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GİRİŞ 

Globalleşme, artan rekabet, değişen pazar payı, çeşitlenen hizmetler, ürün ve 

hizmetlerin pazara sunulmasında artan hız ve esneklik gereksinimi, yüksek kalite 

beklentileri, maliyet azatlımı vb alanlarda bankaların başarılı olabilmeleri için yüksek 

performansla çalışmaları gerekmektedir. Bu nedenle hizmet sektörünün 

vazgeçilmezlerinden olan bankalarda performansının yükseltilmesi için çalışanın ve 

kurumun performansın ölçülmesine büyük önem verilmektedir.  

Bu çalışmada günümüz finansal sisteminin yapı taşını oluşturan bankalar ele 

alınarak, insan kaynakları boyutunda performans yönetimi ve değerlendirilmesi konuları 

tespit edilmeye çalışılacaktır. 

İşte bu noktada, bankalarda uygun işler için personel alımı, eğitimi, doğru hedeflerin 

doğru personele yönlendirilmesi, hedef sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla 

performans yönetimi büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle özel bankalarda satış, pazarlama, operasyon bacağında çalışan personelin 

mesleki bilgisinin, yeteneklerinin, hedefleri yerine getirebilme kapasitesinin veya 

kurum kültürüne uygun davranış biçimleri sergilemeleri performans yönetimi ile 

mümkün olmaktadır. 

“Bankacılık Sektöründe Performans Yönetimi ve Özel Bir Bankada Performans 

Yönetimine İlişkin Uygulama” başlığını taşıyan yüksek lisans tezi çalışmasının birinci 

bölümünde, finansal sistem içinde yer alan bankaların tanımı, tarihsel gelişimi, türlerine 

göre sınıflandırılmaları ve türleri, fonksiyonları ve bankalarda sunulan hizmetler, 

günümüzde yaygın olarak benimsenen ve uygulanan elektronik bankacılık ve Türk 

bankacılık sektörünün durumu ele alınmıştır.  

Tez çalışmasının ikinci bölümünde, performans yönetimi ve süreç içerisinde yer alan 

performans değerlendirme sisteminin tanımı yapılarak önemi, amaçları avantajları, 

dezavantajlı yönleri ele alınarak bankalarda performans değerlendirme sisteminin önemi 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca kurumlarda performans değerlendirmesi 

yapılırken uygulanacak ön çalışmalar ve uygulanacak yöntemler ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde, bankalarda performans yönetimi başlığı altında, bankalarda insan 

kaynaklarının işleyişi, işe alım, eğitim ve değerlendirme süreçleri, performans 

değerlendirme yöntemine kılavuzluk eden araçlar değerlendirme ve çalışana 

geribildirim çalışmalarına yer verilmiştir. 

Tez çalışmasının son bölümünü oluşturan, dördüncü bölümde ise, özel bir bankada 

performans yönetimi üzerinde yapılan bir çalışmaya yer verilmiştir. Bu araştırma 



 2 

sonuçlarından elde edilen veriler analiz edilerek, araştırma sonuçlarından elde edilen 

bulgular, değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Son bölümde ayrıca bu bankada ön ofis 

çalışanlarından en iyi ve en kötü performans notunu alan iki çalışanın performans 

notlarının karşılaştırılmasına yer verilmiştir 
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ 

VE 

ÖZEL BİR BANKADA PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN UYGULAMA 

 

I. BÖLÜM 

 

BANKA VE BANKACILIK 

 

1.1.FİNANSAL SİSTEM VE BANKANIN TANIMI 

 Finansal sistem, tasarruf sahipleri (fon fazlası olanlar), yatırımcılar (fon ihtiyacı 

olanlar), yatırım ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar (finansal araçlar) ile hukuki 

ve idari unsurların oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanabilir.  

Tasarruf sahipleri ve yatırımcılar, tüketiciler, bireyler, firmalar, devlet ve 

yabancılardan oluşur. Tasarruf sahiplerinin yarattığı fon fazlası (alım gücü) yatırımcı ve 

tüketicilerin fon ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Fon fazlası, taraflara finansal 

aracılar tarafından, finansal piyasalarda kanuni çerçeveler dâhilinde aktarılır.1 

 Günümüzde alıcı ve satıcıların bir araya gelerek alım satım, fiyat ve diğer 

koşulları belirledikleri piyasalar para piyasası ve sermaye piyasası olarak iki kısma 

ayrılır. 

 Para piyasaları, vadesi en çok bir yıl olan fon arz ve talebinin karşı karşıya 

geldiği piyasalardır. Para piyasasından sağlanan fonlar, kredi olarak işletmelerin kısa 

vadeli finansman ihtiyacı için kullanılır. Mevduat, hazine bonosu, repo, ters repo gibi 

kısa vadeli araçlar para piyasasında işlem görür. 

 Sermaye piyasası ise orta vadeli fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği 

piyasalardır. Fonlar sermaye piyasasında genellikle tahvil, hisse senedi gibi uzun veya 

sonsuz vadeli araçlar karşılığında el değiştirirler. Yatırımcılar bu fonları, uzun vadeli 

finansman ihtiyaçları için kullanmakta olup, yatırım projelerini finanse edip, 

sermayelerin güçlendirirler. 

                                                 
1 www.bes.org.tr/finansalsistem 
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BİRİNCİL PİYASALAR     İKİNCİL PİYASALAR 

Yeni çıkan menkul kıymetlerin                                   En az bir kez el değiştirmiş 

İşlem gördüğü piyasalar     menkul kıymetlerin  

        İşlem gördüğü piyasalar 

 

 

Şekil 1:Sermaye Piyasası2 

 

Para ve sermaye piyasasında fon arz ve talebinin alıcılar ve satıcılar arasında el 

değiştirmesine aracılık eden araçlara finansal araçlar denmekte olup, finansal araçların 

en önemlisi bankalardır. 

 

1.1.1.Banka İşletmesinin Özellikleri 

Türkçeye banka olarak çevrilen İngilizce ve Fransızca “bank” ve “bangue” kelimesi 

etimolojik anlamı masa- tezgâh anlamına gelen Latince “banco” kelimesinden 

türetilmiştir. İlk kurulduğu yıllarda masa üzerinde gerçekleşen para işlemlerinden doğan 

banka, günümüzde sermaye, para ve kredi üzerine her işlemin yapıldığı kuruluşlardır. 

Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak, bunları gelir sağlayıcı 

işlere kredi yolu ile kanalize eden, ödemelerde aracılık vazifesi gören, para nakli, senet 

tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler ve ürünler ile faaliyetleri idame eden 

kuruluşlardır. 

 

1.2.BANKA SİSTEMİNİN TARİHÇESİ 

1.2.1.Dünyada Bankacılığın Tarihçesi 

Bankacılık tarihi dünyada M.Ö yıllara dayanmaktadır. İnsanlar alışveriş sisteminin 

ilkel halini kurduğu ve takas yolu ile alım satım yaptıkları dönemlerden bu yana borç 

                                                 
2 www.bes.org.tr/finansalsistem/sermaye piyasaları/24.05.2006 
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alma veya ellerinde bulunan kıymetli varlıklarını saklama içgüdüleri ile 

güvenebilecekleri bir düzen arayışına girmişlerdir. Dünyada bankacılığın en büyük 

temsilcileri Romalılar ve Yunanlılar olmuş, Avrupa’da ise Lombard’lar bankacılığın 

öncülüğünü ve öğreticiliğini yapmışlardır. 

İlk bankacılık uygulamasına benzer hareketlenme M.Ö. 3500’ de Sümer ve Babil’de 

görülmüş olup, Sümer ve Babil mabetlerinde görevli rahipler ihtiyaç sahiplerine borç 

verdiği ve bunları belgelendirdikleri yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda elde 

edilmiştir. M.Ö. 2000’de Eshunnanca krallığı ilk bankacılık yasalarını düzenlemiş, faiz 

oranlarını % 20 oranında sabit tutarak halkın avam tabasındaki müşterilerine borç para 

vererek kredilendirmişlerdir. Bu dönemin ardından daha kapsamlı yasalar Hammurabi 

döneminde belgelendirilerek mabetlerde saklanmıştır. Hammurabi yasaları ile kredi 

verme, mevduat toplama işlemleri hükme bağlanmıştır. Bu dönemde kredi senetleri 

killere iki nüsha halinde kazınarak saklanmıştır. 

