar kullanılmış en yararlı gereç olmuştur. Bu alanda yapılacak iyileştirme çalış
maları, uygun bir ücret politikasına, yeterli özendinne yöntemlerine, iyi çalışma koşullarının 
gerçekleştirilmesine, sosyal güvenliğin sağlanmasına, personelin eğitimine, eğitimin pekiş
tirilmesine, kılavuzluk çalışmalarına ve herşeyden önce de işgücünün verimlilik akımına etkili 
biçimde katılımının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. 

i,ıetmelerde diğer personel olarak nitelendirdiğimiz, insan kaynaklarının önemi 
parasal ve fiziksel kaynaklardan bütünüyle farklıdır. Parasal ve fiziksel kaynakların verimliliğe 
katkısım arttırmaya yönetik yollar herkese açıktır. Bu yollan isteyen herkes kullanabilir. 
Verimlilik düzeyini yükseltmek isteyen her işletmenin bu yollan deneme imkanı vardır. 

İnsan kaynaklarının kullanımı, verimliliğe katkısı açısından, diğer kaynaklardan 
da.ha fazlasını vaadetmektedir. Diğer kaynaklann ve o kaynaklara yönelik verimlilik arttırma 
tekniklerinin sağlayacağı imkanların bir üst sının vardır ; bundan öteye gitmek mümkün 
değildir. İnsan kaynaklan ve onlara yönelik verimlilik arttırma teknikleri için böyle bir üst 
sınırdan söz edilemez , bu katkıyı sürekli olarak arttırma imkanı vardır. 124 

Her i.jletrnenin insan kaynaklan sisteminin, teknoloji ve sermayeden farklı olarak, 
orijinal, yani sadece o işletmeye özgü olma özelliği vardır. Bu d:ı.ırum işletmenin rekabet 
gücünü arttırmak açısından büyük önem taşıınal1adır. Sahip olunan teknoloji ve sermaye 
diğer işletmelerin de elde edebileceği şeylerdir. İnsan kaynaklan si-;temi için durum farklıdır ; 
böyle bir sistem taklit edilemez, ancak özgün olarak kurulabilir. 125 

Dünya' da olduğu gibi Türkiye' de de bankactbğm faaliyet alanı klasik anlayışın 
dışına doğru çok genişlemiştir. Halkın yararına sunduğu üıilnlerin çeşitliliği giderek 
çoğalmakta ve bir hizmet yarışı içinde ihtisaslaşma eğilimleri artmaktadır. Buna rağmen, 
bankacıhğın kaynak toplama ve kaynak dağıtma şeklindeki temel fonksiyonu , önemini 

124 Olgun K.ııçıl, İnsan Kaynakları YiJnetiminde Temel.Prolıkmler. ı. Verimlilik Kongresi, MPM 
Yayınlan. Ankara 1991 , S:390 

ıı,lbid 
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korumaktadır. Banka işletmeleri eskiden olduğu gibi bügün de müşteri ile yoğun ilişkilerini 
sürdürmekte ve insan gücünü yoğun şekilde kullanma zorunluluğu bulunduğunu, ortaya 
koymaktadır. Bu ilişkileri verimliliğe ve karlılığa götürecek bir biçimde düzenlemek banka 
personeli ile sağlanabilecek bir gelişmedir. Bu nedenle personelin bedeni ve fikri gücünü 
yükseltici faaliyetlerde bulwıulmalıdır. 

,-

Bankacılık sektörü özellikle son yıllarda büyük bir değişim içerisindedir. Bununla 
birlikte personel yetiştirme, yani hizmet içi eğitim faaliyetleri çok fazla önem kaz.anmaktadır. 
Bankacılık sektöründe insan gücü kaynaklarının uluslararası çizgiyi yakaladığı söylenemez.126 

Bunun nedeni ; bankacılık kesiminde insan unsuru ağırlıktadır ve insan unsurunu, yani bakış 
açılarını değiştirebilmek, yeni ürünleri onlara tanıtabilmek., hizmet değişikliklerini çalışanlara 
anlatabilmek kolay olmamaktadır. 

Yaklaşık 160 bin kişinin faaliyette bulunduğu ve hizmet verdiği sektörde, hızla 
meydana gelen değişikliklerin bu kişilere aktanlması ve onlardan beklenenin yerine. getirilmesi 
kolay olmayacaktır. Bunun nedeni temel eğitim noksanlığı ve eğitimde sürekliliğin sağlan
mamasıdır. Aynca, eğitim de genel bir standarta sahip değildir. 

Bu mesele bir bütün olarak ele alınmalı, her bankanın dahili eğitim faaliyetleri de 
bunu tamamlamalıdır. Teknolojik donanım · açısından sektör, abartılı bir faaliyet ve harcama 
içerisindedir. Kişilere yeterli eğitim olanakları tanınmaz ve insan gücü kaynaklarında yeterlilik 
yakalanmazsa, bu teknolojik yatmmlar fonksiyonsuz kahrlar. 127 Bu nedenle bankalar, hem 
maliyet hem de r~kabet gücünü sağlama açısından insan unsuruna gereken önemi vermeli ve 
eğitim konusunu değişik şekillerde ele almalıdır. 

Bir hizmet i,tetmesi olan banka işletmesinde verimliliği yükseltmek için bazı 
tekniklerin kullanılması gerektiğini söylemiştik. Bu tekniklerin ku1lan1hşı insan eliyle olaca
ğından, insanın bunları yapabilmesi için yeterli bilgi, beceri ve davranışa ihtiyacı olacaktır. Bu 
teknikler de ancak eğitim ile elde edilebilir. Eğitimden sonra elde edilen mal ve hizmetlerdeki 
miktar ve kalite artışı, eğitimin verimliliğe olan etkisine bir örnek olarak gösterilebilir. 

Hızla gelişen teknolojik gelişme sonucu personelin endişesinin ortadan kaldı
rılması gereklidir. Rahat ve verimli çalışmasını temin etmek için, şube personeline verilen 
eğitim sırasında, kullanacağı makinalann kendisinin yerine gelmediği, kendisine yardımcı 
olacağı belirtilmeli ve daha iyi çalışma ortamı sağlayacağı vurgulanmahdır. 128 

Türk bankacılık sektöıiinde halle ile ilişkilerin yoğun olması nedeniyle de, 
personelin bedeni ve fikri gücünü üst düzeye çıkaracak eğitim faaliyetleri sektör için büyük 
önem taşımaktadır. 

126 Naci Ayhan ,Bankaakır-8-. Nisan 1992 , T.B.B. Yayınlan. S. 10 
127 fbid 
ııs Ziya Aktaş , Orhan Emirdağ. Hasan Kınalı , op.ciL , S. 47 
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Bu kesimde" banka içi eğitim II ve II sektör içi eğitim II şeklinde, konu iki 
şekilde ele alınmaktadır. Banka içi eğitim konusunda banka personelinin eğitimi; 

- Hazırlık eğitimi 
- Y etiştirnıe eğitimi 
- Geliştinne eğitimi 
- Yöneticiliğe hazırlık olarak dört kategoride toplanmıştır. Eğitim konulan banka-

ların kendi bünyelerini kapsayan konulardan seçihnekte ve eğitim süreleri de genel 
müdürlükçe tespit edilmektedir. 

Banka personelinin eğitimi sonucu alınan sonuçlar tam olarak tatmin edici 
değildir. Eğitimin, uygulama alanı dışındaki yerlerde yapılması nedeniyle uygulamaya geçince 
çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Özellikle yeni teknolojiler tanıtılırken, burada kullanılan 
araç ve gereçler de tatmin edici olmamamakta, eğitimi veren kişilerin konularında uzman 
olmamaları da çeşitli sorunlar yaratmaktadır. 

Günümüzde bazı banka işletmeleri bu konuda çeşitli çalışmalar yapmakta ve özel 
eğitim merkezleri oluşturmaktadırlar. Özellikle Türkiye Bankalar Birliği sektör içerisindeki 
eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak ve yetişmiş eleman temini amacıyla bir bankacılık 
okulu kuıma yolunda büyük adımlar atmış ve faaliyetlere başlamıştır. Bunun yanında Türkiye 
Bankalar Birliği, sektör düzeyindeki eğitim çalışmaları ile ilgili çeşitli kurs seminer ve yurt dışı 
eğitim imkanları ile sektöre büyük katkıda bulunmaktadır. Burada eğitim veren kişiler, 
üniversite öğretim görevlileri yanında, konularında uzman banka yöneticileridir. 

Hizmet içi eğitim ve nasıl yapıldığı hakkında bir fikir sunabilmek için İzmir' de bir 
bankanın 18 şubesinde yapılan bir anket araştırmasının sonuçlan aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 18. Hizmet İ9i Eğitimin Nitelik ve Sü.re Bakımından 
Dağılımı 

Hizmet İçi Efitimin Niteliffe Kişi Sayısı 

Kurs 16 
Seminer 2 
Staj 1 
Cevapsız 

.., 
,;, 

TOPLAM 21 

Hizmet İçi Effetimin Sar esi 
(Gan) 

60 
20-30 
500+ 

Kaynak: Twıç Demirbilek, örgütsel Değişimin örgüt Yaşamındaki Yeri ve Önemi Hizmet Sektöründe Bir 
Uygulama, Verimlilik Dergisi, Sayı 1992/1 , s 110 

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir rekabet içerisinde bulunan bankalar, 
en büyük kaynaklanrun insan olduğu bilincine varmış ve bankacılık mesleğinin iyi bir .şekilde 
yürütülmesi için eğitimin gerekliliğine inanmışlardır. ÖzeDikle Avrupa' da eğitim faaliyetlerine 
büyük yatmmlar yapılmaktadır. 
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Tablo 19. Türkiya'da Baııka.lazda Çalışanla%ın Eğitim Durumu 
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3- Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktörler arasında özellikle güdüler ( motivasyon ) · ve moral önde 
gelmektedir. " GUdUler. insanın içinde bulunan ve bireyi harekete getiren. çalışmasını 
sağlayan. diğer bir deyişle insanı ana amaçlara doğru iten bir gUçler toplamıdır. Bu 
gUçler ; işletmede. işçilerin artan verimlilik ile sonuçlanan bir çalışma düzeninde 
çalışmalarını sağlamak amacı ile maddi koşulları özendirici rol oynarlar ". İşveren, 
işçileri ; onlann hareketsiz durumda bulunan güdülerini harekete getirerek kuruluşun 
amaçlanna yöneltebilir ve verimliliği arttırabilir. 129 

Verimlilik üzerinde çalışanın etken olarak yaratacağı sorunların sisteme dayanan 
yanlan olduğu gibi, işgörenin duygu, düşünce, kültürel düzeyi ve niteliklerinden kaynaklanan 
yanlan da vardır. 

İnsangücü, insanın bedenseı zihinseı ruhsal, . moral ve kültürel nitelik ve yete
neklerinden oluşur. Bu durumda insanın verimliliği, insangücünün tüm elemanlarıyla aynı 
yönde, aynı amaca dönük olarak kullanılmasıyla mümkün olur. Verimlilik açısından şu dört 
sonuç incelenebilir : 

1- Bir işgörenin verimliliğinde içinde bulunduğu ortam önemlidir. 
2- İşgörenin, insan olarak özellikleri, nitelikleri önemlidir. 
3- İşgücünün motivleri ( onu çalıştıran nedenler ) önemlidir. 
4- Bu üç faktöıiin birbirine etkileri ile ortaya çıkan reaksiyon önemlidir. Çünkü 

bu üç faktörün birleşik reaksiyonu ile ortaya olumlu ya da olumsuz sonuçlar çıkabilir. 130 

Aşağıda, Maslow' un insan gereksinimleri ile ilgili sıralamasını ve bunların hangi 
oranda giderilebileceğini şekil 1 2 üzerinde görebiliriz. Bu gereksinmeler günümüz 
gerçeklerine uygulanabilir biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Şekil 12- Mas1ow'a Göre Gereksimne1erin Sıraıanması 

Öt:gerçskisfti,..,. 

Ümıtıııı, Statii, Terfi 

Blçiııınl tıs Blçhıısel 

Obnayan 4 Gnı:plan 

Gii~•ıt Gımımıtllll!ııı.si 
Bbleın, Sıım.tlil«ı 

Kw• TQ?.Jrd.an 

Fizyolojik G-srüıriıtıı,ıısi ÜCRET 

Kaynak: İsmail Durak Ataay, İşletmelerde İnsangücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler, MESS Yayını, s.81 

129 Üzeyrne Doğan, Veriınliük Anaüı.leri ve VerimJilik-Ergonomi lüşkileri, İzmir Ticaret Borsası 
Yayınlan, İzmir 1987 , S.54 

uo İsmail Durak Ataay , işletmelerde insongüı:a Veriınliliı;,,i Etkileyen FaktiJrler, MESS Yayını, S.24 
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İşgörenin sosyal gereksinmelerinin sağlanması, kendisini önemli ve işe yarar 
görmesi ve kısacası mutlu biçimde çalışacağı • bir işyeri yaratmak sorumluluğu, yönetimin 
üstlenmesi gereken bir yükümlülüktür. Bireyleri, verimi etkileyen duygusal ve sosyal yönleri 
bulunan varlıklar olarak düşünmek, yönetime uzun süreli katkılar sağlayacaktır. 131 

Güvenlik, ünvan, karşılık ve destek görme, kabul olunma, bir sosyal gruba ait 
olma ve yönetime kafJlma gibi güdülerden oluşan güçler iyi bir yönetici tarafindan verimliliğin 
arttınlması için etken araçlar olarak kullanılabilir. 

~ Ücret 

Ücret, işgörenin fikir ve bedeni faaliyetlerinin yani emegının karşılığıdır. 
Ekonomik bir kavram olan ücret, insan kaynaklan için yapılan tüm ödeme biçimlerini kapsar 
ve genellikle çalışanlara yapılan ödemeleri içerir. 

Çahşan kesim, verimlilik-ücret ilişkilerini; ücretin emeğin karşılığı ve çalışan için 
tek gelir kaynağı olması bakımından değerlendirmek istemekte ve bu ilişkilerde önce 
ücretlerin arttınlmasını önermektedir. Nitekim işçi sendikaları temsilcileri " işçilik ücretleri 
arttırıldığında, işgücü veriminin de artacağını ve bunun ücretlerdeki artışı gidereceğini 
söylerler. "132 

İşveren kesimi. verimlilik-ücret ilişkilerini; ücretin bir maliyet faktörü oluşturması 
açısından değerlendirmektedir. İşletmelerin ana amacı kan arttmnak olduğuna, kar da birim 
maliyetler düşük tutulabildiği ölçüde, kar marjı artacağından, birim maliyeti oluşturan önemli 
bir maliyet faktörü olarak ücretlerin arttınlmaması veya verimlilik artışlarının ücretlere 
yansıtılmamasında istekli davranılmaması eğilimi yaratır. m 

Ücretin çalışanlar ve işveren açısından anlamına kısaca değindikten sonra, ücretin 
çalışanlar için önemini ve ücret tatminsizliğinin yarattığı sorunları inceleyeceğiz. Özellikle 
banka işletmelerinde ücret düşüklüğü, yetersiz ücret, çalışanları olumsuz yönde çok fazla 
etkilemektedir. 