İlk ve orta çağda Yunanlılar, Romalılar ve Mısırlılar bankacılığı geliştirmişlerdir. 

Eski Mısır’da faizler sınırlanırken, Eski Yunan’da bankacılık işlemleri kurulan bir üst 

yönetim ile denetime tabii tutulmuştur. 

1605 yılında modern anlamda ilk banka olan Amsterdam Bank kurulmuş ardından 

1637 yılında Venedik bankasını kurulmuş, çek ve banknot kullanımına da aynı 

dönemde başlanmıştır. 1640 yılında İngiltere’de İngiltere Kralı tarafından tüccarların 

altınlarına el konulması ile birlikte altınlar Goldsmith adı verilen tüccarlara sertifika 

karşılığı verilmeye başlanmıştır. 1694 yılında İngiltere Fransa ile yaptığı savaşın 

finansmanını karşılamak için İngiltere’nin ilk bankası olan İngiliz Merkez bankasını 

kurulmuştur. 1907’ ye gelindiğinde bankacılık sistemi Federal Reserve Bank (ABD 

Merkez Bankası) ile olgunluğa ulaşmış ve modern bankacılık sisteminin iskeleti 

oluşturulmuştur. 

 

1.2.2.Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Bankacılık Tarihçesi 

Türkiye’de bankacılığın doğuşu Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlarında, çöküşün 

yaşanmaya başladığı günlere dayanır. Bu dönemde ortaya çıkan finansman ihtiyacı 

bankacılığın uygulanması sürecini de beraberinde getirmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk banka 1847 yılında kuruldu. İlk kâğıt para 1840 

yılında bütçe açıklarını kapatmak için çıkarıldı. Kaime adı verilen bu paranın miktarı o 

dönemlerde sürekli açık veren Osmanlı Hazinesi'nin kaynak ihtiyacının karşılanması 

amacıyla kısa sürede önemli oranda artırıldı.  
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1845'de Galata bankerlerinin ileri gelenlerinden ikisiyle bir anlaşma yapılarak 

Osmanlı ithalatının finansmanın sabit bir döviz kuru üzerinden bu bankerler tarafından 

dış mali piyasalara yazılacak poliçelerle finanse edilmesi uygulaması başlatıldı. Osmanlı 

İmparatorluğunda bankacılığın 1856 yılında kurulan Osmanlı Bankası ile başladığı 

yaygın olarak kabul edilen bir görüştür.  

Osmanlı Bankası'nı İmparatorluk' ta faaliyet göstermiş diğer yabancı bankalardan 

ayıran en önemli özellik, bankaya 1863 anlaşması ile para basma ayrıcalığının tanınmış 

olmasıdır.  

1856- 1923 yılları arasında kurulan bankalarda yabancı sermayeli bankalar 

çoğunlukta olmakla birlikte, 1908 yılında 2.Meşrutiyet'in ilanı ve milliyetçilik 

eğilimlerinin artması ile birlikte ulusal sermaye ile pek çoğu yerel ve tek şubeden oluşan 

bankanın kurulması süreci başlamış, bu süreç 1911’de I.Dünya Savaşı'nın çıkışıyla 

hızlanmıştır.  

19. yüzyılın ikinci yarısından önce, özellikle Rum, Ermeni ve Yahudi azınlığı 

tarafından Galata civarında faaliyet göstermeye başlayan sarraf ve bankerler, saraya 

ödünç para vermek, para birimlerinin değişimi yapmak, senet alım-satımı ve başka 

şahıslara ait paraların işletilmesini görevini üstlenmişlerdi. Basit anlamda para ve kredi 

işlerini yürüten bu sarraflar, yüksek faizler koyarak saraya ve başka şahıslara para ve 

finansman sağlamakta, kendi belirledikleri vade ve tutarlar ile geri almak koşulu ile 

parayı işletmekteydiler. Bu sarraflar kurdukları finansman ağları ile Osmanlı 

İmparatorluğunun iç ve dış ticaret finansmanında tekel oluşturmuşlardır. Uzun yıllar 

boyunca verdikleri borçlar ile hazinenin de finansman ihtiyacını üstlenen sarraflar, 

yurtdışı ilişkilerinin yardımı ile Osmanlı imparatorluğunun dış borçlarına aracılık 

ediyor, yabancı sermayenin Osmanlı imparatorluğu’na girişini sağlıyorlardı.3  

 Ancak şartlarını çok ağır ve kendi lehlerine olacak şekilde uyguladıkları bu 

sistem, modern anlamda bankacılık olarak nitelendirilebilecek yeni arayışları da 

beraberinde getirmiştir. 

 1840 yılında “Kaimei Mutebere i Nakdiye” adı altında ilk Osmanlı banknotu 

çıkarıldı. Osmanlı Hükümeti yurtiçinde ve Avrupa’da nüfuzu yüksek iki Galata Bankeri 

ile bir anlaşma yaparak, 1847 yılında “Bank-ı Der saadet”in (İstanbul Bankası)  

kurulmasına destek oldu. Başlıca görevi kambiyo kurunu sabit tutmak olan banka, 

faaliyetlerine hükümetten aldığı 25 milyon kuruş ile başladı. 1848 yılından sonra banka, 

                                                 
3ALAGÖZ Süheyla, Türkiye-AB Bankacılık Sisteminin Karşılaştırılması ve Uluslararası Bankacılık 
Faaliyetlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Yüksek Lisans Tezi 2002-Konya s.8 
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hükümete verdiği kredileri de tahsil edemeyince 1852 yılında faaliyetlerini durdurmak 

zorunda kalmıştır.4 

Cumhuriyet dönemi öncesinde kurulan ikinci banka, yakın bir zamana kadar 

faaliyetlerine devam edebilen “Bank-ı Osmanî” Osmanlı Bankası olup, 1856 yılında 2 

Milyon İngiliz lirası sermaye ile kurulmuştur. Yeni kurulan bankanın faaliyetlerinin 

merkezi İstanbul olmasına rağmen idari merkezi olarak İngiltere uygun bulunmuştur. 

1863 yılında banknot ihraç etme yetkinse sahip olan Osmanlı bankasının adı Fransız 

işbirliği ile “Bank-ı Osmanî-i Şahane” olarak değiştirilmiş ve bankaya çeşitli imtiyazlar 

tanınmış hükümete verdiği hizmetler karşılığında komisyon tahsil etmeye ve devletin 

vergi alacakları toplamaya başlamıştır. Bu imtiyazlar 1930 yılında T.C. Merkez 

Bankası’nın kurulmasına kadar devam etmiştir. 

1856- 1922 yıları arasında asıl görevleri Osmanlı Hükümetine borç vermek olan 18 

yabancı sermayeli banka açılmıştır. Ulusal bankacılık kavramı da bu dönemde gelişmiş 

olup, bu kavramın oluşmasında ilk adım 1861 yılında tarım kredi kooperatifleri şeklinde 

kurulan memleket sandıklarıdır. Bu tarım kredi kooperatiflerinin adı 1883yılında menafi 

sandıkları olarak değiştirilmiş 1888 yılında ise biriken sermayeleri ile Ziraat Bankası 

kurulmuştur. Ziraat Bankaları, uzun yıllar boyunca Osmanlı’da yaşayan azınlıklar 

tarafından kurulan ve idare edilen bu yüzden de azınlık menfaatleri için çalışan 

bankaların aksine Türk çiftçilerine mevduat, kredi ve tarımla ilgili her türlü hizmeti 

vererek ulusal çıkarları korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır.  

 

1.2.3.Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Bankacılık Tarihçesi 

Cumhuriyet dönemindeki bankacılığın başlangıcında 1923 yılında 22’si ulusal, 13’ü 

yabancı olmak üzere toplam 35 banka toplam 439 adet şubesi ile faaliyetlerini 

yürütmekteydi. Yabancı sermayeli bankaların ekonomide % 40’lık bir kısma egemen 

olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu bankaların sermayelerinin daha 

kuvvetli olması ve daha uzun vadede daha az faiz ile kredi imkânı sağlamaları idi. İzmir 

iktisat kongresi ile milli bankalara önem verilmesi ile birlikte 1923- 1932 yılları 

arasında ulusal bankacılık hızla gelişim göstermiştir. 1923 ile 1990 yıları arasında 

bankacılığı sınıflandıracak olursak 1923- 1932 dönemi, ulusal bankacılığın geliştiği 

dönem, 1933- 1944 dönemi, devletçilik ve devlet bankalarının kuruluş dönemi, 1945-

1960 dönemi, özel bankaların gelişme dönemi, 1961-1979 dönemi, planlı dönem, 1980 

                                                 
4 ERTUĞRUL A. ve O.ZAİM, Türk Bankacılığında Etkinlik, Tarihi Gelişimi Kantitatif Analiz, 
1996Ankara s.6. 
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ve sonrasındaki dönem ise, bankacılıkta serbestleşme ve dışa açılma dönemi olarak 

adlandırabiliriz. 

 1923- 1932 yılları arasında 1923 yılında yapılan İzmir iktisat kongresi ile birlikte 

ekonomik politikaların temeli atılmış ve bankacılık sistemine yön verecek girişimleri 

özendirecek öneri ve görüşler sunulmuştur. Bu görüşlere göre ekonomik kuruluşların 

gelişememesinin başında kredi kurumlarının gelişmemiş olması, ulusal bankacılığın 

geliştirilerek yabancı sermayeli bankaların varlığın azaltılması gelir.5 Bu görüşlerden 

yola çıkılarak ulusal bankaların geliştirilmesi hususunda önlemler alınmaya 

başlanmıştır. Bu dönemde yerel bankaların sayısı artırılmış 1936 yılında Merkez 

Bankası kurulmuş olup, T.İş Bankası, T.Sınaî ve Maadin Bankası, Emlak ve Eylam 

Bankası faaliyete geçirilmiştir. 

1933- 1944 yılları arasındaki dönem İkinci Dünya Savaşının sona ermesine rastlar. 

Savaşın sona ermesi ile birlikte ekonomide ve ekonomiye bağlı olarak bankacılık 

sektöründe önemli bir durgunluk dönemi yaşanmaya başlanmış, savaştan sonraki 

dönemlerde bankacılık sektörünü canlandırıcı önlemler alınmaya başlanmıştır. 

1944- 1961, bu dönemde özel bankalar için yepyeni bir dönem olup, başta Yapı 

Kredi Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank ve Pamukbank olmak üzere pek çok özel 

banka kurulmuştur. Bu yıllar arasında özel kesim gelişmiş ve yurtdışı ilişkiler bir 

düzene oturulmuştur. 1950 yıllarda bankaların sayısı hızla artmaya başlamış, ardı ardına 

şubeler açılmış ve yerel bankacılık yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlamıştır. 

1945- 1959 döneminin en önemli özelliği, sanayileşme stratejisi olarak iktisadi 

devletçiliğin yerini özel sektörün desteklenmesi ile ekonomik kalkınmanın 

hızlandırılması politikasının almasıdır.  

Savaş yıllarında yaşanan yüksek enflasyon ve spekülasyon ortamında tarım ve ticaret 

sektörlerinde varlıklı bir özel kesim ortaya çıktı. 1950 yılında da iktidara iktisadi 

liberalizm ilkesini benimsemiş Demokrat Parti geçti. Bu dönemde özel sermaye 

birikimi, özellikle 1950'den sonra tarımda makineleşmenin artması ve hızla genişleyen 

ekim alanları ile art arda iyi ekim yıllarının yaşanmasının etkisiyle, önemli ölçüde arttı. 

Özel kesimin güçlenmesi ve sanayileşme politikasında meydana gelen değişiklik, 

etkisini bankacılık sektörü üzerinde de gösterdi. Bu dönem, özel bankacılığın geliştiği 

bir dönem oldu.  

                                                 
5 CİVELEK Hale, Türk Bankacılık Sistemi İçerisinde Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analizi 
S.Ü.İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 1996 Konya s.10 
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Özellikle 1950'den sonra devlet yatırımlarının finansmanında gittikçe artan ölçülerde 

dış yardımlardan yararlanıldı. Ayrıca yabancı sermaye girişi ve yabancı sermayeli 

yatırımların hızlandırılması amacıyla 1950 ve 1954 yıllarında yabancı sermayeyi teşvik 

kanunları çıkarıldı.  

1945- 1959 yılları arasında yatırımların, modern işletmelerin, milli gelir ve nüfusun 

hızla artması, şehirlerin büyümesi, sanayi sektörünün milli gelirden daha çok pay 

almaya başlaması ve piyasa için üretimin genişlemesi, ekonomide para ve kredi 

ihtiyacının artmasına neden oldu. Yapı ve Kredi Bankası (1944), Garanti Bankası 

(1946), Akbank (1948), Pamukbank (1955) ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (1950) 

bu dönemde kuruldu.  

Bu dönemde, faiz oranları ve bankacılık işlemlerinden alınacak komisyon oranlarının 

hükümetçe belirlenmesi ve dövize dayalı işlem yapma yetkisinin sadece Merkez 

Bankası'nda bulunmasının da etkisiyle, şube bankacılığına ve mevduat toplamaya dayalı 

bir rekabet önem kazandı. Şube bankacılığının yaygınlaşması, yerel bankaların tasfiyesi 

sürecini hızlandırdı6.  

1961- 1980 yılları arasında planlı döneme girilmiş olup, Devlet Yatırım Bankası, 

Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası kurulmuştur. Bu yıllar arasında yaklaşık on beş 

bankanın tasfiyesi yapılmış Merkez Bankasında bir fon oluşturularak bir bakıma sigorta 

görevi üstlenilmiştir. 

1980- 1990 yılları arasında ekonomide yapısal değişimler gerçekleşmiş olup, serbest 

faiz politikası uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönemin diğer bir özelliği de yabancı 

sermayeli bankaların piyasaya girişi ve yurtiçindeki yerleşik bankaların ulusal sınırların 

dışına çıkarak yurtdışına açılmasıdır.  

1990- 2000 yılları arasında müşterilerin davranışlarındaki değişiklik, daha fazla 

hizmet anlayışı ve bankaların sayısının hızla artması ile bankacılıkta bireysel hizmet 

anlayışı gelişmiştir. Tüketici kredileri, kredi kartları, ATM ağı, telefon bankacılığı, 

internet bankacılığı, call center hizmetleri. vb müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını daha 

hızlı ve etkili karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirilmiştir. Bu dönemde finansman 

yaratılırken açık pozisyonda yüksek karlar elde edilmiş olup bu döneme bankacılığın 

altın çağı denilmiştir. 

2000 yılı ve sonrasındaki dönemde yaşanan ekonomik krizler beraberinde mali yapısı 

güçlü olmayan pek çok bankanın kapanmasına ve tasarruf mevduatı sigorta fonuna 

                                                 
6 Dosyalar.hurriyet.com.tr/fix98/75yil/72ekl.htm)15.04.2006 



 10 

devir olmasına neden olmuştur. Ziraat Bankası ve Halkbankası özerkleşmiş, bankacılık 

sistemi yeniden yapılandırılarak bankacılık denetleme koşulları ağırlaştırılmıştır. 