Ücret-verimlilik ilişkilerinde, ücretlerin verimlilik üzerine olumlu yönde verim 
artışı sağlayacak biçimde etki göstermesini sağlamak için, işletmelerde izlenmesi gereken, 
yeterli ve doyurucu bir ücret politikasıdır. 

Yeterli ücret ; işletmelerin amacına ulaşması için çalışanların güdülenmesini. 
uygun, gerekli sayı ve nitelikteki işgörenlerin işletmeye çekilebilmesini sağlayacak bir ücret 
düzeyi olarak tanımlanabilir. Fakat bu yeterlilik sabit değil, z.aman içerisinde günün şartlarına 
göre sürekli değişim gösterir. Aynca yeterli ücret kavramı, çalışanlar ve yönetim açısından da 
farklı şekilde algılanabilir. 

uı lbid, S. 81 
132 Üzeyme Doğan, op.dL , S. 50 
133 Ibid 
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Şeki1 13- Öcreti:ıı oıu,um.wıda Etlce:zi İşletme D.ı..f.ı. l'a]ctörlar 

İŞLBTI'IXLBR ÜLKBLBURA3I DÜZEY BİLGİLEll. ~. 

ARZ VK TALKP 

. .ı.. 
I>BĞİŞMB 

1' 
AltZ v.ıı; T.A.LBP 

(ARZ VE TJ.LEP 
ÇA.LJ:ŞABİLICKR) 

l?RODOHIK 
GBLİŞHB 

BARIŞ/ 

SAVAŞ 

. 
ÜLKB DÜZEYİIIDE . ;-. . . . 
"ÜCRIT UYGULAHA.Llll " 

. , . ... 
"ÜCRET ÖNDlUU.İĞİ" . 

. , 

. , 
SOSYAL CELİŞHI 
IKONOltİK GÜÇ 
YASALAR 
SKNDİKALAR. 

. . 
BÖLCISBL J>ÜZBYI>B . • 
"ÜClllT OYGULARA.LARI" ➔ 

: . 
: --.-

"tl'ClllT ÖNDIRLİ~İ" : 
.L 

YÖRKSIL YERiL D'Ô'ZIYDE 
"ÜCRET UYGULAHALRI" 
"ÜCRET ÖNDlll.LİĞİ" 

İŞLITHIB'İM 

➔ İNSAmıil -ULSKFISİ 

~ (İh -öı:ıımı ctrcO-
~ ..i. YAlıTLAll) -ÜRITKDLİGİ 

~ 
) 

J. 
ÜCRBT DÜZBYİ VB 
ÜCRKT YAPISI 
"BÖLCISIL VI YIUl.!L" 

Kaynak:İsmail Durak Ataay, op.cit , s.48 

GOSTIRGB LiR 

ARAŞTI RHALAR 

~ ~ŞLETHII 
UC.RIT 
DÜZEYİ 
VK ÜCRK T 
YAPI'SI 

Çalışanlar ve işletmeler açısından ücretin anlamına kısaca değinmiştik. İşletme 
için bir maliyet unsuru olan ücret, çalışanlar için ise bir gelir ka}nağıdtr. Dolayısıyla işletme 
saptayacağı ücret politikası için de işgörenleri tatmin edecek ve onların çalışmalarının 
sürekliliğini sağlayacak bir ücret düzeyini belirlemelidir. 

Ücret politikaları, verimlilik. artışlarının ücretlere yansımasına olanak verecek 
optimal ölçütler içermelidir. Ücret yükselmelerine esa.~ olacak verimlilik artışlarının boyutunu 
saptamak kolay iş değildir. Çünkü, ücret ayarlama ölçütünün, sektör, i~letme ve bölge 
düzeyinde değişen verimlilik dikkate alınarak seçilmesi gereklidir. Böylece sorun sadece 
verimlilik artışlarını saptamak olmayıp, sektör, işletme ve bölge düzeyinde uygulanan değişik 
ücret ayarlama ölçütlerinin ekonomik etkinliklerinin ne olduğunun ortaya çıkarılması ve en 
uygun ölçütün genel amaçlar açısından geçerli olup olmadığına karar verilmesidir. Burada 
verimlilik. değişmelerine göre ücret ayarlama ölçütü, tüm ücret ayarlamalarının sektör, 
işletme ve bölgedeki verimlilik değişmelerine eşit olmasıdır. 134 

Personel açısından ücret tatmini oldukça önemlidir. Çalışanların verimli çalışma
larını ve onların işletmede devamlılıklarını sağlamak için ücret tatmini gereklidir. Ücret 
tatmini yalnızca çalışanın ulaştığı bir duygu olarak anlaşılamayacağı gibi, içinde bulunduğu 
koşullara göre de değişim gösterecektir. 

134 Ibid , S: 53 
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Şekil 14- Ö'cret Tatmini. Mode1i. 

BİRİNCİ 
MODELE 
If:ILENEN 
BL.KMJIN
Lll 

İSLETME İı;i 
VI Dl$IN;Dll 
İLGİt,İ •İĞD. 
•tıur.a.B.RİN 
tcUTLBBlNİM 
İŞ GÖUNCB 
JU.G:ILJlNI'. Ş:I 

:D & B :Rn-
LULK D>1Dİ 
NİTELİD.:u:IN.i: 
DRŞ:ILllff:utns:l 

±, SİSTIOILK
llNİ DBŞU.JlŞ
nıwası: (:ILG. ) 

iı.G±ı.:i: DİGD. 
BillDıE:ıtİN İŞ 
NİTKLDLEIDttN 
lU.Gı:LllN.IŞX 
(SOR..+GÜÇ+ 
DÜZEY+STATÜJ 

GEÇ~-~---ı 
wu.:aırr:ı 
(JILG.) 

IJlll. GE:ı,ııc.... 
s:ı:mmı.ıııtı:, JULE 
Z01lUNLın.UkLJUU 
(llI.G.) 

İŞ GOBEN.IN 
JUlllSJIL DQntı 

JlllA ·axp: 
ÇIDBJJUICU.C. ) 

A 

8 

ÜCJlE'r :XÜJıl' 
SİSTEMİNE 
İLişm 
KXLEllKLEıt. 

ÜCUT 
DİT:lu.Ellllt 
WGUNLVĞU 
(JlLG.) 

UCUT 
DİTKBLKRİNİN 
JUılLAŞD,lıfllS:I 
(JILG.) 

BAŞAll 

DBCmtı.BlmSİNİ 
DDĞB.ULVĞU 
(RLG.) 

ÜCUT l!OLİTİKJl 
VB:n SÖZLBŞME
LB:ı:bm BllCL:tL:IJC 
(JILG.) 

ÜCllT ENETİM 
SİSTmctN:tM 

TEBLİL:İĞİ 
(JU.G. ) 

--,...ı...--~ALIIOIN ÜCRBTİN l"-"-t'iirıuı:T 'l'llTM:İNİ 
]U)JILBTİ (JU.G. ) 

A = ■= ÜCUT llDJU.ETİ Tllfl!İNİ 
A< •= TJITHİNSİILİI 
A > 8= SUÇLULUX DUYGUSU 

Kaynak:İsmail Durak Ataay, op.cit , s.133 

İşletmelerde ücret tatmini sağlamak için uygulamada alınacak önlemleri şöyle 
sıralayabiliriz ; m 

- Ücretin bireyin beklentilerine uygun.düzeyde belirlenmesi, 
- İş değerleme sistemine dayanan bir ücret yapısının oluşturulması, 
- Piyasa araştınnası yapılması, 
- Açık ücret politikası uygulaması, 
- İş başanmına dayalı bir ücret politikası 
- Seçenekli ücret ödeme politikası. 

m İsmail Durak Ataay , op.dt. , S. 146-147 
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Ücret tatmini ile iş başanrnı arasında önemli bir ilişki vardır. Ücret tatminsiz
liğinin iş · başarunını etkilediği görüşü tüın işletmelerde kabul edilen ortak görüştür. İş 
başarunına ulaşmak için, bireyin güdülenerek gerekli çabayı göstermesi gerekir. Ücret 
tatmininin, iş tatminsizliğini ortadan kaldırmayacağı, buna karşıhk ücret tatminsizliğinin, iş 
tatminsizliği yaratacağı bilinmektedir. 

Tablo 20. ÖC%et Tatminsizliğinin Neden.i. Olan Etkenler 

Ücret neden tatminsi:Lili oluşturur ? Ücret neden gadiller ? 

Ücret adaletsizliği %40 Bireyin tanınmaması %39 
Yetersiz ücret %21 Başarının kabulü %11 
Bireyin tanınmaması %15 Gelişme olanağı %11 
Bireyin başarısının %12 İşin çekiciliği %11 
kabul edilmemesi 
İşin özellikleri %3 Ücretin yeterliliği %11 
Güvenlik duymama %3 Bireye güvenilmesi %6 
Grup duygusunun %3 Diğerleriyle eşit %6 
azalması görme 
Sorumluluk %3 Diğer %6 
üstlenmeme 

Kaynak: İsmail Durak Ataay, op.cit., s.87 

Aşağıdaki şekilde de ücret tatminsizliğinin sonuçlarını işletme ve çalışan personel 
üzerine etkilerini görebiliriz. 

Şekil 15- Ücret Tatminsizliğinin Sonuçları 
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Ücret ödeme sistemlerinin iki önemli özelliği vardır. Birincisi yönetime, dolayı
sıyla ücreti oluşturan çevresel etmenlere ilişkin politika ve yaklaşımları yansıtmaları, ikincisi 
ise, işe ve işgörene uygun ödeme sistemi konusundaki kararın alınmasını kolaylaştıırnalandır. 
Ücret sistemlerinin, her iki yönü de, yararlı ve sakıncalı yönleri ile iyi bilinmesini gerektirir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

• • • • • KONU iLE iLGiLi BiR UYGULAMA: . .. .., . 
YAPI VE KREDi BANBASI ORNEGI 

A. YAPI VE KREDİ BA1VKASI VE BANKA 'DA 
VERİAılLİLİK ÇALIŞ1\ıL4L4RI 

/-Giriş 

Bankacılık sektörümüzün bugün önde gelen kuruluşlarından. olan Yapı ve Kredi 
Bankası Kiium Taşkent tarafından kurulmuştur. Kamn Taşkent, Türk özel bankacılığının 
ülkemizde yerleşmesi ve yaygınla.'jmasında emeği geçen en önemli kişilerden biridir. 

Şeker Fabrikaları A.Ş. mensupları Emekli Sandığı' nın tasfiyesi sırasında şirket 
personelinin eline geçecek maddi olanakların bir kısmı ile bir sigorta şirketi kurulması ve bu 
suretle sosyal alanda bazı hizmetlerin görülebileceği hakkında şirket Umum Müdürü Kazım 
Taşkent' in ileri sürdüğü fikir personelce olumlu karşılanmış ve 2.2.1942' de Doğan Sigorta 
kurulmuştur. Çalışmaların finansmanını karşılamak ve özellikle Doğan Sigorta' nın ödemek 
zorunda bulunabileceği büyük hasarları derhal karşılayabilmek için bir bankaya ihtiyaç 
bulunduğu anlaşılmıştır. 136 Bu amaçla 9 Eylül 1944 yıhnda Yapı ve Kredi Bankası adıyla 
İstanbul Bahçekapı' daki binada 1 milyon lira sermaye , 72 hissedar ve l 7 personel ile 
faaliyete başlamıştır. 

Yapı ve Kredi Bankası, kısa sürede, Atatürk' ün direktifiyle kurulan İ'i Bankası' 
ndan sonra en başarılı milli bankamız olmuştur. 

Yapı ve Kredi Bankası' nın simgesi olan " uçan leylek " ile bilhassa küçük 
tasarrufların bankaya yönelmesini sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu "ev ikramiyeleri" 
bankacılık sektöründe farklı bir hizmet anlayışını da gündeme getinniştir. 

136 Yapı ve Kredi Bankası AŞ. , Bizler Dergisi, özel Sayı, Temmuz 199 l 
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il-Banka' da Verimlilik Çalişmaları 

1- Genel Olarak 

Türkiye' de 1980' den sonra ekonomide başlayan yapısal değişim, dışa açılına ve 
liberalleşme çabalan etkilerini öncelikle mali sistemimiz üzerinde göstenniştir. 1980' li yıllarda 
ülkemizdeki banka sayısı hızla artmış ve bankaların sayısı içinde yabancı bankalann oranı da 
artış göstermiştir. · 

1980' li yıllarda dünyada, bankacılık sektöründe önemli gelişmeler olmuştur. Yapı 
ve Kredi Bankası da, sektörün dünyadaki gelişimini yakından izleyen bir kuruluş olarak, Türk 
bankacılığının geleceğinde önemli etkileriyle yeniliklere önder olmuştur. 

Pek çok bankanın finansal piyasalarda yer alınası sayesinde sunulan üıünlerin 
fiyatları bir dengelenmeye doğru giderken, sektörün verimliliği kavramı . da yerleşmeye 
başlamıştır. 

Yapı ve Kredi Bankası' nda 1980' li yıllarda başlayan verimlilik çalışmaları, 
özellikle 1990' h yıllarda hız kazanmıştır. Daha önceleri verimlilikle ilgili yapılan çalışmalar 
sadece şubeler bazında ve şubelerin verimliliğinin derecelendirilmesi şeklindeydi Bu amaçla 
l' den 6' ya kadar bir sıralama yapılmış ve şubeler yaptıkları çalışmalarla buna göre sınıflandı
nlmı~lardır. 

Fakat değişen piyasa koşullan yeni çalışmalar yapma gereğini doğurmuştur. 
Bunun sonucu olarak var olan uygulamalar yerini yeni ve daha etkili çalışmalara bırakmıştır. 

Şubelerde otomasyona geçiş ile birlikte öncelikle klasik şube örgüt yapısı yerini 
tele-işlemli şube örgüt yapısına bırakmıştır. Tele-işlemli örgüt yapısında şube iş akışları 
yeniden düzenlenmiştir. Tele-24 sistemine geçişte aynı faaliyetler tekrarlanmıştır. Şubelerin 
tasarımı da yeni sistemlere geçişte tekrar düzenlenmiştir. Banka Organizasyon şeması da 
bunlara bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. 