 

1.3.BANKA TÜRLERİ 

1.3.1.Ticaret Bankaları 

Ticaret bankalarının temelini on sekizinci yüzyılda İngiliz, Yahudi ailelerin kurduğu 

bankalar oluşturur. Bu bankalar denizaşırı ticaret, sanayi ve tarımın finansmanında 

önemli rol oynamaktadır. Ticari bankacılık terimi genel olarak mevduat kabul eden 

kredi kurumları olarak adlandırılır. Ticari bankalar, sanayi ve ticaret işletmelerine en 

kısa vadeli işletme kredisi açmak suretiyle para piyasasında etkileşirler. Ticari 

bankaların kısa vadeli olarak verdiği işletme kredileri firmaların değişken maliyetlerini 

karşılamakta kullanılır. Krediyi veren kurum olan ticaret bankalarının risklerini azaltıp, 

kar oranını yükselterek faaliyet göstermeleri gerekir. 7 

Ticaret bankaları ilk başta İngiltere’deki tüccarların garantörlüğünü yapmak için 

faaliyetlerine başlamış olup zaman içerisinde toptancı bankacılığın bütün faaliyetlerini 

yerine getirmeye başlamışlardır. Ticaret bankaları, büyük montanlı çalışan işletmelerle 

çalışmakta, uzun vadeli finansman ihtiyaçları için büyük hacimli kredi kullandırmakta, 

müşterilerine kredi ve krediye bağlı hizmetler sunan bankalar olarak tanımlanmaktadır.  

Genellikle bir yıla kadar olan kısa vadeli işlemlerde mevduat toplayarak ticaret ve 

üretimi finanse eden ticaret bankaları sektörde önemli yer tutar. Ticaret bankalarının 

başlıca fon kaynakları mevduat, kullanılan krediler ve öz kaynaklardır. Bu fonlar kredi 

vererek, sabit kıymetler satın alınarak, iştirakte bulunarak değerlendirilir. Ticaret 

bankaları, fon aktarımının yanı sıra birçok bankacılık ürünü ile hizmet sunan 

bankalardır. Ülkemizde Akbank, Yapı Kredi bankası, T.Garanti bankası, Finansbank 

ticaret bankalarının sadece bir kaçıdır. 

Ticaret bankalarının en önemli özelliği şube sayılarının az bunun yanı sıra 

personelinin uzman hizmetlerinin kaliteli, değişime ve yeniliklere uyum sağlayan 

yapıları dikkat çekmektedir. Ticari bankaların banka sistemi içerisine diğer önemli 

faaliyetlerinden bir tanesi de kaydi para yaratmalarıdır. Kaydi para, bankaya yatırılan 

mevduatın kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi olarak olarak 

verilmesi sonucunda oluşur. Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin bir şekilde 

uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir role sahiptir. 

                                                 
7 ÖCAL Tezer, Ö.Faruk ÇOLAK, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım Kasım1999 Ankara 
s.76 
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1.3.2.Yatırım Bankaları 

Yatırım bankalarının faaliyete geçmesi 1950’li yıllara dayanmaktadır. Bu bankaların 

doğmasının en büyük nedeni büyük firmaların kredi ihtiyaçlarını uzun vadelerde 

karşılayacak bankalara ihtiyaç duymalarıdır. 

Yatırım bankaları büyük hacimli işlemler yapan, endüstriyel kuruluşlara uzun vadede 

sermaye temini ve under writing (taahhütlü satış) işlemlerini yapan bankalardır. Yatırım 

bankaları genel anlamda ticaret bankaları gibi çalışmakta olup, bunun yanında şirket 

birleşmelerine aracılık, emtia ticareti, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı, finansal 

kiralama, proje finansmanı nakdi ve gayri nakdi kredi verme, şirketlere mali ve idari 

danışmanlık yapmak gibi hizmetleri de sunmaktadır.8 

Yatırım bankaları, sermaye piyasası yoluyla tasarrufları yatırımlara yöneltirler. 

Yatırım bankaları tasarruf sahibiyle yatırımcı arasında aracılık yapmaktır. Bankanın 

yatırımcı ile tasarruf sahibi arasındaki görevi sadece menkul kıymetin satımı değil, 

yatırımcıya, yatırım menkul değerler ve finansman kolaylıkları konusunda danışmanlık 

yapmaktır.9 

Yatırım bankaları danışmanlık yapmak, yatırımcı ve birikimci iletişim ve 

eşgüdümünü sağlamak, şirketler arasında birleşme ya da devir işlerinde öneride 

bulunmak, şirketlerin halka açılmasını özendirmek fonksiyonlarını yerine getirirler. 

Yatırım bankalarının şubelerinin az olmasına karşı hızlı, etkin hizmet anlayışı, 

dinamik ve değişime açık yapıları ile günümüzde tercih edilmelerini sağlamaktadır. 

 

1.3.3.Kalkınma Bankaları 

Hükümet tarafından yapılan kalkınma planları çerçevesinde, kalkınmada öncelikli 

yöre ve sektörlere yönelik finansman sağlamak amacı ile kurulan bankalardır. Yatırım 

sermayesi açığını gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin yatırım ile 

ilgili kuşkularını gidermek ve sanayileşme sürecini hızlandırmak gibi amaçlar ile 

hareket eder. 

1929 yılına gelindiğinde, Türkiye tarım üretiminin egemen olduğu bir ülke 

görünümündedir. 1950'li yıllarda izlenen özel kesimin özendirilmesi ile sanayileşme 

stratejisi, sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle önemli bir sonuç vermemiştir. Bu 

                                                 
8 ATLAN Mikail, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta Yayınları Ekim 2001 İstanbul 
s.25  
 
9ÖCAL Tezer, Ö.Faruk ÇOLAK, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım Kasım 1999 Ankara 
s.86 
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durum, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin sınaî yatırımların 

yapılmasında daha aktif bir rol oynaması gerektiği konusundaki görüşlerin tartışmaya 

açılmasına neden olmuştur. Tam bu dönemde başlayan Dünya Ekonomik Krizi'nin, dış 

ticaret açıkları vermemize yol açması ve tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüşün çiftçilerin 

gelirlerinde meydana getirdiği önemli azalış, sanayileşme için yeni yöntemler 

bulunması çalışmalarını hızlandırmıştır.  

İktisadi devletçilik stratejisi, bankacılık sistemini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu 

dönemde, Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası (1933), Etibank (1935), Denizbank 

(1937) ve Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) sanayi planlarında yer alan 

işletmelerin kurulması, işletilmesi ve finansman ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla, 

devlet tarafından özel amaçlı banka statüsüyle kurulmuştur.  

1933- 1944 döneminde sanayileşme için gerekli olan ancak getirisi görece olarak 

düşük olduğu için özel sektör tarafından yapılmayan yatırımların devlet tarafından 

gerçekleştirilmesi, bu yatırımların finansmanlarının bütçe olanakları zorlanarak ve bazı 

zorunlu tasarruf imkânlarına başvurularak karşılanmasıyla mümkün olabilmiştir.  

1936 yılında kabul edilen 2999 Sayılı Bankalar Kanunu ile banka mevduatlarının 

yüzde 15'i oranında Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden veya aynı derecede (yaklaşık 

yüzde 6- 7 oranında) faiz getiren diğer menkul kıymetlerden munzam karşılık ayırma 

zorunluluğu getirilmiş, bu uygulamanın bir amacı da kamu yatırımları için düşük 

maliyetli finansman kaynağı sağlamak oldu.  

Dünya ekonomik krizi sonucu tarım sektöründe gelirlerin düşmesi ve ticari 

faaliyetlerin azalması, 1930'lu yılların başlarında, tek şubeli yerel bankaların büyük bir 

bölümünün kapanmasına neden olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ülkemizin önemli 

özel sektör bankalarından birisi haline gelecek olan Türk Ticaret Bankası, 1930 yılında, 

Adapazarı İslam Ticaret Bankası'nın yerine, hazine'nin iştiraki ile kurulmuştur. İş 

Bankası da bu dönemde önemli bir gelişme gösterdi.  

Kalkınma bankalarının mevduat toplama yetkisi yoktur. Kaynaklarını, uluslar arası 

kurumlardan aldıkları krediler ile hükümetten yapılan yardımlarla ve tahvil çıkararak 

borçlanma suretiyle oluştururlar. Türk Sınaî Bankası A.Ş, Türkiye Kalkınma Bankası 

A.Ş.ülkemizdeki kalkınma bankalarındandır. 

Yatırım bankaları fonksiyonlar olarak kalkınma bankalarına çok benzemekte olup, 

yatırım bankalarının özel tasarrufları yatırımlara aktarmasına karşılık, kalkınma 
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bankaları iç ve dış kamu fonları ile uluslar arası mali kurum fonları ve yabancı 

sermayeyi yatırımlara yöneltmeye çalışır.10 

 

1.3.4.Özel Amaçlar İçin Kurulan Bankalar 

Hükümetin çıkardığı özel bir yasa ile kurulan ve kuruluşuna esas olan amaca yönelik 

faaliyetlerde bulunan firmalardır. T.C.Ziraat Bankası, Halkbank, Türkeximbank, 

İllerbankası özel amaçlı kurulan bankalardır. T.C. Ziraat Bankası başlangıçta tarım 

sektörü ve çiftçiyi destelemek, Halkbankası küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri 

(KOBİ) desteklemek, Türkeximbank ise ihracatı finanse etmek amacıyla kurulmuş özel 

amaçlı bankalardır. 

Bu bankaların bir kısmı özel amaçlarının yanı sıra her türlü bankacılık hizmetini 

toplumun tüm kesimlerine sunan ticaret bankaları olarak faaliyet göstermeye 

başlamışlardır.  

 

1.3.5.Kıyı Bankaları 

Ülke dışından sağlanan fonlar ile yine ülke sınırları dışındaki müşterilere fon 

aktarımı faaliyetlerini yerine getiren kıyı bankaları, yerli veya yabancı kişilerin yabancı 

para cinsinden işlem yapabildikleri bankalardır. Bu bankaların doğuşu 1950’li yıllarda 

batı ve doğu bloğu ülkeler arasında oluşan pazarlarda finansman ihtiyacından 

kaynaklanarak doğmuştur.  

Kıyı bankaları işlemlerini gerçekleştirdikleri ülkenin sınırları içerisindeki banka 

sistemine tabi değillerdir. Milletler arası işlemleri daha hızlı ve ucuz ayrıca 

milletlerarası geçerliliği olan para birimleri ile gerçekleştirirler. Kıyı bankaları, A.Ş. 

olarak ve dış ticaret müsteşarlığının izni ile kurulurlar. 

Kıyı bankacılığı merkezlerinin bulunduğu ülkelerde vergi avantajı nedeni ile sadece 

yapılan işlemlerin muhasebesi tutulurken, işlem yaptıkları ülkelerde fon toplama ve 

kredi verme işlemleri gerçekleştirilir. Kıyı bankacılığı uygulamalarının yaygın olduğu 

merkezlerin başında, Angola, Bahreyn, Bahama Adamları, bermuda, Güney Kıbrıs, 

Singapur, Malta ve Türkiye gelmektedir.  

 

 

                                                 
10 ÖCAL Tezer, Ö.Faruk ÇOLAK, Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım Kasım 1999 
Ankara s.87 
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1.3.6.Uluslararası Bankalar 

Ticari bankacılığın banka müşterilerinin , (mudiler ve/ veya kredi alanlar) yurt 

dışında olması durumunda “uluslararası” özellik kazanacağı kabul edilir. Uluslararası 

finans merkezlerinde faaliyet gösteren dünya üzerinde yaygın bir şube ağı olan işlem 

hacmi itibari ile yerli ve yabancı müşterilere toptancı veya perakendeci bankacılık 

hizmetleri sunabilen bankalar uluslar arası banka olarak anılır. 

Uluslararası bankacılık ağı ülke dışında şube veya temsilcilik açılması ticari banka 

kurulması, konsorsiyum banka oluşturulması veya muhabir bankacılık ilişkileri 

oluşturulabilir. Citibank ve HSBC uluslar arası bankalardır. 

 

1.3.7.Merkez Bankası 

Cumhuriyet döneminde bankacılık alanında atılan en önemli adımlardan birisi, 1930 

yılında T.C. Merkez Bankası'nın kurulması oldu. Bir merkez bankası kurulması 

çalışmaları 1920'li yılların ilk yarısında başlatılmış olmasına rağmen, bu dönemde 

ödemeler dengesi problemleri ve çeşitli mali zorluklar ile karşı karşıya bulunulması 

nedeniyle bankanın kurulması 1930 yılına kadar mümkün olmadı.  

1715 sayılı Kuruluş Kanunu'na göre Merkez Bankası, para basmak, paranın değerini 

korumak, ekonominin genel likiditesini ayarlamak ve bankalara ödünç para vermekle 

görevli bir emisyon bankası olarak kurulmuştur.  

1971 yılına kadar yürürlükte kalan bu kanun, yürürlükte kaldığı süre içinde birçok 

kez değiştirilerek, bankanın Hazine'ye ve kamu iktisadi teşekküllerine daha fazla kredi 

vermesi sağlanmaya çalışıldı. Başlangıçta banknot çıkarılmasına ilişkin olarak getirilen 

sıkı sınırlar, kısa süre sonra genişletilmiş, bankanın temel işlevi, etkin bir para politikası 

yürütmekten çok, kamu kesiminin finansman açıklarını kapatmak olmuştur.  

 

1.4.BANKACILIK HİZMETLERİ 

1.4.1.Mevduat ve Yatırım Ürünleri 

Gerçek ve tüzel kişilerin fon fazlası bankalar aracılığı ile saklanmak ve karşılığında 

faiz getirisi elde edilmek ayrıca fon ihtiyacı olan gerçek ve tüzel kişilere kredi aracılığı 

ile verilmek üzere toplanır. Bankaların tasarruf sahiplerinden topladıkları bu paralar 

mevduat olarak isimlendirilmektedir. 

Bankalar kanununun 34. maddesinin 1. fırkasına göre bankalar mevduatlarını vade 

ve türlerine göre sınıflandırmak zorundadırlar. Bankaların bilançolarında yer alan 

mevduat türleri tasarruf mevduatı, ticari mevduat, resmi kuruluş mevduatı, mevduat 
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sertifikası, döviz mevduatı ve diğer mevduat olmak üzere altı başlık halinde 

incelenmektedir.11 

Bankalar kanununda belirtilen kurumlar dışında hiçbir kurum mevduat toplama 

yetkisine sahip değildir. Mevduat sahipleri mevduatlarını istedikleri zaman ve 

istedikleri meblağda çekme hakkına sahiptirler. 

 

A)Tasarruf Mevduatları 

Tasarruf mevduatları gerçek kişilerin ihtiyat saiki ile ayırdıkları ve bankaya 

yatırdıkları mevduat olara tanımlanabilinir. BDDK tarafından tasarruf sahiplerini 

korumak amacı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasarruf mevduatının 

50,000 YTL tutarındaki kısmı güvence altına alınmış olup, bankanın tasfiyesi halinde 

söz konusu tutar mevduat sahiplerine öncelikle ödenecektir. 

 

B)Ticari Mevduat 

Her tür ortaklıklara, şahıs firmalarına ve şirketlerin, kooperatife ve birliklerine ticari 

işletmelere ait mevduata ticari mevduat denir. Ticari mevduat tasarruf mevduatı gibi 

güvence altına alınmamış olup, firmaların ticari faaliyetleri sonucunda elde ettikleri ve 

bankaya yatırdıkları paralardan oluşur. 

 

C)Resmi Kuruluş Mevduatı 

Genel bütçeli ve katma bütçeli daireler, kanunla kurulmuş döner sermayeli daireler, 

yerel yönetimler, kanunla kurulmuş sosyal sigorta kurumları gibi devlet hazinesi ve 

devlete ait kamu kuruluşları tarafından bankalara yatırılan mevduatlardır. Bu tür 

mevduatların şubeleri bulunduğu yerde Merkez bankasına, bulunmayan yerlerde T.C. 