Yapılan işlerde belli standartlara ulaşmak için çeşitli faaliyetler yürütülmeye 
başlamıştır. Konuyla ilgili genel müdürlük birimleri ve şubeler bazında değişik araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalar bankanın organizasyon bölümünde çalışan ve konularında uzman 
kişiler tarafından yürütülmektedir. · 

Genel müdürlük ve şubelerdeki bütün departmanlar için iş akışları oluşturulmuş 
ve iş etüdleri yapılarak standart zamanlar belirlenmiştir. Standart zamanlar tespit edilirken 
tele-işlemli ve manuel şubeler a;n ayn incelenrni~tir. Aynca şubelerdeki farklı bölümler için 
görev tanımları da yaptlmı~tır. 

Bankanın genel politikası çerçevesinde en önemli sermayenin insan unsuru 
olduğu benimsenerek maksimum karhhğa ulaşmak için insan kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanılması gerektiği önem kazanmıştır. Bu amaçla personelin daha rahat ve huzurlu 
çalışabilmeleri için çalışma hayatının kalitesinin geliştirilmesine yönelik çeşitli programlar 
yapılmıştır. 
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Öncelikle· personelin daha .modem ve rahat bir ortamda çalışmasını sağlamak 
amacıyla şube ve genel müdürlük birimleri yeniden düzenlenmiş, sağlıklı ve güvenilir bir 
çalışma ortamı yaratılmıştır •. Personelin daha verimli çalışabilmesini sağlamak için şube ve 
genel müdürlük birimleri için yerlaşim planlan hazırlanmıştır. Şubeler için yerleşim planı 
hazırlanırken, şubenin konumu ve bina yapısı gözönfuıe ahnmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler yakından izlenerek, bu gelişmelerin insan kaynaklannı 
geliştirici yönde seçilmesi ve kullanılması sağlanmıştır. Çevresel faktörler de dikkate alınarak 
çahşanlann ısınma, aydınlanma, yeni teknolojiye adaptasyonu, vb. gibi çahşma koşullarının 
iyileştirilmesi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapı ve Kredi Bankası hedeflerini sektörün en iyisi olmaya yönelik saptayan ve 
alt yapısını diğer bankaların kolaylıkla erişemeyeceği bir güce ulaştırma çabasındadır. 

Bu alt yapıyı oluştururken de insan· unsuruna gereken önemi vererek, insan 
kaynaklarına yapılacak yatınrnın en etkili ve verimli yatırını olduğu bilinci içerisindedir .. Bu 
amaçla "açıklık ve katılımcı" yönetim politikası ve organizasyon yapısı benimsenerek ve 
uygulanarak yönetime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Sistemin etkinliğini sağlamak 
amacıyla, eğitim_ yoluyla personelin niteliklerini arttırarak ve en verimli çalışma yollannın hep 
birlikte benimsenerek mümkün olacağı bilinmektedir. 

Daha önce bütün departmanlar için iş etüdlerinin yapıldığını ve standartların 
tespit edildiğini belirtmiştik. Buna göre de bütün birimler için yeni kadro planJan hazırlanmış 
ve optimum personel politikası benimsenmiştir. Personel seçiminde de daha titiz daııranılarak 
işe göre adam politikası önem kaz.anmıştır. 

Banka içerisinde verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması konusunda aynca bir · 
eğitim programı düzenlenmemekle beraber, hizmete başlangıçta ve himıet içi eğitim 
programlan sırasında konuyla ilgili çeşitli bilgiler sunuhnaktadır. Bunun yanında Bankalar 
Birliği tarafından konuyla ilgili düzenlenen eğitimlere çeşitli dönemlerde farklı ara kademe 
yöneticilerinin katılımı sağlanmaktadır. 

2- Verimliliği Arttırmaya Yönelik Başlıca Önlemler 

a) İş Etildil 
İş etüdü ; gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği 

ekonomiklik ve etkinlik yönünden etkileyen tüm kaynaklan ve etmenleri dizgisel olarak 
araştuınaya yönelik ve insan ·çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle 
metod (yöntem) etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel birim terimdir. 137 

Bankacılık sektöründe iş etüdü çalışmaları fazla yapılmamaktadır. Yapı ve Kredi 
Bankası' ndan göıüştüğümüz bir yetkili bunun nedeninin uygulamayla ilgili yeterince kaynak 
ve çalışmaların yapılmamasından meydana gddiğini belirtmektedir. 

Yapı ve Kredi Bankası' nda bu çal~malar yürütülürken sanayi kesiminde yapılan 
uygulamalar incelenmiş ve burada kullanılan bazı teknikler aynen ahnmıştır. 

m Zühal Akal. İş Etııdiı, MPM. Ankara 1981, S.30 
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Kaynak: Zühal Akal, op.cit. , S:37 
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Metod Btüdtt 
İş1 ko1ay1aştırmaıc: ve 
yap.ııışı 1çı.n d.aha e.1<onom1.1< 
yönteıaıar qeı1şt1rrıek 

i-, öıçümü 
İşin ne kadar zamanda 
yaptlaoaj:ını saptamak 

Bu çalışmalara başlarken, araştınna yapılan birim için öncelikle işlem tipleri 
belirlenir. Daha sonra iş akışları çıkarılarak girdiler ve kaynaklar saptanır. Zaman etüd 
fomılan hazırlanarak, işlem için z.aman ölçümleri yapılır. Zaman . ölçüm teknikleri için 
sanayide kutlanılan yöntemler uygulanmaktadır. Bu işlemler konularında uzman kişiler 
tara.findan yapılınaktadır. 

Bütün bu işlemlerden sonra standart 7;UJ1ao1ar oluşturulur. Bu çalışmalar şube ve 
genel müdürlüğün bütün birimlerindeki farklı işlem tipleri için yapılınaktadır. 

Şekil 17 'de şubelerde yapılan kasadan havale işleminde bu uygulamanın aşama
larını ve sonuçlannı görebiliriz. İşlem için standart zamanlar tele-işlemli ve manuel şubede 
ayn ayn hesaplanmıştır. 

VerimJilik, metod ve diğer analizler ; sermaye ile desteklenen teknolojik yatırım
lar için karar verme kaynaklan niteliğindedir. Bu analizler sonucu olumsuz faktörler elimine 
edilerek ortadan kaldınlmaya çalışılmaktadır. 
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Şeki1 17- Kasadan Havale 
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b) Kadro Ana/izleri 
Bütün birimlerin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kadro 

analizleri yapılmaktadır. Y .Jpılan tüın bu analizler sonucu, şubeler ve genel müdürlükteki 
.bütün departmanlar için norm kadrolar oluştwıılmuştur. 

Norm kadro belirlenirken aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

Standart Zam. x İşlem Adetleri (işlem hacmi) 

Norm Kadro=----------------------------------------------------
İşgünü 250 x Çalşma Saati 480 (8x60) 

Tespit edilen bu norm kadrolar, üst yönetimce katı bir şekilde uygulanmamakta, 
uygulamanın ba11. esnek taratlan bulunmaktadır. · 

Şe/ı.,-il 18 ve 19 'de farklı şubelere ait norm kadro yapılan örgüt şeması üzerinde 
gösterilmektedir. 

c) Y erkşim Planlan Geliştirme 
Gelişen teknoloji ile birlikte işlemlerin daha 1nzlı ve doğru bir şekilde yapılması 

mümkün olmaktadır. Bununla birlikte ilerleyen teknolojL çeşitli açılardan, çalışanların 
yaşamını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Personeli olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldınlınası veya en aza indirilmesi 
ıçın çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Müşteriye daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, 
personelin daha rahat ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tüm birimler için yerleşim 
planları hazırlanmıştır. . 

Çalışma hayatının kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili yapılan yerleşim planlan. 
çalışanların daha modem ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayarak personelin verimini 
arttırmaktadır. Şekil 20, il ve 22' de farklı şubelere ait yerleşim planlan görülmektedir. 
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Şekil 18- Örnek Nonı. I<ad:co Yap1s1 
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Şekil 19- Örnek No.ı:m. Kadro Yapısı 
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Şekil 20- Örnek Yerleşim ~lan~ 
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Şekil 21- Örnek Yarlefim Planı 
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Şeki1 22- Örnek Yerleşim Plan~ 
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B. BANKADAKİ TEKNOLOJİK GELİŞ!YIELER 
VE BİREYSEL BANKACILIK . 

/-Giriş 

Her konuda öncü olmayı hedefleyen Yapı ve Kredi Bankası teknolojik 
gelişmeleri de yakından izlemektedir. Bankacılık alanında sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle 
Türk bankacılığının gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, Ocak 1983 tarihinde 
şubelerinde Tele-İşlem uygulamasını başlatmıştır. Uygulamaya önce belli merkezlerde başlan
mış, ı.amanla tüm işlemleri kapsayan tele-işlem uygulaması bütün Türkiye' ye yayılmıştır. 

Bilgisayar kullanımı ve telekominikasyon alanında kaydedilen ilerlemeler banka 
hizmetlerini bireylere daha da yakın hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak bankada yeni ürün 
ve hizmetlerin müşteriye sunulması çalışmaları hızla devam etmiş ve etmektedir. 

Tele-işlem uygulamasına bağlı olarak geliştirilen diğer bankacılık hizmetleri 
arasında Tele-24, Tele-Firma, Tele-Borsa, Tele-Bordro~ Tele-Alışveriş, Tele-Servis ve diğer 
birçok hizmeti sayabiliriz. 

Çalışmamızda, bankanın Bireysel Bankacılık faaliyetlerinde önder olması 
nedeniyle kısaca bu konu üzerinde duracağız. 

il- Bireysel Bankacılık 

Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye' de çağdaş bankacılık anlayışını geliştirmek, 
bireylerin finansal ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler sunmak amacıyla 1987 yılmda Bireysel 
Bankacılık projesini başlatmıştır. Batı standardında bir bankacılık hizmeti sunmak amacıyla, 
bireylere ihtiyaç duydukları hizmetleri vermek hedeflenmişti. 

Hedef piyasaların ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla piyasa araştınnalan 
yapılmış ve ihtiyaçların yoğunlaştığı noktalarda banka için verimli olacağı düşünülen 
hizmetler belirlenmiştir. 

8.6.1988 tarihinde Beyoğlu ve Etiler şubelerinde Telebanka açılmasıyla 24 saat 
bankacılık faaliyeti başlamış ve hızla yayılmıştır. 

Aşağıda kısaca bireysel bankacılık faaliyetleri genel olarak anlatılmıştır. 

1- Otomatik Vezne Aılaki.naları 

Otomatik Vezn.e Makinalan ( A 1M 1er ) ilk uygulanmaya başlandığında kullanı
cılara belirli miktarda nakit veren makinalar olup, yalnız para çekme işleminde kullanılmak
taydı. 
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Bugün ise ATM 1erin işlevleri oldukça genişlemiştir. Dünyada ATM ağlarının 
ortak kullarumlan sağlanarak, müşterilerin yurt dışındaki makinalardan işlem yapabilme 
olanağına kavuşmaları, Türkiye' de ilk kez Yapı ve Kredi Bankası tarafından sağlanmıştır. 

Banka böylece yurt dışında şube açmak zorunda kalmaksızın müşteri çekebil
mekte ve dış ülkelere gitmiş olan müşterilerine çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Örneğin, 
müşteri tele-kartı veya kredi kartıyla yurt dışındaki ATM 1erden para çekebilmektedir. 

2- KrediKartlan 

Kredi kartı, nakit ve çek kullanmadan çeşitli mal veya hizmet alımında ödeme 
kolaylığı sağlayan ve kredi kullanımına im.kan veren plastik kartlardır. 

Türkiye' de ilk defa" kredili kredi kartı "nı çıkartarak, ülkede kredi kartı kullanı
mını yaygınlaştırıp, etkin bir piyasa oluşturmayı ve en büyük payı almayı amaçlamış, büyük 
ölçüde buna ula.1mıştır. 

Kart hamillerini ve üye işyerlerini, şubelerin verimli müşterileri haline getirmek 
aynca işyerlerinden sağlanacak komisyon ve döviz girdileriyle yeni bir gelir alam yaratarak, 
karlılığı arttırmak amaçlanan hedefler arasındadır. 

3- Ferdi Krediler 

Genel anlamda ferdi krediler, herhangi bir hizmetin veya malın satın alımına bağlı 
olmaksızın bireylere, ticari amaçlar dışında , belirli ve düzenli bir geri ödeme planı içinde 
ödenmek üzere verilir. 

Bankada ferdi krediler gerçek kişilerin her türlü mal ve hizmet alımının finanse 
edilmesi amacına yöneliktir. Ferdi kredi belirlenen limitler çerçevesinde 3, 6, 9, 12 ay 
vadelerde kullandırılır. Faiz oranı aylık belirlenip, azalan bakiyeler üzerinden hesaplanır. 

4- Satış 1Voktasından Elektronik Fon Transferi 

Ödemelerde kredi kartı veya hesaba erişim kartı ile, tüketiciyle satıcı hesaplan 
arasında transfer yapma esasına dayanır. 

Satış Noktası Terminali ( P.O.S.) uygulama.~• Türkiye' de ilk defa Yapı ve Kredi 
Bankası tarafından başlatılmış, bu terminale Tele-Alışveriş Terminali adı verilmiştir. 

Bu terminaller; bilginin elektronik ortamda aktanlmasını sağlar, kartın kayıp veya 
çalıntı olup olmadığını kontrol eder ve otomatik olarak provizon alır. Aynca işyerinin satış 
belgelerini bankadan tahsilatı külfetini ortadan kaldırır ve provizyon almadaki zaman kaybını 
önler. 

Genel olarak bireysel bankacılık hizmetlerini 4 ana grupta inceledik. Ana başlıklar 
altında sunduğumuz bu faaliyetler içerisinde birçok ürün ve hizmetler de müşterilere 
sunulmaktadır. 



-104-

. C BANKANIN GENEL PERSONEL POLİTİKASI 

1- Giriş 

Her kuruluşun en önemli kaynağı insandır. Bir organiz.asyon ne kadar ileri düzey
de otomasyona sahip olursa ols~ insan öğesine gereken önem verilmedikçe başarılı olamaz. 
Sosyo-ekonomik ve teknik koşulların hızla değiştiği dünyamızda, nitelikli insan kaynaklan 
daha fazla önem kazanmaktadır. Yöneticilerin büyük kısmı, insan kaynaklarına gereken 
önemi vermekte ve konuyla ilgili önemli yatınmlar yapmaktadır. 