Ziraat Bankasına yatırılma zorunluluğu vardır.12 

 

D)Mevduat Sertifikası 

Bankaları sabit vadeli ve belli bir faize bağlayarak çıkardıkları menkul kıymetlerdir. 

Mevduat sertifikasının tutarı yatırılan anapara ve bu paranın vadeye göre hesaplanmış 

faizin tamamıdır. Mevduat sertifikaları para piyasası aracı olarak ikincil piyasalarda 

işlem görürler. 

                                                 
11 ATLAN Mikail “Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık”, Beta Yayınları Ekim 2001 İstanbul 
s.125 
12 ATLAN Mikail “a.g.e. s.126 
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E)Döviz Mevduatı 

Gerçek veya tüzel kişilerin bankaya yatırdıkları ve yabancı para cinsinden olan 

mevduatlarına döviz mevduatı denir. 

 

1.4.2.KREDİLER 

Kredi, bir mevcudun belirli bir süre sonunda geri alınmak kaydıyla üretilmesi veya 

verilmiş bir varlığın ödenmesine veya bir taahhüdün yerine getirilmesine kefil 

olunmasıdır. 

Bankalar kanunu açısından kredi, bankaların öz varlıkların yanı sıra topladıkları 

vadeli veya vadesiz YTL veya döviz mevduat ile banka dışından temin ettikleri fonları 

yasal sınırlar içinde ve baka içi mevzuatı göz önünde tutmak sureti ile ihtiyaç 

sahiplerine belli bir süre sonunda geri alınmak kaydıyla borç verilmesi ya da borç 

anlamında olmamakla beraber, birbiriyle ilişkili taraflardan birinin taahhüdünün ve/veya 

bu taahhütten doğacak borçların garanti edilmesi işlemidir.  

Bankalar kanununun 11. maddesinde “bir bankanın vereceği nakdi krediler ile 

teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi krediler, satın 

alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak sureti ya da 

herhangi şekil ve suretle vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan 

alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler, gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan 

bedelleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler ve ortaklık 

payları izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu kanun uygulamasında kredi sayılırlar” 

demektir.13 

Kredi kapsamında üç unsur vardır; 

A)Zaman Unsuru: Ödünç verilen paranın ve temin edilen saygınlığın belirli bir süre 

sonra iade edilmesi söz konusu olduğundan, kredi de zaman çok önemlidir. Vade 

uzadıkça risk artar bunun nedeni ise geleceğin belirsizliğidir. 

B)Güven Unsuru: Kredi, belirli bir süre sonunda geri alınmak koşulu taşıdığından, 

kredi verilecek kişi ya da kuruluşun banka nezdinde saygınlığı olmalı, kendisine 

güvenilmelidir. 

C)Risk Unsuru: Bankacılıkta risk, ödünç verilen paraların tahsiline ve verilen 

garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi muhtemel 

tehlikelerin toplamıdır. 

                                                 
13CÖMERT Ercüment, Temel Krediler Semineri Katılımcı El Kitabı, İfa Eğitim ve Danışmanlık 03/04 
Mart 2005 Ankara 
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1.4.2.1 NAKDİ KREDİLER 

Nakdi krediler faiz veya faiz ve komisyon karşılığında kullandırılan kredilerdir. 

Nakdi krediler hangi alanda kullanıldıklarına göre İç ticaret ve dış ticaret kredileri 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 

 

İç Ticaret       Dış Ticaret 

-Taksitli Krediler      -Dövize endeksli Krediler 

-BCH Krediler      -Döviz Kredileeri 

-Spot Krediler      -Exim Krediler 

-İskonto iştira Kredileri 

-Kredili Ticari Hesap 

 

Şekil.2.Bankalarda Ürün Bazında Kredi Çeşitleri 

 

1.4.2.1.1.Taksitli Krediler 

Faiz ve vadesi başlangıçta belirlenerek anapara faiz ve diğer masrafları içeren aylık 

ya da üçer aylık periyotlarda ve eşit tutarda geri ödenmek üzere kullandırılan YTL 

kredilerdir. Daha çok tüketici (bireysel, konut, otomobil. vb) kredilerinde uygulanan bir 

ödeme şeklidir. Kredinin vadesi içinde ana ödeme yapılması ve vadeden önce tamamen 

kapatılması mümkündür. 

 

1.4.2.1.2.BCH Krediler 

Borçlu cari hesaplar Türk ticaret kanununa 87/99. maddelerinde yer alan cari hesap 

hükümlerine göre açılan ve işleyen teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Türk ticaret 

kanununun 87. maddesine göre cari hesap “iki kimsenin para mal hizmet ve diğer 

hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak 

vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden 

çıkacak bakiyeyi isteyeceklerine dair bulunan sözleşmeye cari hesap sözleşmesi 

denir.”14 

                                                 
14 CÖMERT Ercüment, Temel Krediler Semineri Katılımcı El Kitabı, İfa Eğitim ve Danışmanlık 03/04 
Mart 2005 Ankara s:29 
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Bankacılıktaki uygulamaya göre borçlu cari hesaplar iki ana gruba ayrılırlar. bu 

ayrımda teminat yapılarına göre yapılır.15 

A)Açık Kredi BCH: Yalnız kredi lehdarının (adına kredi tahsis edilen) imzası 

karşılığında kullandırılırlar.  

B)Teminatlı Kullandırılan BCH: Kredi lehdarının imzasından başka maddi 

(gayrimenkul ipoteği, menkul kıymet rehni, emtea rehni..vb gibi) veya şahsi teminat 

(kefalet imzası) alınarak kullandırılırlar. Teminat alınarak kredi kullandırılmışsa, cari 

hesap çerçevesinde oluşacak alacaktan dolayı banka, dilediği takdirde teminata 

başvurarak alacağını tahsil edebilme hakkına sahiptir. 

Borçlu cari hesaplarda, yılda dört defa reeskont dönemlerinde(31 Mart, 30 Haziran, 

30 Eylül, 31 Aralık) ve hesap kapanışlarında faiz tahakkuk ve tahsilatı yapılır. 

 

1.4.2.1.2.SPOT KREDİLER 

Spot krediler, avans şeklinde çalışırlar ve bir defaya mahsus olmak üzere, belirli bir 

vade ile kullandırılırlar. Belirlenmiş vadeden önce kısmen veya tamamen ödenmesine 

izin verilmeyen, vadesinde faizi ile birlikte tahsil edilen kredilerdir.16 

Spot kredilerde belirlenmiş bir vade için faiz oranı sabitlenmektedir. Faizlerin 

yükselmesi halinde banka, düşmesi halinde ise müşteri faiz oranı riskini 

üstlenmektedir.17 

 

1.4.2.1.4.İskonto-İştira Kredileri: 

İskonto. Borçlusu banka şubesinin bulunduğu bölgede ikamet eden bir ticari senedin 

bedelinden ilgili faiz, masraf ve vergiler düşüldükten sonra bakiyesinin senedin 

vadesinden önce hamiline ödenmesine imkân veren kısa vadeli nakdi kredilerdir 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 USTA Mahmut, TL Kredi Çeşitleri, Pamukbank T.A.Ş. Eğitim Bölümü Yayınları No:10 IV. Baskı 
2000 Nisan İstanbul s.37  
16 CÖMERT Ercüment, a.g.e. s.31 
17 USTA Mahmut, a.g.e. s.78 
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1.4.2.1.5 Kredili Ticari Hesap (overdraft-Gün içi krediler) 

Kredili mevduat hesap, alacaklı cari hesap şeklinde çalışan ve ticari müşterilere ait 

mevduat hesaplarının borç bakiye vermesine olanak tanıyan, esas itibari ile açık kredi 

niteliğinde olan bir kredi türüdür.18  

Kasa kolaylığı gibi kullanılan YTL kredi türü olan kredili ticari hesap, çok yüksek 

tutarlar ve kredibilitesi düşük olan firmalar için kullandırılmamalı, azami 1 hafta 

içerisinde kapatılmalı ya da başka bir krediye dönüştürülmelidir. 