Bankacılık gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuıııluşlarda insan kaynağının 
önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Hizmet üreten kuruluşlar, ürlinlerini insanlar aracılığı ile 
üretmekte ve sunmaktadır. Dolayısıyla ürünlerin kalitesi, bun1an üreten kişilerin bilgi, beceri 
ve deneyimleri ile doğru orantılıdır. İnsana yapılacak yatınmlarla, iyi eğitilmiş ve kaliteli bir 
personel kadrosunun işletmeye sağlayacağı verim de tartışılamaz. · 

Türk finans sektöründe öncülüğüyle bilinen Yapı ve Kredi Bankası, insan 
kaynağının yönetimiyle ilgili tütn modem sistemlerin oluştunılması çalışmalannı 1980' li 
yılların ikinci yansında başlatmıştır. 1991 yılı başında insan kaynağı yönetimi, personel 
yönetimi genel başlığı altında ayn bir bölüm haline getirilmiş ve böylelikle bu konuya verilen 
önem açık bir şekilde ortaya konulmuştur. İnsan Kaynaklan bölümünce gerçekleştirilen bazı 
çalışmalar hakkında kısa bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 138 

1- İşe En UygunİşgöreninSeçimi 

İnsan kaynağına yapılan yatırımın en sağlam ve doğru yatının olduğunun 
bilincinde olan bankanın, personel alnn politikasının temelini de, işe en uygun elemanın 
alınması prensibi oluşturmaktadır. Eleman alımiannın ilk aşamasında görev için aranan 
nitelikler ( yaş, eğitim, yabancı dil, kişilik özellikl~ bec~ vb ... ) belirlenmekte ve bu 
özellikleri taşıyan adaylar gerek bilgisayar ortamındaki veri tabanında, gerekse '' firsat eşitliği" 
prensibi gereği banka içi duyurulara gelen müracaatlardan .saptanmaktadır. Belirlenmiş 
niteliklere uygun adaylara öncelikle yazılı yetenek ve gerektiğinde beceri sınavları 
uygulanmaktadır. 

Sınavlarda başarılı olan adaylar, kişilik özelliklerinin uygunluğunu saptamak 
amacıyla mülakata çağrılmaktadır. Yazılı sınav ve mülakat sonuçlan büyük bir özenle 
değerlendirilerek, adaylarla ilgili kararlar verilmektedir. 

Tablo 21- 1991 Yı1ı Sınav ve Mü1akat Sonuçıarı 

Sınava çağrılan 

aday sayısı 

7 956 
(%100) 

Mülakata çağırılan 
aday sayısı 

2 060 
(%25,9) 
( % 100) 

İşe başlatılan 
eleman sayısı 

682 
(%8,6) 
(%33, 1) 

138 Yapı ve Kredi Bankası ,Dider Dergisi. Sayı:53. Şubat 1992. S.11-13 
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Tablo 22- İşe Başlatılan Elemanların Atanma Yerlerine Göre 
Dağılıııu. 

Genek Müdürlük Birimleri 
Bölge .Müdürlükleri 
Şubeler 

Toplam 

216 
29 

517 
762 

(%28,3) 
( % 3 I ·a) 

(%67, 8) 
(%100) 

Tablo 23- İşe Başlatılan Elemanların Eğitimlerine Göre 
Dağılımı 

tllcokul 10 
Ortaokul 12 
Lise 345 
ön Lisans 68 
Lisans 316 
Lisansüstü 11 
Toplam 762 

2- Performans Değerlendirmeleri 

(%1,3) 
(%1,6) 
(%45,2) 
(%8,9) 
(%41,4) 
(%1,4) 
(%100) 

Yapı ve Kredi Bankası' nda" yönetimde açıklık "politikasına uygun olarak 
" açık performans değerlendirme " sistemi 1990 yılında uygulamaya konulmuştur. 
Her yeni sistem gibi bu sistemin de bir uyum dönemi olmuş ve bu dönem yoğun eğitimle 
hızlı bir şekilde geçilmektedir. Bu eğitimler ile anlaşılmayan. tereddüt duyulan tüm noktalar 
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Aym;a eğitimler sırasında konuyla ilgili karşılıklı fikir 
alı~-verişi yapılmaktadır. 

Peıfoımans değerlendirilmeleri yılda iki kez ve ilk amir tarafından yapılmaktadır. 
Hakkında değerlendiıme yapılan personelin de fikri alınarak değerlendirmeye katılıp 
katıhnadığı sorulmaktadır. Bu sonuçlar ilgili birim müdürü tarafüıdan tekrar incelenmektedir. 

Şekil 23- No:r:mal Dağılım Eğrisi 

40 

35 

30 

25 

20 -t----------= 
15 +-------
1 O 

5 

o 
3 4 

Performans D eğerleadlrme Puanı 

5 
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Şekil 24- Performans Değerlencli:ı:me Sonu9ları 
( 12/1990 - 7/1991 Karşılaştırmaları) 

Performans Değerlendirme Puanları 

4------------------~-
3,5 ---------

ô 31-------------
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3- Terfiler 

4 5 

m 1990 

~ 1991 

Terfiler de insan ka)naklan bölüm.ünce yapılmaktadır. Genel olarak terfiler yılda 
iki kez yapılmaktadır. (Ocak.:.Temmuz) 

Şekil 25- İlk Defa Şube Müdürü Olan Personelin Öğrenim 
Dağılımı (01.01.1991 - 01.11.1991) 

19% 
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1 m LİSE3l 
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Şekil 26- 1991 Yılı İçinde Terfi Eden Persone1in 
Öğrenilı:l Dağılımı 

40% 
==--
ı 

ffi ORTA. 30 

58% ~ ÜN/VERSlTE 503 

4- Ücret Politikası 

Banka ücret yönetimi kapsam içi ve kapsam dışı personel ıçın ayn ayn 
değerlendirilmektedir. 

Kapsam içi personelle ilgili toplu iş sözleşmesi uygulamaları geçerli olmaktadır. 
T erfıler için ise bir artı~ yapılarak, Unvanlara göre değişiklik gösteren bir terfi sistemi 
uygulanmaktadır. 

Kapsam dışı personel ücret yapısı yeknesaklaştmlarak, banka genelinde 12 rriaaş, 
4 ikramiye ve yabancı dil ödeneği şeklindedir. 

11- Kariyer J'öııetim Programı 139 

Hızla gelişen dünyamızda, firmaların ve bireylerin ihtiyaçları da değişmeye 

ba1Ianuştır. Bu değişimler doğrultusunda banka yönetimi, çağdaş bir personel yönetim· 
modeli olan kariyer yönetimi sistemini benimsemiştir. Bu modeldeki hedetler. şu şekilde 
belirtilmiştir : 

- Eşit is fırsatı : Tüm personele eşit i~ imkanları yaratılarak, başarılı olanların 
tespiti ve hak ettikleri kariyer çizgilerine ulaşmaları sağlanacaktır. 

139 Yapı ve Kredi Bankası ,Bizler Dergisi. Sayı:50, S: 10-1 l 
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- Cıılışnuı vıışımuıulald kalite : Burada hedeflenen; nitelikli persone1 ile daha 
etkin ve daha verimli çalışmak, daha iyi çalışma koşullan sağlamak, daha iyi sosyal ilişkiler 
kurmak olacaktır. 

- Yetenekli personel rekabeti, : .Rekabetin., motivasyon araçlarından biri olması 
ve eşit fırsatJardaki ölçülü bir rekabet ortamının verimlilik ve etkinlik üzerinde o]umJu etkileri 
olması da doğal bir sonuçtur. Sağlıklı hir rekabet ortamının yaratılabilmesi hu projenin 
başarıya ulaşabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

- Yeni vöııteml.er geliştirme : İnsanın dinamik bir yaşam süreci içinde olduğu 
gerçeğinden yoJa çıkarak, kariyer geliştimıeyi, dinamizmi ve sürekli bilgi akışını sağlayacak 
önemli ve gerekli bir projedir. · 

- Personelin etA7.ıı kullanınu : Bireysel kariyer çizgisi belirlenmiş bir personelin 
ba~anlı ve başarısız olduğu konular belirlenmiş olacağından etkin ve verimli olarak çalışması 
sağlanmış olacaktır. 

- Yetenekli. personeli. kazanma : Bankanın temel personel ilkelerinden biri, 
çalışanlann eksiklerini ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek giderme. ve onları kaz.anmak.ur. 
Aynca beklenen düzey ve bu düzeyin üzerinde performans gösteren personel de, ilerleyen bir 
kariyer çizgisine sahip olacak ve daha iyiye ulaşmak için çeşitli firsatlar bulacaktır. 

111- Açık Performans Değeri.eme Sistemi 

Başarının en doğru belirleyicisi " performans " dır. Perfoımans Değerlen
dimıe, bir organizasyonda ne kadar ve nasıl yol alındığını ortaya koyan önemli bir araçtır. 
Performans bilgilerinin doğru ve sağlıklı . olabilmesi için nesnel belirlenmesi gereklidir. Şu ana 
kadar tüm dünyada kullamlan en nesnel değerlendirme sistemi "Açık Performans 
Değerlendirme" sistemidir. 

Yapı ve Kredi Bankası' nda bu sistem • nesne] yapısının yanısıra; 
- Yönetimde açıkhk politikasına en uygun değerlendirme sistemi olduğu, 
- Kendilerinden beklenen performansı veren personel ile vermeyeni birbirinden 

ayıran en nesnel değerlendirme sistemi olduğu için uygulamaya konmuştur. 

Sistem' den beklenen amaç ise şu şekilde belirtilmektedir :140 

( 1 ) Bankacılık sek1öıündeki · gelişmelere paralel olarak, daha verimli, ilerlemeye 
açık, kaliteli personelle çalışarak, performans standartlannın en üst düzeyde olduğu bir ortam 
yaratmak, 

(2) Personelin iş başındaki perf omıansıru ölçmek, gerek şimdiki, gerekse ileriye 
dönük görevleriyle ilgili olarak niteliklerini, eğitim ihtiyaçlarım, yetenek ve potansiyelini 
belirlemek, 

(3) Personelin performansı ile ilgili olarak, amirinden bilgi a1masıru ve bu konu 
hakkında kendisini değerlendirerek ilk amiri ile görüşebilmesini sağlamak, 

140 Yapı ve Kredi Bankası AŞ .• Performans DeAer/.eıne Esasları Kullaııım Kitabı 
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( 4) Her personelin görevleri ile ilgili yerine getirmesi beklenen hususları açıklığa 
kavuşturarak ve bu beklentilere ne şekilde cevaplandırabileceğini belirleyerek, yaratıcı ve 
üretici iş ortamına olan katkısını arttırmasına yardımcı olmak. 

Daha önce de kısaca değindiğimiz performans değerlemesi tüm personeli kapsar. 
Bankada bir yılını dolduran personel için yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında doldurulur. 

iV- Açıklık ve Katılımcı Politika 

Açıklık, katılım ve paylaşma politikasını benimseyen Yapı ve Kredi Bankası 
çeşitli dönemlerde karşılıklı fikir alışverişi yapmak amacıyla toplantılar düzenlenmektedir. 
Tüm müdürlerin katıldığı toplantılar yapıldığı gibi, müdür yardımcısı ve ikinci müdür 
pozisyonundaki kişilerin banka üst yönetimiyle bir araya geldiği toplantılar da 
düzenlenmektedir. 

Bu toplantılar tartışmalı forumlar şeklincf:e düzenlenmekte ve fikir alışverişi 
yapılmaktadır. Toplantılarda, Şube Genel Iv1üdürlük ilişkileri, Hizmet Kalitesi, Verimlilik, 
Karlılık ve Personel gibi konularda tartı<ııhnaktadır. 

V- Bankanın Eğitim Politikası 

Her zaman daha iyi hizmet sunabilme ve sektörde her konuda önder olına 
arzusundaki Yapı ve Kredi Bankası, çağdaş bankacılık bilgilerini en kısa zamanda 
çalışanlarına aktarmak amacıyla yeni eğitim programlan hazırlamaktadır. 

Bu eğitimler · personele kısa sürelerde ve sık aralıklarla sunulmaktadır. Eğitimler, 
personelin çalıştıkları birimlerden uzun süre a}11lınalannı gerektirmeyecek şekilde düzenlen
mektedir. 

Eğitim programlarının amaç ve hedefleri aşağıdaki sekilde özetlenmektedir :1-n 

- Bankanın stratejileri ile uyum içinde eğitim ihtiyaçlarının saptanması, 

- Bu ihtiyaçlara cevap verecek eğitim programlarının seçimi, 

- Programların personele aktanmında görev alacak, konularında deneyimli uzman 
eğitmenlerin temini, 

- Programlarda. modem eğitim meto<l ve teknikletinin kullanımını sağlayarak 

t:ğitimde çağdaşlığın temini, 

- Para piyasaları ve uluslar.ırası bankacılık platformundaki gelişim ve <leğişirrilere 
paralel olarak programların güncelleştirilmesi, 

141 Yapı ve Kredi Barı.kası, Bizler_ Dergisi, Yıl 14, Sayı:49, Kasım 1990, S.22 
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- Kariyer planlaması doğrultusunda personele üstleneceği görev ve sorumluluk
lara uygun bilgi, beceri ve kültüriin . kazandınlrnası, 

- Personelin değişen sosyo-ekonomik . koşullara, sektördeki gdişme ve değişme
ler~, teknolojik yeniliklere süratle ayak uydw-acak düzeye getirilmesi, 

- Personelin sadece bir alanda uzmanlaşması değil, rotasyon ihtiyacı ve planla
ması gözönüne alınarak diğer sahalarda da bilgi sahibi olması için sağlıklı bir eğitim 
planlaması yapmak ve uygulamak. 

1- Rotasyon Çahşmaları 

İşbaşı eğitimi olan rotasyon uygulaması. personelin şubedeki mm servislerde 
dönüşümlü olarak çalışmasını sağlayarak mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırnıaya imkan 
tarumaktadu·. Şubeler arası rotasyonla da farklı ast-üst ilişkileri değerlendirilebilecek değişik 
piyasa ve müşterilerin tanınması sağlanacak1ır. 

Rotasyonla iş zenginliği sağlanarak, çalışanlar iş monotonluğundan ve tek yönlü 
bankacı olmaktan kurtulacak, hem de onların bilgileri ve kendilerine olan güvenleri artacaktır. 

Bankadaki rotasyon uygulama çalışmaları, yeni işe alınan personel ile halen 
çalışmakta olan personel olmak üzere iki grupta yapılmaktadır. 
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SONUÇ 

İşletmelerin gelişmesi rekabet güçlerini arttırabiJıneleri için verimlilik tekniklerini 
çok iyi bilmeleri ve her sahada verimlilik ilkelerine bağlı olarak hareket etmeleri gerekir. 
Toplumsal refahın ve ülkelerin uluslararası rekabet gücünün artması işletmelerin verimli çalış
masına bağlıdır. 

Verimliliğin önemi, birim maliyetleri etkilemesi ve böylece yaşam standardını 
olumlu biçimde değiştirmesindedir. Verimliliğin artması, enflasyonun kontrolünde de önemli 
bir araç olmaktadır. Bir ülkede verimlilik düşük ise, o ülkenin rekabet gücü zayıf olur. 

Çalışmamızda, Türkiye' de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankacılık 
kesiminin verimliliği. üzerinde durulmuştur. 

1980' den sonra görülmeye başlayan ve yeniden yapılanmanın sonucu bankalar 
arası rekabetin artması, yeni hizmet ve kredi türleri geliştirmede başlangıçta çok ba.,an.11 
olunamaması, kaynak maliyetlerinin aıtması ve bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşması, 
bankacılıkta da verimlilik konusunu gündeme getirıniştir. 

Ülkemizde, bankalruuı verimliliğine ilişkin yaptığımız araştırmada kısaca ; 
- Verimliliğin sm,-yo-ekonomik yaşamda refahın arttırılmasında belirleyici olduğu, 
- Bankaları verimlilik ölçümünün kendi içinde önemli zorluklar taşıdığı, 
- Bankalarda verimlilik değişkenlerinin şube, personel ve karlılık gibi üç boyutta 

ele alınabileceği sonuçlan ortaya çıkarılabilmektedir. 

Bankacılıkta ; 
- Aşın şubeleşme ve istihdam, 
- Eğitimsiz eleman ve buna bağlı olarak düşük personel verimi, 
- Gelişen teknoloji ve insan kaynaklarının yeterince uyumlu ve . verimli bir karışım 

olarak kullanılamaması gibi faktörler sektörü olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Sektörde verimliliği etkileyen· faktörler içeru,inde ele aldığımız teknolojik 
gelişmeler ve otomasyona geçiş. çalışanları bilgisayamı üstleneceği gereksiz iş yükünden 
kurtararak onlara daha çağdaş, yaratıcı ve verimli bir i.~ ortamı sağlayabilme amacını 
gütmektedir. Aynca i.~lemlerin daha hızlı, güvenli, doğru ve kaliteli olarak yürütülmesi de 
mümkün olmuşrur. 

Verimliliğe etki eden diğer bir faktör olarak ele aldığımız yönetim ise: ınsan 
unsuruna gereken önemi vererek. konuyla ilgili çeşitli düzenlemeleri yapmalıdır. 

Teknolojik gelişmeler sonucu sek1örde komıyla ilgili abartılı yatırımlar da yapıl
mıştır. Bu dönemde verimliliğin büyük ölçüde teknolojik gelişmeler ile bunlara yapılan 
yatırımlara dayandığı düşüncesi geniş ölçüde kabul gönnüştür. Oysa, verimlilikte teknolojik 
geli1meler yanında insan unsuru da büyük oranda ağırlık taşımaktadır. 
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Rutin banka işlemlerinin, elektronik aygıtlarla yapılmaya başlandığı yeni banka
cılık döneminde çalışanların daha fazla beceri ve insan ilişkilerini gerektiren işlevleri 
yükleneceği açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durumda, banka elemanlarına sadece rutin banka 
işlemlerinin öğretildiği geleneksel yönetim ve eğitim tarıı günümüz bankacılığı için yetersiz 
kalmaktadır. Bankacılık sektöründeki teknolojik değişimler de dikkate alınarak, banka 
elemanlarının yetiştirilmes~ yöne~ çağdaş bankacıhk tekniği ve davranış bilimleri 
konusunda uzmanlaşmış özel nitelikler taşıyan bireylerce gerçekleştirilmelidir. 

İşletmeyi tüm kaynaklan ile bir bütiln olarak düşünecek olursak, düzenli çalışması 
gereken bir bütün içerisinde, bazı ünitelerin olağan üstü ölçülerde verimli çalışma niyeti ile 
hareket etmesi verimliliğe ulaşmayı sağlayamaz. Önemli olan tek bir faktörün etkinliğini en 
üst düzeye çıkarmak değil, faktörler arasında uyumlu bir denge, elverişli bir oran kurmak ve 

. bunları geliştinneye, iyileştirmeye ve değişen koşullara uydurmaya çalışmaktır. · 

Bankalarda verimlilik konusuyla ilgili yaptığımız örnek çalışmada, Yapı ve Kredi 
Bankası' nı incelemeye çalıştık. 

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen bu bankada, her alanda önder olmak 
bankanın temel politikası haline gelmiştir. Üriin ve himıet çeşitliliği konusunda sektörde 
önder olmasına rağmen, rakiplerinin ulaşamayacakları şeyin birliktelik1en kaynaklanan güç ve 
bu güçle verilen hizmetin kalitesinin olduğuna inanılmaktadır. Bu amaçla da üst yönetim 
insan kaynaklarına çok önem vermektedir. 

Bankada verimlilik ölçüm ve çalışmalannda çeşitli zorluklarla karşılaşılmakta, 
fakat diğer sektörlerde yapılan çalışmalar araştırılarak işletmeye uygun çözüm yolu. geliştiril
mel:ı.iedir. 

Bankanın genel politikası çerçevesinde ; 
- Açık bir yönetim izlenmekte, 
.. Açık, şeffaf, katılımcı bir yönetimin hem personelin hem de üst yönetimin 

lehine olduğu, 
• Eğitimin önemi kavranmış ve bu politikalar çerçevesinde yeni bir yönetim 

anlayışı oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak; bugün bankaların karşılaştıklan sorunların çoğu sanayi işletmeleri
nin yıllardan beri mücadele etmek zorunda olduklan sorunların benzerleridir. Bu nedenle, 
sanayinin bu sorunlarla başa çıkmak üzere geliştirdiği tekniklerin çoğu bankalara da 
uygulanabilir niteliktedir. 
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YAPI VE KREDİ BANKASI' NDA .. 
FARKLI SEVISLERDE 

ZAMAN ETÜD FORMLARI 
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ANAUZ HiRIHI 
~NALlZ SAATi 
MifıLIZ NJ 
ANALiZ YAPILAN SVBE 
ISI YAWI KISI 
ANALIST 

==-------=======================================::::--=--==---======================---============ ========= 
il 
ıı 

! 5 L E il T I P I 1602. ZAii .1 ELEHAN ITEl!PO ITOLERAI, :STANDART! 
! DK I SN 124MANII !%) 1 , ZAKAN l 

--------------==-----==-================. ========-- ---- =====================================;:.==-======= 
1 IUYE ISYERi HESABINA DDEliE lHESAP.A 6ECr.El 1 1 
!!===============================================--::== 1 1 1 
il 1 1 1 
il - ftUSTERIYLE DIYAL06 1 1 1 
il 1 1 1 
il - SLIPLERIN ALINMASI 1 1 1 
il 1 1 1 

lı i - SISTENE BILSI 6IRI5I 1 1 1 
1 1 1 1 

il - FISIN YAZDIRILMASI 1 1 1 1 
il ı ı 1 i 
il - FISIN IMZALANKASI 1 1 1 1 
il 1 1 1 1 
il - FISIN BI~ NUSHASININ MU3TERIYE VER!LNESI ı 1 1 1 1 
il 1 1 1 1 ·I 
il - ll4LAN FIS NUSHALARIYLA SLiPLERiN KUSTERi TEKSILCISiliE VERILl!ESI 1 1 1 1 
===---=----==---=====-=============================--:===~=--=========================--==========-----=➔~====== 
il TOPLAM 1 . 
----------------==---::::::::::::::::::::::::::=---=•r~..:.:-=.::=:::::::-::=--=-======------==-=====-- . :::::::-:::: 



=--------=---=-===================-=- . . -==--=================-·-===========-=== . ====--:= =========--=====· 
1 1 
1 1-------
1 KREDI KARTI BASVURULARININ.ALiffflASI tSAHIS KARTLARI} 1 ı 1 2 4 
1 1--------------- ----------------
1 TEMPO 1 1 1 
============================--------=--"""'-====-~--=--===-= ==--------1--------------------------· -----------------
1 I S L E H E L E H A N L A R 1 1 02 1 S2 1 DZ 1 sz 1 oz 32 1 oz 1 sz 1 
=====================================================================!-------------------------· ------- . ---------
1 1 1 1 1 
1 - KUSTERIYLE DIYALOS 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - BASVURU FORKUNUN HUSTERIYE VERILKESI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ı 1 1 1 1 1 
1 - BELSELERIN ALINMASI VE KONTROLU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 , BASVURU FDRl'IU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 , SELIR BEYAN B.EL6ESIIHN FOTOKOPISI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 , HUVIYET FOTOKOPISI 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ı 1 1 ı 1 1 1 

. 1 - SISTEKE BIL6I 6IRISI ISPRO-CKAR-NEW B'ıJSINESSl 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - REFERANS VERILEN KISIIIIN ARANIP 60RIJSULKESI 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 l 1 l 1 
l - SUBE ISTIHBARAT FORKUNUN DOLDURULMASI (R-1-5114-25! l 1 1 l 1 1 1 
1 , BiREYSEL NUSHASI 1 1 1 1 1 l 1 
1 , DOSYA NUSHASI 1 ı 1 1 1 l l 1 
1 1 1 1 1 1 1 l 1 
l - AJANDA KAYDININ .YAPILMASI . 1 1 l 1 l 1 1 
1 1 1 1 l 1 1 1 
1 - SUBE iSTiHBARAT FORMUNUN IKZALANKASI 1 l 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 - BIREYSEL BANKACILISA MEKTUP YAZILMASI VE IKZALANMASl 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 l 1 
1 - BELSELERIN ZARFLANIP ILETISINE KONULIIASI 1 1 1 1 1 1 l 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 = KALAN NUSHALARIN KLASNANI 1 1 1 l 1 1 1 
1 1 1 1 1 ı 1 1 

=====================-=================-========================-~============================--=-=--=------------
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Ek:3 

YAPI VE KREDİ BANKASI• NDA 
PERFORMANS DEĞERLEME 

ESASLARI 



ÜNSÖZ 

« Nen.·ye gittiğimizi bilmiyorsak kenc.linıi:ıi, bilyiik bir olasılıkla 

h:ımbaşka bir yerde- bulabiliriz. » 

Performans Dcğı.:rlcnc.lirmc, bir organizasyonda ne kadar \"C nasıl 

yol alındığını ortaya koyan çok değerli bir araçtır. 

Bu nedenle, geçmiş scncJcrdc kullanıbgclmiş sistemin, değerlen

diren ve değcrJcndiriJenler .ırasında yeterli ilet işimi sağlayamadığı ve 
tutarsızlıklara sebep olduğu gözönüne alınarak, yeni ·bir performans 
değerlendirme sistemi oluı;;turulmuştur. Açıklık ilkesine dayanan bu 
sistemde, tüm bu olumsuzlukları yeniden yaşamamak için, bu sistemi 
benimseyerek \'e inanarak, performans değerlendirme elkitabmda yazı
lanlar doğrultusunda, değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bu sistemin, bankamıza 
uyarlanması sırasında, bir geçiş dönemi olduğu düşünülerek, kısmen 
hedeflere göre yönetim tercih edilmiştir. 

Hedeflere göre yönetimde; performansın geliştirilmesinin kolaylaş
masına Ye ast ile üst arasında doğabilcn olumsuzlukların ortadan kal· 
dınlrnasına çalışılır. Bu sistemde, sonuç nesnel ölçülerle ölçülür. Bµ 
yöntem ile yürütülen perfonn::ıns dcğcrlcnuirmesi, b::ınkam1z eğitim Ye 

geliştirme programlarına bir girdi de sağlayacaktır. 

Performansın incelenmesi ve değerlendirmesi çaba Ye fedakarlık 

gerektiren bir görev olmasına karşın, objektif değerlendirmelerin 

oluşturduğu bir performans değerlendirme sfsterni, kısa ve uzun dö
nemJi bireyse] ve örgütse] planların daha sağlıklı ve etkili bir şekilde 
yapılmasını sağlayacaktır. 

Değerlendirme süreci zaman ahcıdır, düşünceleri h.ırckete geçmr, 
şaşırtır ve ödü11cndirir, fakat doğru ellerde örgüte dah::ı iyi ve etkili 
çalışılabilen bir kimlik kazandırır. 

Bu sistemin iyi işlemesinde l.'ll bi.iyük gör~\', değerlendiren ve de
ğerlendirilen]ere düşmektedir. 



GİRİŞ 

Performans inccJcmc ve değerlendirme işlemi, hem değerlendire

nin, hem de değcrlendirilenin, amaçları, hedefleri veya kendisinden 
beklenenleri belirlemek ve bunlara ulaşmaya yardımcı olacak planla
mayı yapmak için ideal bir fırsat sunmaktadır. 

Performans incelemesi iki aşamada gerçekleştirilir : Ast - üst ara
sında sürekli sözlü iletişim ve yazı1ı performansı değerlendirme formu. 

Bu sistemde, ast - üst arasındaki toplantı, görüşme ve diğer karşı
lıklı etkileşim yollan ile, her kademedeki personel, görevlerini, kendi
sinden beklenen Ye ulaşılan sonuçları daha iyi anbyacaktır. Bu yollarla 
gerçekleştirilen değerlendirme, personeli motive etmenin, mevcut per
formans seviyesini korumanın Yeya iyileştirmenin en iyi yoludur. 

Performansın incelenmesi, bir astın değerlendirilmesinde, yazılı bir 
teşhis aracı olan Performans Değerlendirme Formu ile son halini alır. 
Bu işlem astın niteliklerini, yeteneklerini ve işindeki potansiyelini belir
lemeye yarar. Aynca eğitim ve geliştirme ihtyaçlanna cevap verecek 
imkanları belirler ve önerir. 1leride ilgili kişiye yüklenebilecek sorum
lulukları tespit eder. 

Bu süreç içinde karşılaşılan sorunların ele alınması ve çözüm yol
larının ar:ınması, ast ve üst arasmda etkili bir iletişim sağlayacaktır. 
Zayıf noktalann aydınlığa kavuşmasına, hatalnrı önleyici tedbirlerin 
alınmasına veya kın,vet1i yönlerin takdir edilmesine imkan verecektir. 
Böyle açık bir değerlendirme sistemi uygulaması, personelin, kendi 
kariyeri ile ilgili olarak üstlerinin ne düşündüğünü öğrendiği, gelişme
sinin teşvik edildiği ,•e gelişmesine yönelik eğitim programlarının 

daha sağlıklı düzenlenebildiği ideal bir kariyer planlaması sisteminin 
oluşturulabilmesi için de çok önemli bir aşamadır. 



AMAÇ 

l) Bankacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak, daha verimli, 

ilerlemeye açık, k:ıJitcli personelle çalışarak, performans standartları

nın en üst düzeyde olduğu bir ortam y~ratrnak, 

2) Personelin işbaşındaki performansını ölçmek, gerek şimdiki, gerekse 

ileriye dönük görevleriyle ilgili olarak niteliklerini, eğitim ihtiyaçlarını, 

yetenek ve potansiyelini belirlemek, 

3) · Personelin perforn1ansı ile ilgili olarak, amirinden bilgi almasım ve 

bu konu hakkında kendisini ueğcrlendiren ilk amiri ile görüşebilmesini 

sağlamak, 

4) Her personelin görevleri ile ilgili yerine getirmesi beklenen husus

lan açıklığa kavuşturarak ve bu beklentilere ne şekilde cevaplandıra

bileceğini belirleyerek, yaratıcı ve üretici iş ortamına olan katkısını 

arttırmasına yardımcı olmak. 