Kredili ticari hesaplar bankanın belirlediği limitler dâhilinde havale ve EFT 

işlemlerinin yapılmasını, vergilerin ödenmesini, çek ödemelerini gerçekleştirmek için 

müşteriye borç vermektedir. 

 

1.4.2.1.6 Dövize Endeksli Kredi 

Dövize endeksli krediler (DEK), kur artışlarının yavaş ve YTL faiz oranlarına göre 

daha cazip olduğu dönemlerde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetleri bulunmayan veya 

yetersiz olan firmaların talepleri doğrultusunda kullandırılan kredilerdir. 

DEK’ler, kredi müşterisine alacak veya stok finansmanı için YTL olarak 

kullandırılan, hiçbir ihracat taahhüdü gerektirmeyen, bu nedenle vergi, resim ve harç 

istisnasından yararlanmayan, YTL karşılığı endekslendiği dövizde oluşan kur farklarına 

göre gelişen kısa vadeli kredidir. 

DEK’lerde anapara riski vadeye kadar kredinin açıldığı tarihteki kurdan hesaplanan 

YTL tutar olarak kalmakta, kur farkları anaparaya etki etmemektedir. DEK’lerde oluşan 

kur farkı, müşteri ile mutabık kalınan faiz dönemlerinde tahakkuk eden faize ilaveten 

faiz gibi müşteriden tahsil edilmektedir. Bu tarz kredilerde açılış tarihinde müşteri 

hesabına geçen anapara tutarı, döviz kredilerde olduğu gibi, ilgili dövizin banka alış 

kuru maliyeti esas alınarak müşteri ile anlaşılan kurdan hesaplanır, kredi kapanışlarında 

yine bankanın esas aldığı kurdan işlem yapılır. 

 

1.4.2.1.7 Döviz Kredileri 

Döviz kredileri dış ticareti finansmanına yönelik olarak belgeli ve belgesiz olmak 

üzere iki kısma ayrılırlar. 

Belgeye dayalı döviz kredileri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 

faaliyetlerin finansmanı amacı ile talep edilen döviz kredilerinde firmanın ihracat teşvik 

                                                 
18 CÖMERT Ercüment, Temel Krediler Semineri Katılımcı El Kitabı, İfa Eğitim ve Danışmanlık 03/04 
Mart 2005 / Ankara s.33 
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tedbirlerinden yararlanabilmesi için Vergi resim harç istisnası veya dâhili işleme belgesi 

ile birlikte kullandırılırlar.19 

Belgesiz döviz kredileri ise, ihracatçı, imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal 

imalatı yapan firmalara herhangi bir izne veya belgeye ihtiyaç duyulmadan kullandırılan 

döviz kredilerdir.  

Türk parasını koruma kanunu hakkında 32 sayılı karar ile belirlenmiş Türkiye’de 

veya dışarıda yerleşik kişilere kullandırılan kredi YTL veya belirlenmiş döviz cinsinden 

kullandırılırlar. YTL olarak kullandırılan krediler, kredinin kullandırım tarihinde döviz 

alış kuru üzerinden firmaya YTL karşılığında ödenmesidir. Döviz kullandırım ise, döviz 

kredisi tutarının, teşvik belgesi kapsamında ithalat ve döviz tahsisi mutat diğer 

giderlerin ödenmesi için yurtdışına transfer edilir. 

 

1.4.2.1.8 Exim Krediler 

Türk Eximbank tarafından aracı bankalar aracılığı ile YTL ya da döviz cinsinden 

ihracatçılara, ihracatçı vasfına sahip firmalara ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı 

firmalara, ihracatı yasaklanan mallar dışında kalan Türk Eximbank’ın yayınladığı 

listede bulunan Türk menşeili malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığı 

kullandırılan kredilerdir.20 

İhracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile damga vergisi 

ve BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) muaf tutulan maksimum 360 gün 

olarak kullandırılan bu kredilerin faiz oranları piyasa faiz oranlarına göre oldukça 

düşüktür ve bu nedenle Türk Eximbank tarafından Türkiye’deki mevcut bankalara 

tahsis edilen limitler ile sınırlıdır. 

 

1.4.2.2.GAYRİNAKDİ KREDİLER 

Nakdi krediler gibi likit olarak müşteriye ödenmemekle beraber banka ve müşteri 

tarafından anlaşılan şartlar yerine getirilmediği takdirde müşteri aleyhine ödeme 

yükümlülüğü doğuran kredilerdir. Ticari firmalara tahsis edilen teminat mektubu, 

akreditif, harici garanti ve kabul aval kredisi limitleri gayri nakit kredilerdir. 

 

 

                                                 
19 EKMEKÇİOĞLU Canan, Dış Ticaretin Finansmanı Zemin Danışmanlık ve eğitim Ocak 2007 İstanbul 
s. 7 
20 CÖMERT Ercüment, Temel Krediler Semineri Katılımcı El Kitabı, İfa Eğitim ve Danışmanlık 03/04 
Mart 2005 Ankara s. 46 
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1.4.2.2.1.Teminat Mektubu Kredisi 

Borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimin yerine getirilmesini garanti için, 

banka tarafından alacaklıya verilen mektuplardır. 

Bu mektup ile banka, borçlunun üzerine aldığı edimi sözleşme hükümleri 

çerçevesinde yerine getirmediği taktirde mektup muhatabı olan alacaklının ilk yazılı 

talebinde hiçbir itiraz ve hükme gerek kalmadan mektubunda yazılı meblağı alacaklıya 

ödemeyi taahhüt etmektedir. Teminat mektuplarında lehdar, muhatap ve düzenleyen 

olmak üzere üç taraf vardır. Lehdara üzerinde belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan 

süresiz mektup düzenlenebileceği gibi, vade şartı konulan ve vade sonunda geçersiz 

olan süreli mektup da verilebilinir. 

 

1.4.2.2.2 Akreditif Kredisi 

Akreditif, genellikle uluslar arası mal alım/satımında kullanılan, belli bir vadede, 

belli bir döviz cinsinden yükleme vesaikini (belge) talep edilenle tam ve uygunluğu 

halinde kayıtsız şartsız ödeme emri içeren kredi mektubudur. İhracatçı ile ithalatçının 

aralarındaki anlaşmaya göre ithalatçının sipariş ettiği malı kabul şartlarını ihracatçının 

mal sevkiyatı ile ilgili belgeleri birbirine bankalar aracılığı ile ilettiği bir dış ticaret 

aracıdır. 

Uluslar arası ticarette taraflar birbirlerini çok iyi tanımadıkları için ve farklı ülkelerde 

farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik söz konusudur. 

Satıcı, sattığı malların bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları 

zamanında almak amacındadır. Akreditifli işlemlerde banka, tarafsız bir garantör 

niteliğindedir. Satıcıya akreditifte belirtilen uygun vesaiki ibraz etmesi durumunda 

ödemeyi taahhüt etmektedir. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka 

hiçbir şekilde ödeme yapmaz. Bu alıcı açısından önemli, bir güven unsurudur. Bu 

nedenle, akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme 

şeklidir. 