BÖLÜM 1 

J. GENEL PRENSİPLER 

Performans değerlendirme formları içerik]cri ve değer]cnecek ün
vanlardaki pcrsoncJ itibariy]e üç farkh şekilde hazırlanmıştır. 

Genel pı·cnsip olarak, sadece bu]unulan görevde ve görevin gerek
tirdiği niteJik açısından değerlendirme yapı]acaktır. Değerlendirme, 

amir değişikJiği durumunda, bir değerlendirme dönemi içinde en fazla 
birlikte çahşıJan amir tarafından yapılacaktır. 

ı.ı. Kapsam 

Uygulama, Y.K.B. içerisindeki tüm ünvan ve tüm görevlerdeki 
kadrolu, sözleşmeJi ve geçici personeJi kapsar. Y.K.B.'da bir yılın dol
duran personel için yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında doldurula
caktır. 

1.2. Değerlendiren Personelin Yükümlülükleri 

Tüm değerleyiciler Performans Değerlendirme Formlarının belirti
len prensiplere tam uygun]uk içerisinde yürütülmesinden sorumludur~ 
lar. Bu sorumlu]uk, tüm değerlendirme formlanmn gerçeğe uygun ve 
objektif olmasını da kapsar. (Örneğin: PersoneJin şu andaki performans 
durumu, nitelik ve yeteneklerini sağlıklı ve net olarak yansıtma gibi.) 

Her seviyedeki değerlendirenin yükümlülükleri şunlardır : 

Denetimlerinde olan tüm personelin; 

1) Performans Değerlendirde sistemini tanımaları, 

2) Görevlerinin ne olduğunu anlamaları, 

3) Kendilerinden beklenilen ile, performansları değerlendirilirken kul
lanılan ölçütlerin neler olduğunu tam olarak bilmelerini sağlamak, 

4) Performans Değerlendirme Formlarını hazırlamak ve bunlar üzerin
de değerlendirilen personel ile görüşerek, astlarının de~er]endirmelerini 
yapmak, 

5) Aym zamanda kendHeri de değerlendiren pozisyonunda olabilecek 
astlarının, hu ölçme ve değerlendirme işlemini doğru olarak yapmala
rı sağlamak. 



1 .3. · Değerlendirilen Peı·sonelin Yüküm!iiliikleri 

Kendileri de değerlendirilen pozisyonunda olan yöneticilerin ve ast

ların değerlendirilen personel olarak yükümlülükleri şunlardır: 

l) Değerlendirme forrnlannı hazırlayan bir üst · amirinin, performansı 

ile ilgili görüşlerini, eleştiri ,·e yoruır.lannı kuşkuya yer olmayacak şe

kilde anlamalıdır. 

2) Özellikle zayıf olduğu konuların neler olduğunu açıkça görmeli, bun

larla ilgili herhangi bir şüphesi olduğunda, açıklaması için üstüne soru

lar sormalıdır. Zayıf olduğu hususlann üstesinden gelebilmek için bir 

üst amiri ile işbirliği içinde ~lmah ve bu amaçla önerilen çarelere ve 

çözüm yollanna açık olmalıdır. 

3- Değerlendirme formu doldurulup ilgili üstlcrce imzakınıp onaybn

dıktan sonra, değerlendirilen tarafından okunup imzalanmalıdır. Değcr

lcndiı:ilenin imzası, dcğerlendirmt.!ye aynen btıldığı anlamım taşımaz. 

4) Bir üst amirinin hazırladığı Performans Değerlendirme Formunun 

üçiincü kişiler için gizlilik özelliği taşıdığını gözönündc bulundur.ırak, 

burada yer · alan •bilgiler konusunda üçünci.i kişilere bilgi verilmemelidir. 

1.4. Değerlendiren Personel İçin Öneriler 

1) Değerlendiren kişi, astının el kitabını okumasını kesinlikle sağl::ımalı

<lır. 

2) Performans değerlendirme formu; asta performansı hakkında bilgi 

vermeye imkan tanıyan bir temel olması nedeniyle gerçekten önem ta

şımakta, dikkat ve özenle doldurulması gerekmektedir. 

3) Değerlemeyi yapan kişinin astı ile k:ırşılıkh görüşerek değerlendir· 

meyi yapmasının, değerlendirmenin güvenilirliğini artırdığı bilimsel 

olarak doğrulanmıştır. Bu nedenle değerlemenin karşılıklı görüşme şek

linde yapılmasına özdliklc dikkat c<lilme.li<lir. 

4) Bt.ı görüşmenin serbest ve r.lhat bir ~tmosfcrdc yapılması, hem pcr
so.ndc gereken motivasyonun \'crilnıcsi, hem de dcğt.!rh:n<lirmcnin ger

çekten doğru ve subj<.!ktif yargılankın ttz::ık yapılclığın:ı inanması için 
gerçekten gereklidir. Bu ncdcıılc giirfö,;nıdcrin ün yargılardan · uzak. ve 

zaıııaıı baskısı olmaksızın y~ıpılıııası iincııı kazanm~ıkıadıı·. 

5) Çalı~anın yakın ~ı.:çmiştdd ba~~ın vı.: h:ı~arı:.;ızlıkbrını dikk::ıtc al
maksızın, yalnızca bdirlcn..:n tk·ğcrlı.:ııdirmc <lünı.:ınindı.:ki ı; .. llışm .. ıları 
gi.izünümlc ıuıulın .. ılıdır. 



6) Her ck·fcrk-ndirinc fnktürüniin, pcı·sonclin o değerlendirme döne
mindeki görc,,j ik· ilgili ol.ırak dcğcrlcndirilcccği unutııJmamalıdır. 

'7) Dı..•ğcrll"ndirml" !->İsll·minin ba)arısı, tam::ımcn güıiişnu-Jcrin h:ış:ınsı

n;ı bağlıdır. 

1.4.J. Değerlendiren Personelin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 

J) Dı..'ğcl'kndinne yaparken yon.ımlmhklannızı değil, f!Ö7Jcmlcdiklı.:rini

zi somut ürncklcrlc destekleyiniz. 

2) Gendleştinnclerdcn ve belirsiz kavramlardan kaçının, ifadeleriniz 
kendi içinde birbiri ile tutarlı olsun. 

3) Değerlendirme yaparken, astınızı değerlendirdiğinizi unutmamalı; 

kendi başannızJ.ı. astınızın ba~arısmı karşıhıştırmamabsmız. 

4) Astlarmızm performansları arasındaki farklılıkları gerçekçi olarak 

değerlendiriniz. 

5) Astlarınızı yaptığı işin önemine göre dcğiJ, gösterdikleri performans 
doğrultusunda değerlendiriniz. 

6} Tek bir faktörün etkisinde kalaı-ak ,·cya tüm faktörleri gene] bir iz]e· 

nimle değerlendirme~in, her bir faktörü kendi içinde düşününüz. 

7) Astlannızm yaş, cinsij;~t, tahsil ve iş tecrübesi gibi özel1iklerinden 

etkilenerek değerlendirme yapmnymız. 

8) Hiçbir etl;:i ve basln altmda kalmaksızın gerçekçi \'c somut örncl,Jerin 

yer aldığı değcrkndinneler yapınız. 

9) Kişisel ilişkilerin etkisi altında kalarak, değerlendirme ynpmaktan 

kaçınınız, değerlendirmenin sadece perf onmıns hakkında olduğunu ha

tırlatınız. 

10) Başka görevlerdeki ve mahaldeki kişilerle kıy:ıslama yapmaksızın 

değerleme yapınız. 

1.5. Dcğerlendiıilm Personel İçin Öneriler 

l) Elkitabı titizlikle baştan sona okunmalıdır. 

2) Değerlendirmenin, gelişme ihtiyacının ve performansın yükseltilmesi 

için neler :yapılabileceğinin tespit edilmesi amacı ile yapıldığı unutul

mamalıdır. 



3) Performans değerlemesi görüşmesinden önce, değerlendirilen kendi 
performansı hakkında düşünerek, kendini gerçekçi bir şekilde değerlen~ 
dirmelidir. 

4) Değerlendirilen, katılmadığı değerlendirmelere karş1, yaşanmış ör
neklerle amirini ikna yolunu seçmeli ve tereddüt halinde görüşlerini 
formda kesinlikle belirtmelidir. 

5) Değerlendirilen, kendisi hakkındaki görüşlerin tutarlı \'e doğru ifade 
edilmiş olmasına dikkat etmelidir. 

6) Bu değerlendirme, çalışmalarınızın, amirleriniz tarafından nasıl de
ğerlendirildiğini görmeniz için bir fırsattır. Bu nedenle, gereken özenin 

gösterilmesi gereklidir. 

l .6. Görüşme Şekli 

Performans değerlendirme ile ilgili görüşmeler, sadece değerlendi
ren ve değerlendirilen kişileri_n bulunduğu bir ortamda, zaman baskısı 
olmaksızın karşılıklı görüşme şeklinde olmalıdır. 

Bir performans değerlendirme görüşmesinin şöyle olması gerek
mektedir: 

Değerlendirme dönemindeki performans gözden geçirilir. Perfor· 
mans1 değerlendirilen kişi de, görüşme sır.ısında, değerlendirme hakkın
daki görüşlerini belirtir. Gelecekte performansının yµkseltilmesi ile 
ilgili karşılaşılabilecek zorluklar ve bunların çözümlerinin neler olabi
leceği tartışılır. Bu aşamada, değcrlendirilenin gereksinim duyduğu veya 
duyabileceği eğitim için karşılıklı öneriler yer alır ve görüşme nokta
lanır. 

2. PERFORMANS DECERLE:NDİRMESİNİ KİMLER YAPACAK? 

Genel prensip olarak, tüm dcğcrlcndirmclcr bağlı buulnulan ilk 
amir tarafından yapılacaktır. 

Performans değerlendirme formu l'dc değerlendirmeyi, bağlı bulu
nulan en az şef <lüıcyindcki ilk amir yapacaktır. Eğer ~cf ünvanında 
amir yoksa, <lcğalcn<lirmcyi bağlı bulunulan II. Mfülür yapmalıdır. 

Performans clcğcrkndirmc forınu I l'dc dcğcrh:ndirıncyi, bağlı bulu• 
nulan, en az I L Miidür Jiizcyindcki ilk .mıir, 1 r. Müdiir Unvanında 

amir bulunmadığında bağlı bulunul .. m Mtidiir Yan.Iımcısı değerlendirme 



yapacaktır. Müdür Yardımcısı Unvanında amir bulunmadığı şubelerde 
ise 4eğerlendinncyi Şube Müdürü yapacaktır. 

Performans değerlendirme formu III'<le değerlendirmeyi bağlı bu
lunulan en az Müdür Yardımcısı düzeyindeki ilk amir. Müdür Yardım
cısı bulunmadığı durumda ise değerlendirmeyi Şube Müdürü yapa
caktır. 

3. PERFORMANS SEVİYELERİ ve ÖLÇl\lE 

[5] Görevinin gerektirdiğinden üstündür. 

Bu performans· seviyesi, J'Qrmalde beklenen performansın her fır
satta, sürekli ve tutarlı olarak aşıldığını gösterir. Bu se\'iye, ancak 

nitelik ve nicelik bakımından o görev pozisyonundan beklenenler aşıl
dığı zaman seçilir. 

· Örneğin; işlerin her zam.ın öngörülen zamandan önce tamamlan
ması, yapılan işin kalite ve miktarının fevkalade olması, Banka'nın 

koşullarına kayda değer gelişmelere yol açan katkılarda bulunması, 

sorunlara yaratıcı çözümler getirmesi, her fırsatta diğer personele örnek 
teşkil edecek bir başarı göstermesi. Özetle, kişinin performansı mükem
meliyete örnek teşkil etmelidir. 

[4] Görevini çok iyi yerine getirmektedir. 

Bu performans seviyesi, iş için gerekli olan seviyenin. zaman zaman 
kayda değer oranda aşıldığını gösteren performansa işaret eder. Astın 
performansı, genellikle, yaptığı iş için gerekli olan ve konmuş olan 
kriterlerin üstündedir. Örneğin; ast her zaman için işleri öngörülen 
zamanda tamamlar, zaman zaman bunbrdan tasarruf da eder. Bağım
sız olarak başarıyla çalışabilir, sık sık sorumluluklarının ötesinde başarı 
gösterir. İlave sorumluluklar almak ister. Aynı zamanda birden fazla 
proje veya faaliyeti başarı ile yürütiir. Uygulama ve politikaları geliş
tirmeye imkan tanıyan noktal:in bclirk:r. Özetle, performansı kişiden 

beklenenleri aşma düzeyindedir. 

[3] Görevini yeterli derecede yerine getirmektedir. 

Bu performans kategorisi ı~~lmin edici beceri \'c kabiliyet seviyesini 

h:msil eder. Amirin s:ıpt:ıdığı beklentiler ve krilcrkrc, çok belirgin istis
nai clurumbr h:1riç ubşılmı~. zam:ın zaın:tn hunlardan fazlası <la ger· 
ı,·ckleştirilmiştir. Örneğin; asL işini hep zaınanıncfa ve istenen nitelikte 



tamamlar. Özetle, pcrform.:ı.nst pozisyonunun gerekliliklerini düzctli ola

rak yccfoe getirecek <lüzcydcdir. 

[2] Daha bı:ışanlı olınası gerekir. 

Bu performans seviyesi, görevin gcrddiliklerinin gcnel<lc, tam ola

rak yc.:rine getirilmediği seviyedir. Görevin sadı::ce, temd gereklerini 

yerine getirmekle yetinilir. Ast, politika ve işlı:mlcrin sadece bazılarını 
anlar. Örneğin; çeşitli görevler için öngörülen zanı:ın limitlerine sıklıkla 
uyulmaz, pcrform:msın «gereken başarı düzeyi~ne ulaşabilmesi için 

bilgi ve becerilerin gdiştirilmesi ve güncelleştirilmesine yönelik daha 

fazla yönlendirme Vı! gözı:!lime ihtiyaç duyulur. 

[ 1] Yeterli değildir. 

Bu seviye, ast tcmd görevlerini ydcrli dereccdt! yerine getiremi

yorsa verilir. Örneğin, yaptığı işin kalitı::si \"C miktarı. kabul edilebilir 

seviyenin altındaysa, işler \'ı!rilen si.in:de tamamlanmıyorsa, üstünün 

açıklamalarına rağmen kişi işi anlamakta zorlanıyorsa, değerkn<lirilı!ri 

kişi gelişmek için gereken beceri ve çabayı göstermiyorsa seçilir. 

Performans seviyeleri tespit edilirken, «görevinin gerektirdiğinden 

üstün olma» seviyesinin «gvre\·ini çok iyi yerine getirme» scviyt!si ile 
karıştmlmam:ısı gerekir. «Gürc..,·inin gerektirdiğinden üstün olma» ger

çekten mükemmeliyeti ifadc qtm\!ktc<lir. «Görc..,·ini çok iyi yerine getir

me seviyesi» ise. normale!..:: bddcnen performans seviyesini, ı:ıman za

man aşarak, yüksek performans gösterme durumudur. 

«Görevini yctcdi derecede yerin..: gctircbilmt.!ı>, kişilerden beklı::nen 

asgari ve normal paform;.ıns scviyl'si olup. yiinticilcrin bunun normj{de 

başarılı personelden bcklı:m:n bir p..:rformans seviyesi olduğunu vurgu

bmaları gerekir. 13u seviye «diizcnli olarak görı.:vinin gerckliliklerinı 

yı!rine g.:tircn» pı!rsoııdimiz i~·in kulbnılmalıdır. 

« 0.1ha başaı:ılı olma sc\'iycsi,) tarri yeterli olmay .. u1, gelişme ihtiyacı 

obn bir performans seviyesini gösterir. Bu kategori, işin gerddiliklcrini 

yı!rinc 2ctirmc<le, eksikliklerini gidı.:rm.: yollarını bulmada, performan· 

sın yı.:tcrli dcrı.:ccdı.: latnıink~·:r olııı~tdı;Jını i~ard ctkr. Bu pcıforınans 

scı:iycsindc, yijnlı.:ndirıııc, güı:cti111 vı.: ~di:;tinnc sijzkunusuJur. 

Gt·rcktiğiııdı.: cıı di.i..,..iik pı.:rforıııans sı.:ı,iyı.:siııin sı:ı;ilıncsiııc.kn de 

kaı.; 11111 ı ı ıa 111:ılıdı r. 



BÖLÜM lJ. 

2. J•ERFORl\llANS DEĞEHJ.ENDİHME FOUI\Hl (1 - JJ) 

2.J. Uygulama ile İlgili Prensipler 

Performans dcf_erkndinne formu l şef yardımnsı, yetkili memur, 
memur üm·anları dışında, veznedar ve 1ahsildar iiıwanl;ınmbki kişiler 

için de kuJlamlabiJecektir. 

Performans değerlendirme formu lI şef, uzman yardımcısı ünvan
ları dışinda müfettiş yardımcıları için de kullanılabilecektir. 

2.2. Performans Değerlendirme Formu'nun Düzenlenmesi İle İlgili 

Açıklamalar 

l) Performans değerlendirme formu kesinlikle tükenmez veya dolma
kalem ile doldurulacaktır. 

2) Değerlendirme faktörleri, tamamlandıktan sonra, ilk amir, değerlen
dirilcnin genel olarak işteki haşan düzeyini dikkate alarak, kendisine 
ayrılan bölümde kesin görüş bildirecektir. 

3) Genel de~erlendirme bölümünde, personelin genel değerlendinn~ 

puanına denk ol::ın performans sc,·iycsi işaretlenecek tir. Daha sonra, 
değerlendirilen kişinin bireysel kariyer planı ve potansiyeli gözönündc 
bulundurularak katılması önerilen eğitim programlan ilk amir tarafın
dan doldurulacaktır. 

4) Değerlendirilen kişi, Performans Değerlendirme formu'nu Hk amiri 
değerlendirdikten sonra inceleyecek \'C görüş bildirecektir. 

5) Bu aşamada, ikinci amir formu inceleyerek kendi görüşlerini belirtir. 

6) İkinci amir görüşünden sonra, Şube Müdürü yapılan değerlendirme
leri inceleyerek değerlendirilen hakkındaki görüşlerini bildirecektir. 

7) Şube içindeki son işlem olarak da, değcrJcndiriJcn ve ilk amir, ikinci 
amir ve Şube Müdürünün görüşlerini inceleyerek, herhangi bir görüş 
beyan etmeksizin imzalayacaklardır. Performans değerlendirme formu
nun, bir örneği şubede klase edilecek ve gerektitinde daha sonraki de
ğerlendirmelerde foydalanılacaktır. Şube içindeki her personelin dcğer
Jcndiımesi tamamlandıktan sonra, Performans Değerlendirme Formları 
bağlı bulunulan Bölge .MüdürJüğü'nc, Şube Müdiir1üğii'nce gönderile
cektir. 



8) Bölge Müdürliikleri dcğcrlendirmdcri gördükten sonra, formları 
Personel Bölüm Başbnlıgı'n;ı gönderecektir. · 

9) Personel Bölüm Başkanlığı'nda jr,cdencn formlar, bölüme!.! oluştu
ntlan bir komite tarafından, çelişki durumunda tekrar gözden geçirile. 
cek ve gerekli görüldüğünde dcğo.!rlcndirmenin yenilenmesi istenecektir. 

2.3. Faktörlerle İlgili Açıklamalar 

Formda yer alan her faktör 1 . 5 arasındaki herhangi bir puan ile 
değerlendirilecektir. Çalışanın genel durumunu yansıtacak puanın belir
lenmesine yardımcı olmak amacıyla puanlar tanımlanmıştır. Bu anahtar 
ifadelerden yola çıkılarak; değerlendirilen için uygun . görülen puanın 
seçilmesi gerekmektedir. 

Performans Değerlendirme formu ı ve ll'yi ana faktörler doğrul
tusunda inceleyelim : 

1. Bilgi / Beceri Düzeyi 

Personelin görevinin gerektirdiği nitelikte işini yerini.! gctirmesı 

için, gereken bHgi ve bı;;ccrinin düzı.:yi t.kğerknecektir. Sağlıklı sebep· 
sonuç ilişkileri kurarak çüzümlcre ui.:ışabilmc gibi özellikleri dikkate 
alınacaktır. 

Mesleki Bilgi Düzeyi 

Pc-rsonelin, o değerlendirme döneminde yaptığı işle ilgili (kambiyo, 
muhasebe, kullanım vb.) mesleki bilgi düzeyi gözönünc alınacaktır. 

5 - İşin .bütün özelliklerini mükcmr11cl bilir ,·c en karışık durumları 
sahip olduğu bilgi ile çözebilir. 

4 - İşini önerilerde bulunacak w değişiklik yapabikcck düzeyde çok 
iyi bilir. 

3 - Sahip olduğu. bilgi düzeyi. görc\·ini yerine getirebilecek düzeyde
dir. 

2 - işin çeşitli yönleri hakkımt1 kısıtlı bilgiye sahiptir. 

1 - Bilgi düzeyi bulunduğu görev için yeterli değildir . . 

Yaptığı İşln Kalitesi 

5 - Sürekli olar.ık çok iizcnli. ~yrııılılı, güvenilir vı: am:ıca uygun iş 

üretir. 



4 - Yaptığı işler, genellikle özenli, ayrıntılı ve güvenlidir. 

3 - Beklenen kalitede ve kabul edilebilir iş yapar. 

2 - Özensiz ve beklenen diiZl'yin altında iş yapar. 

1 - Yaptığı iş kabul !!dilebilir değildir, sonuçlarına kesinlikle güve
nilmez. 

Bankacılık Mevzuat Bilgisi ve Uygulamadaki Becerisi 

5 - Bankacılık mevzımtım ti.im ayrıntıları ile bilir ve en karışık du

rumların üstesinden gelir. 

4 - Bankacılık mevzuat bilgisi görevinin gerektirdiğinden daha fazla
dır. 

3 - Bankacılık mevzuat bilgisi görevini yerine getirecek düzeydedir. 

2 - Bankacılık rne,;mat bilgisi kısıtlıdır. 

1 - Bankacılık mevzuat bilgisi bulunduğu görev için yeterli değildir. 

Banka İçi Yönetmelik Bilgisi ve Uygulamadaki Becerisi 

Bu faktörde Merkez Banknsı, kambiyo mercileri, Hazine ve Dış 

Ticaret .Müsteşarlığı rl>. dışında, banka içi yönetmelik, yönerge, dahili 
sirküler, servis talimatnameleri konusundaki bilgisi ve uygulamadaki 

becerisi dikkate alınacaktır. 

5 - Banka içi yönetmelik bilgisi mükcmmddir. 

4 - Banka içi :yönetmelik bilgisi çok iyidir. 

3 - Banka içi yönetmelik bilgisi görevini ycdne getirecek düzeydedir. 

2 - Banka içi yönetmelik bilgisi kısıtlıdır. 

1 - Banka içi yönetmelik bilgisi bulunduğu görev için yeterli değildir. 

Gelişme Potansiyeli 

5 - Üst görevler için mutlak bir ada)1dır. 

4 - Özı;lliklı.:ri ve bilgi diizcyi ile kısa siin:dc iist görevlere a<lay<lır. 

3 - Mevcut görevinde normal iilçi.ide bir gdi~mc göstermektedir. 

2 -:-- Gelişme gihteımtı.·si iı;in yönlendirilmeye ihıiyacı vardır. 

l - Gelişme güstcnncsi beklenemez. 



Esneklik 

Katı kurallara sahip olmamak şeklinde lanımlanabilcn esnekliğe 

aşağıdaki örnekler verilı.:bilir: Knsasını kapattığı halde, gelen bir müş

teriye hizmet verebilmek, sistem off durumundayken gelen müşteriyi 
geri çevim1eyip gerekirse manud işlem . yapinak, manuel şubeden tele 
işlemli bir şubeye nakil olan bir personelin bu değişikliğe kisa sürede 

_ uyum sağlayabilmesi. 

5 - Değişen çevre koşullarını zamanında algılar ve bankamızın gcnd 
mnaç hedef ve stratejilerine uyarak işinin gerçeklerini yerine getirir. 

4 -:- Değişen çeı.Te koşulları altında bilgi ve deneyim birikimini kulla
narak işini gerçekleştirmektedir. 

3 - Değişen koşulları genel bir çerçcvı.!<le algılamakta, hedeflere uyum 
sağlamaktadır. 

2 - Değişen koşulları geneİ bir çerçev~dc algılamakta, ancak hedeflere 
uyum sağlamada güçlük çekmektedir. 

1 - Standart yöntemlerle, önceden saptanmış sabit hedefler çerçeve

sinde çalışır ve koşullara uyum sağlayamaz. 

Yaratıcılık 

Geniş anlamda düşünülmesi. gereken yaratıcılık, çalışılan herhangi 

bir konuda farklı boyutbrda yaklaşımlar getirebilmektir. 

5 - Daima yapıcı ve orjinal öneriler getirir. 

4 - Getirdiği önerilerin çoğunun olumlu katkıları gözlenir. 

3 - Önerilerinin bazıları uygulamaya alınabilecek niteliktedir. 

2 - Yaptığı ônerilcrin uygulanabilirlik özelliği yoktur. 

1 - Gelişmeye yönelik düşi.incc ve öneriler üretemez. 

Çözümleme Yeteneği 

5 - Her sotun.ı, her an etkili çü1.i.imlı:r bularak sonuçlandırır. 

4 - Sorunlara getirdiği çözi.imlcr dikkat çckicit.lir. 

3 - Sıradan sorunları daha iincı:~kıı lkncnıni~ yöntcmlcri kullanarak 
çiizcr. 

2 - Sorunları çözmede gi.içlükkrlı.: karşılaşır. 

1 - Sorunları çözmede kcsinlikh: ycıcrsizdir. 



Araç ve Gereç Kullanım Becerisi 

Görevi ile ilgili olarak, kullanması gereken tUm araçvc gereç (hesap 
makinası, fa.'t, tclex, bilgisayar vb.) hak kında teknik bilgiye sahip olma 

ve kullanabilme becerisidir. 

5 - İşinin gereği araç \'e gercçlı::ri tiim özellikleriyle itinalı, mükemmel 
kullanır. 

4 - İşinin gereği araç· ve gereçleri kullanmayı çok iyi bilir. 

3 --- Yardıma gerek duymak~ızın ar;:ıç ve gereçleri kullanır. 

2 - Yardıma ihtiyaç duyar. 

1 - Araç ve gereçleri zarara yol açacak <liizeyde özensiz ve yetersiz 
kullanır. 

2. İşteki Verimi 

Bu bölümde kişinin işini gerçekleştirirken, istenilen nitelikte işe, 

ne ölçüde ulaşıldığı ölçi.ilecek ve işinin sonuçları değerlenecektir. 

Araştırma Yönü 

5 - Araştırmacı yapısı gcregı görevinin dışındaki konularda bile, ay· 
rıntılı incelemeler yaparak faydalı bilgiler derler. 

4 -- Kemlisini ve işini geliştirmeye yendik ayrıntılı araştırmalar yapar. 

3 - Görevini yerine getirecek diizcy<lc<lir. 

2 - Görevini yerine getirebilmesi için gen..:kcn araştırmayı yapama
maktadır. 

1 - Araştırmayı gerekli görmez, isteksizdir. 

İnsiyatif KulJanma 

Gereken durumlarda ki~inin kı:ndi ime.lesini kullanarak, sonuca gi
dcbilmesi şeklimle açıklanabilir. 

5 - Genellikle i5nccdcn saptanmış yöntcmlcri olmayan ve sürekli deği
şen sorunlar içcrcbilcn i!;ilcrin,k insiy~llif kulhınır. 

4 - Görevin yöriitülmesi sırasıııd:.ı ortaya çıkan, alışılmamış durum-
1.ırda kendiliğinden harekete. geçişi dikk.ıt çekicidir. 



3 - Süregelen, rutin işlerin aksam:ı<l:ın yürütülmesini sağlayacak dü
zey<le insiyatif kullanır. 

2 '- Kendi başına harekete geçemez, çoğunlukla söylenilmesini bekler. 

1 - Görevin yürütülmesi sırasında gereken insiyatifi hiç kullanma
maktadır. 

Sorumluluk Alma isteği 

5 - Sorumluluk alanını genişletmek konusunda ısrarlıdır. 

4 - Sık sık ek sorumluluk almak ister ve hazırdır. 

3 - Göre\'i gereği verilen sorumlulukları benimser. 

2 - Görevi gereği verilen sorumlulukları kısmen yüklenir, isteksizdir. 

l - Sorumluluk almaktan kaçınır. 

Organize Olma 

Kendisine verilen tüm görevlerle ilgili olarak, görevin zamanında, 
eksiksiz ve istenen şekilde tamamlanması için gerekli organizasyonu 
yapmak şeklinde tanımlanabilir. 

5 - Görevini ve verilen tüm ek projeleri, sahip olduğu kaynakları mii
kemmel kullanarak tamamlar. 

4 - Görevine ek olarak verilen işlerin çoğunu zamanında tamamlamak 
üzere iyi bir organizasyon yapar. 

3 - Görevini planlanan zamanda tamamlayacak şekilde organize eder. 

2 - İşlerini öncelik sırasına koyamaz, işin tamamlanma sürcçlcrindi! 
sapmalar ahir. 

1 - Organize olmaması nedeniyle işini .sonuçlandıramaz. 

Hatasız İş Yapma 

5 - İşine karş1 son derece duyarlı olup, kesinlikle pratikte · hata yap· 
maz. 

4 - İşine karşı son derece duyarlıdır. ender olarak hata yapar. 

3 - Hatalarının sonuçlan kabul l·<likbilir diizcydcdir. 

2 - Sık yaptığı hatalann farkına varır vc hatalarının sonuçlan di.izd
tilcbilir. 

l - Yaptığı hataların sonuçları :ıarar vericidir. 



Verilen Zamanda ve Beklenen· Nitelikte İş Üretebilme 

5 - Elindeki kaymıklan rasyonel · şekilde kullanarak verilen zamandan 

önce ,·c mükemmel düzeyde iş üretir. 

4 - Verilen zamandan önce ve beklenen kalitenin çok üstünde çalışa• 
rak iş üretir. 

3 - Verilen zamanda ve beklenen kalitede iş üretebilme. 

2 - Verilen zamanda ve beklenen nitelikte iş üretebilmeye çaba gös

termekte, ancak her zaman başarılı olamamaktadır. 

1 - Sürekli kendine verilen zamanı aşmakta ve kalitesiz iş üretmek
tedir. 

Devamlılık ve İş Saatlerine Uyumu 

5 - .Mesai saatlerine son derece bağlı ve devamlılığı tamdır. 

4 - Mesai saatlerine uyumda ve devamlılıkta titizlik gösterir. 

3 - Görevini aksatmayacak derı!cede mesai saatlerine uyumlu ve· de
vamlıdır. 

2 - .Mesai saatlerine uyum ve dt!vamsızlık konusunda özensizdir. 

1 - .Mesai saatlerine uyumsuzluğu ve <le,·amsız!ığı dikkat çekicidir. 

3. Sosyal Yönü 

Kişinin geniş bir perspektiften davramşlannın, görünümünün w 
ilişkilerinin ch:ğcricndirilmcsi<lir. 

Müşterilerle İlctlşim Kunna 

Müştcrilerlı! iletişim kurmanın sözkonusu olmadığı birimlerde ç:ılı

şan personel için bu faktör, dcğcrlt:ndirmcyc ahnm::ı.y:ıcaktır. Bunun 
dışınd~ki ti.im faktörlerin <lcğcrlcndirilmeleri gerekmektedir. 

5 - Her müşteri ile farklılaş:.ın duyarlı, mantıksal ve başarılı iletişim 
kurar. 

4 - Müştcrikrle sağlıklı bir iletişim kurmaktadır. 

3 - Görevinin gereklerini yerine getirecek düzcydcclir. 

2 - J\.lii~tcrikrl,: ilı.:tişim kurnrny,\ ist~·kli <lcğil<lir, zaımm zaman yclcr
si1. kalm:ıkt .. \dır. 

J - Müşteri ili,:-;kilı:rinde sık sık ulumsu:duklar yaşanmaktadır. 



Çalışma Aı·kadaşlan, Astları ve Üstleriyle iletL5im Kunna 

5 - Her düzeyde kişileri kapsayacak mükemmel bir iletişim yeteneği· 
ne sahiptir. 

4 - Sağlıklı biı· ilcti~im içinc.k:c.lir-. 

3 - Görevinin gcrcklt.·rini yerine ğL·tirı.:cck dü:1.cydı:<lir. 

2 - İlişkilerinde sık sık sorunlar ya_;anmakta<lır. 

1 - Çevresiyle iletişim kurmaya istekli <leğil<lir. 

Yardımlaşma Yönü 

5 - Sürekli olarak diğerleri ile mük,:mmd bir uyum ve işbirliği içinde 
çalışır. 

4 - Yardımlaşma yönü ve uyumu çok iyidir. 

3 - Görevi gereği gereken yaniımla~mayı ,·e işbirliğini yerine getir
mektedir. 

2 - Yardımlaşma '"~ işbirliği içindc çı.ılı~maya gayretlidir. Ancak, za

man zaman başarı sağlayamamaktadır. 

1 - Yardımlaşma ve işbirliği içine 1-;csinlikk girememektedir. 

Davramşlanna ve Dış Görüni:mi.inc Gföterdiği Özen 

5 - Giyim, konuşma ve tavırlarında bankamızı temsil ettiğinin bilin

cinde olarak dikkatli, güvenilir Ye s.ıygm bir izlenim yaratır. 

4 - Giyim, konuşma v~ tavırlarında bankamızı tt-msil ettiğinin bilin

cinde olarak dikkatli, güvenilir ve saygın bir izlenim yaratmak için üzen 
gösterir. 

3 - Ç:ılışma ortamına uygun <lış gürüni.im sergiler. 

2 - Giyim, konuşma ,·c tanrlarınd .. 1 daha dikkatli. giivcnilir saygın bir 

izlenim yaratmalıdır. 

1 - Bankamızı temsil yeteneğinden yoksun. tutarsız ve gü\·en yaratma

yan bir izlenim vermektedir. 

Ya7.ılı - Sözlü ifade Yeteneği 

5 - Oi.işündüklcrini, aııla<lıklanııı mi.ikcmınd ol..u-ak ym-:ılı veya süzli.i 
ifade eder. 

4 - Diişiindiiklcrini, aııbdıklnrıııı anla~ılır v,· net hir şekilde if .. ılk 
ı:dcr. 

3 - Y .. 11.ılı ,·c süzlii ifadt.· yl:lt.•ncr i :-aglıldı ilı:!i~im kunmısını s .. ığlaya

l·ak Llii:ı:cydc<lir. 

. 1 



2 - Düşüncelerini ifade etmekte ve aktarmakta güçlük çekmektedir. 

1 - Yazılı ve si5zli.i ifade yeteneği iletişimine nır.ır ,·erecek diizeydedir. 

Performans <lt:ğcdcndirmc formu II'dc, yukarıda sıralanan faktör· 

lı.!rc ek olarak, Yöneticilik Y ctencklcri başlığı altında bir ana faktör 
daha bulunmaktadır. 

4. YöneticUik Yetenekleri 

Bir yöneticide bulunması gereken özelliklere. kişinin ne derece sa
hip olduğunun değerlendirmesidir. 

Astlarını Eğitme ve Yetiştirme 

5 - Çalışanlarının eksiklerinin giderilmesi ve üst görevlere hazırlan

ması için çalışır. yönlendirir ve ortam hazırlar. 

4 - Çalışanlarının yeti:;;mc ve eğitimlerine önem vt:rir. teşvik eder. 

3 - Çalışanlarının yetişme ve eğitimlerine yardımcı olur. 

2 - Çalışanlarına gerekirse eğitim vermeye çalışır, takibini yapamaz. 

1 - Eğitime ve yetiştirmeye zaman ayırmak için çaba göstermez. 

Çevresine Doğru Bilgi ve Talimatları Aktarma 

S - Çevresine doğru bilgi ve talimatları aktarırken, yanılgılara mey
dan vermeyecek şekilde iletişim kurar. 

4 - İletişim ağındaki işlevini çok iyi yerine getirmektedir. 

3 - Çevresine doğru bilgi ve talimatları aktarmaktadır. 

2 - Çevresine doğru bilgi w talimatları 1..:un.in zaman aktaramamakta 
\'C iletişimi bozmaktadır. 

1 - Çenesine doğru bilgi ve talimatları aktarmada yanlış yönlcn<lir
mclcre neden olmaktadır. 

Belirlenen Hı!defler Doğrultusunda Astlarını Yönlendirme 

5 - Belirlenen hc<ldler <loğrultusundı., astlarını mUkcmmd yönlcndi
n.!rck ideal somıçlara ub:;;m:.ıktadır. 

4 - Bl'lirk·ııı..·ıı lw<ld lı..-r <loi;nılııısuııd.ı .,~;t(;.ırını yüıılcntlircrck ub!;-Lığı 

sonu,l..ır nıı.:ıııııun edicidir. 

3 - Odirlern.•n lıı:dd'ler doğrultwmııd.ı ;ı:-;tlarıııı yönlendirir. 



2 - Yönlendirme çabası içindedir. Fakat yönlendirmedi! ıaman zaman 
b::ışarısıılığa uğrar. 

l - Belirlenen hedefler doğrultusunda astlarını yönlen<lircmc:mektedir. 

ı\stlanna Gelişmeleri İçin Sorumluluk Verme 

S - Astlarına, gelişmeleri için her r ırsatta sorumluluk vermı:ktt!dir. 

4 - Astlarına sorumluluk vermekten kaçmm:ım::ıktadır. 

3 - Belirlenen prosedürde sorumluluğu paybşmaktadır. 

2 - Sorumlulukfarını paylaşmakta isteksizdir. 

l - Astlarına gelişmeleri için fırsat tanımaz. 

Verilen Görevlerin Takip ve Denetln1i 

5 - Verilen görevlerin takibindı! etkin bir kontrol sistemi oluşturur ve 
mükemmel uygul:ır. 

4 - Verilen görevlerin takibinde gen:kı.:n kontrol sistemini oluşturur 
\ 'C bunu uygular. 

• 
3 - İşlerin aksama,bn yürümesini sağlayacak bir kontrol sistemi uy. 
gular. 

2 - Çalışma düzeyini etkili bir şdd[dc kontrol t:tmcdc zorlanır ve iist· 
!erine sorunl:ırı aktarır. 

l - Verilen görc::vlcrin takip ve dcnı.!timin<lc yetersiz kalır. 

ı\sthınnı Objektif Dcğerlcndinne 

5 - Astlannı, m:ıntıklı ve objektif bir şckildı: göllcmkrini kullan:ırak 

mükemmd değerlendirir. 

4 - Astlarım mantıklı, obj~ktif gözlemlerini kullanarak dc~crkndirir. 

3 - Astlarını mantıklı, objektif gfükınkrini kullanarak <lcı}:rlcndir

rncyc çalı~ır. 

ı - Dcğcrkıı<lirmc y:ıpark~·n hissi \'ı.: ünyargılı davrandığı gözlenir. 

l - Tamamen ~uhjcktif d'-ifcrlcn<linnc y..ıp;ır. 

t'tı;ınbııı..ı y;ıpılır· h:ıı, fokıi,rkn: ı.k-.ıd.kyiı.i hilgi \'ı.•ı · ilılll: .... i yı.:rimlı.: 

ııl:ıı.:;.ıktır. BuraJ;ı _yer ~ılnı;ısı hl.'kl,·ııı.·ıt yonııııLır, iil~·iilı.:hilir farklılıktır 

oluşnıasm;ı İink;in vcn:ı.:ı:k k;ular a,;ık ıılııı:ılıdır ve t:iiziiın i>rıcrilcri kc

siııliklc belirtilmelidir. 



BÜLÜM JJI 

3. J•ERFORMANS DE(;ERLENDİRME l7ORMU ( IIJ} 

Bıı form, müdür, nıiidiir yardınınsı, ikinci miidi.ir, uzman i.in\':.ının

daki ki~ilcr dı~ınd.ı anı kat, ıniınrır, mühendis Ye ıniifrtt i~ler iı;in de 

kullanılabilcı.:cktir. 

3.J. Hedeflerin Belirlenmesi 

1990 yılı için değerlendirmesi y.ıpılac::ı.k ki~ikrin hedefleri sapt~mma

dığmdan bu bülüm dikkate alınmayacaktır. 

1991 yılı için bu kadcıııcdcki yöneticilere, görc\'lcri ile ilgili hcdcf
Icr n'riJdiğindc, allı aylık dönemler halinde bu hedeflere ulaşmadaki 
başarıları, dcğcrlcndirıncyc tabi tuiulac:ıktır. Bu hedefler, karlılık, or
ganiwsyon w işlemler, personel yönetimi w eğitimi, hizmet kalitesi 
ve kontrol fonksiyonları gibi başlıklar altında saptanabileceklerdir. 

Bunlara ilişkin ayrıntılı örncUcr, 1991 yılı başında, hedef belirlenmesi 
sırasında, tüm şubelere ,·c birimlere gönderilecektir. Hedefler, üst yöne
timce belirlenen genel prensipler, stratejiler w hedefler doğrultusunda 
görev w ünYanJar gözönündc 1utubrak, yukarıdan aşağıya doğru d.ığı· 

tılacaktır. 

3.2. Formun Diizcn]enmcsi ile İlgili Açıklamalar 

l) Formda yer alan her faktör, l - 5 arasında hcrh~ngi bir puan wrilc
rek değerlendirilecektir. D~ğerlendirmc faktörleri şu ana başlıklardan 
oluşmaktadır. 

1. Bilgi Düzeyi 

2. Planlama / Organize Etme 

3. Yürütme / Denetim / Karar V,·rmc 

4. Birlikte Çalışma / İşbirJiği 

5. Personel Yönetimi / iletişim 

2) ilk amir göriişlcri bölümünde, ilk :ımir t::ı.rnfmd::ı.n, değerlendirdiği 

kişinin kuvvetli ve 1.ayıf yönleri bdirtilmdi YC dcğerlendirilcnin geliş

mesi konusunda öncri1er sunulmalıdır. 



3) Kişinin kariyer gelişimi için gcrckı:n işb.::ışıııdaki uygulamalı eğitimi 

,·e katılmasında yarar olacak eğitim programları titizlikle saptanmalı
dır. 

4) Genel değerlendirme puanı, <lı:ğcrlen<liı-ikıı kişi hakkındaki genci 

görüşü bildiren bölümdür. 

5) Gelişme Potansiyeli bölümünün amacı; değerlendirilen kişinin, tiim 

değerlendinneleri gözönüne alınarak, mesleki kariyerinde bir üst ünva
na yükseltilmesinin ne ölçüde uygun olacağına ilişkin görüşlerin belir
tilmesidir. 

6) Değcrlendirilcnin görüşleri kısmında, değerlendirilen kişi kendisi ile 
ilgili tüm değerlendirmeleri okuyarak kendi görü~lerini belirtir. 

7) Değerlendirilenin bir i.ist amirinin değcrlcndirikn hakkındaki görüş
leri alınacaktır. 

8) Bu aşamada, formlar Bölge Müdi.irlüğüne gönderilerek, Bölge Mü
dürlerinin değerlendirme yapması istenecektir. Bölge Müdürlüğünde 

düzenlenen formların, asıllan Personel Bölüm Başkanlığına, bir ör_nck
lcri ise şubeye ubştırılarak, ilk amir ve değcrlendirilı.:nin bu görüşleri 
okuması ve imzalaması sağlanacaktır. 

9) Personel Bölüm Başkanlığı'nda incelenen formlnr, bölümce oluştu
rulan bir komite tarafından, çelişki durumunda tekrar gözden gı.:çirile
cek ve gerekli görüldüğünde değerlendirmenin yı.:nilenmcsi istenecek
tir. 
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