Bir akreditif işleminde akreditif amiri (akreditif açtırmak üzere bankasına başvuran 

alıcı), amir banka (akreditifi açan banka), ihbar veya teyit bankası ( genellikle 

ihracatçının ülkesinde bulunan, ihracatçıya lehine akreditif açıldığını bildiren veya teyit 

eden banka), lehdar, lehine akreditif açılan satıcı) olmak üzere dört taraf vardır. 
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1.4.2.2.3 Harici Garanti 

Harici garantiler, döviz teminat mektupları olarak da adlandırılabilirler. Türkiye’de 

yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışındaki ihalelere katılabilme, katılıp 

kazandıkları ihalelere ait işleri yapabilme, ihracatı geliştirebilme, taşımayı, inşaatı... vb 

yapabilmelerini sağlayan, yüklendikleri işi yerine getirmedikleri takdirde belli tutarın 

tazmini söz konusu olan bağlayıcı bir belgedir. Döviz ödemeli teminat mektupları, yurt 

içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine, yabancı para üzerinden 

düzenlenerek bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi konularında 

muhatap kuruluşlara hitaben verilen ve söz konusu yüklenimlerin yerine getirilmemesi 

halinde, mektup tutarının kayıtsız şartsız ve döviz olarak ödenmesi taahhüdünü taşıyan 

mektuplardır. 

Harici garanti kredilerinde 4 taraf bulunmaktadır. Bunlar; 

İşi yaptıracak olan, ihaleyi açan, avansı veren ve garantinin hükümlerinden 

yararlanacak taraf olan muhatap, işi yapacak  (müteahhit, yüklenici, müşteri ), ihaleye 

girecek ve avansı alacak olan taraf lehdardır. 

Harici garantiyi düzenleyen, yani amirin lehdara karşı taahhüt ettiği işi teminat altına 

alan, taahhüt yerine getirilmediği takdirde belli bir meblağı itiraz etmeden, ilk talepte 

ödeyeceğini kabul eden, bunu yazılı olarak direkt ya da muhabir banka aracılığı ile 

lehdara ileten Türkiye’de yerleşik banka garantör banka, harici garantinin yurt dışındaki 

muhataba yine yurtdışındaki bankası aracılığı ile iletilmeksizin istenmesi durumunda 

garantör bankaca gönderilen garantiyi, garanti vererek ya da vermeksizin muhataba 

ileten banka, muhabir bankadır.21 

 

1.4.2.2.4 Kabul Aval Kredisi 

Kabul kredisi; vadeli mal satımında başvurulan, satılan malın bedelinin bir poliçeye 

bağlandığı ve poliçe bedelinin vadesinde satıcıya ödendiği ödeme şeklidir.  

Poliçe, lehdar (ihracatçı) tarafından muhatap (ithalatçı) üzerine keşide edilen, 

borçlunun borcu üstlendiğini gösterir kabul şerhini üzerinde koyduğunda ödeme 

taahhüdü içeren bir kambiyo senedidir. Kabul şerhi, poliçenin ön yüzüne “accepted 

(kabul edilmiştir) notunun altına firma kaşesinin firma yetkililerince imza atılarak 

tamamlanır. 

Bu hali ile kabul kredisi satıcı tarafından ithalatçıya açılmış bir kredidir. 

                                                 
21 CÖMERT Ercüment, Temel Krediler Semineri Katılımcı El Kitabı, İfa Eğitim ve Danışmanlık 03/04 
Mart 2005 Ankara s. 69 
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Aval kredisi ise, poliçe/bono ilişkisine girerek borçlanan şahıslar lehine verilen bir 

tür kefalettir. Aval kimin lehine verilmiş ise, aval veren o şahıs derecesinde ve 

kapsamında sorumludur. Aval/kabul kredisi esas itibari ile yurt içindeki ithalatçıların 

yurtdışından vadeli mal alımı olanağına sahip olması nedeni ile başvurulan bir ödeme 

şeklidir. 

 

1.5 ELEKTRONİK BANKACILIK 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi teknolojisinin ticari 

yaşamda kullanılmaya başlanmasına paralel olarak, ticari faaliyetler için gerekli olan 

bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılmış ve işlemler bu ortamda yapılmaya 

başlanmıştır. Son yarım yüzyıldır elektronik ticaretin gelişmesiyle bankacılık 

sektöründe, toplumun gereksinimleri doğrultusunda önemli değişiklikler yaşanmaya 

başlanmıştır. 

Artan rekabet ortamında hizmet vermeye devam eden bankalar bu gelişmeler sonucu 

müşterilerinin gereksinim ve istekleri doğrultusunda daha nitelikli hizmetler sunabilme 

yarışı içine girmişlerdir. Bu durum, hizmet sunumunda klasik şube bankacılığının 

yanında alternatif dağıtım kanallarının kullanımını hızlandırmıştır. 

Elektronik para, “yatırılmış değer” veya satış noktası terminalleri vasıtasıyla, iki 

cihaz arasında doğrudan transferleri veya internet gibi açık bilgisayar ağları üzerinden 

ödemeleri yapmak için önceden ödenmiş ödeme mekanizmalarına denir. Yatırılmış 

değer ürünleri “donanım” veya “kart tabanlı” mekanizmalar ve “yazılım” veya “ağ 

tabanlı” mekanizmalardır (aynı zamanda “dijital nakit” denir). Yatırılmış değer kartları 

“tek maksatlı” veya “çok maksatlı” olabilir. Tek maksatlı kartlar (örneğin telefon kartı) 

yalnız bir tür mal veya hizmetin satın alınmasında veya belirli bir satıcıdan ürün 

alınmasında kullanılır, çok maksatlı kartlar birkaç satıcıdan birçok şeyi satın almada 

kullanılabilir. 

Elektronik bankacılık, elektronik kanallar vasıtasıyla bireysel ve küçük değer 

bankacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin sağlanması demektir. Bu tür ürünler ve 

hizmetler, mevduat alma, borç verme, hesap yönetimi, finansal hizmet sunma, 

elektronik fatura ödeme ve elektronik para gibi diğer elektronik ödeme ürünleri ve 

hizmetlerini içerir. 

Elektronik bankacılığın iki temel özelliği faaliyetlerin yürütüldüğü teslim 

kanallarının tabiatı ve müşterilerin bu kanallara erişme yollarıdır. Yaygın teslim 

kanalları arasında “kapalı” ve “açık” ağlar vardır. “kapalı ağlar” erişimi, üyelik koşulları 
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anlaşması ile bağlı olan katılımcılarla (finansal kurumlar, tüketiciler, tüccarlar, ve 

üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılar) sınırlı tutar.22 “Açık ağların bu tür üyelik koşulları 

yoktur. Halen, müşterilere elektronik bankacılık ürünleri ve hizmetlerinin sağlandığı, 

yaygın olarak kullanılan erişim aygıtları, satış noktası terminalleri, otomatik banka 

makineleri, telefonlar, kişisel bilgisayarlar, akıllı kartlar ve diğer cihazları içerir. 

Elektronik bankacılık, bankaların geleneksel mevduat alma ve kredi verme 

faaliyetleri için pazarlarını geliştirmesini sağlayabilir ve yeni ürünler ve hizmetler 

sunmalarını veya mevcut ödeme hizmetlerini sunmada kendi rekabet pozisyonlarını 

güçlendirmelerini sağlayabilir. İlaveten, elektronik bankacılık bankaların işletme 

maliyetlerini azaltabilir. 

Daha geniş olarak, elektronik bankacılık ve elektronik paranın devam eden 

gelişmesi, ulusal ve uluslararası çapta bankacılık ve ödeme sisteminin verimliliğini 

artırma ve bireysel işlemlerin maliyetini azaltmaya katkıda bulunabilir. Bu potansiyel 

olarak üretkenlik ve ekonomik refahta artışlara yol açabilir. Tüketiciler ve tüccarlar, 

ödemeleri yapabilecekleri ve alabilecekleri verimliliği artırabilir ve daha fazla 

kolaylıktan yararlanabilirler. Elektronik bankacılık ayrıca, daha önceleri erişimi sınırlı 

olan tüketici finansal sistemine erişimi artırabilir. 

Teknoloji alanındaki degişimlerin etkilerinin en belirgin şekilde hissedildigi 

sektörlerin başında bankacılık sektörü gelmektedir. Bankaların teknolojik gelişmelere 

ayak uydurması, hizmet maliyetlerinde düşüş saglamanın yanı sıra çok çeşitli ürünlerin 

müşteriye en hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlayacaktır. 

Bankacılık ürün ve hizmetlerinin geleneksel olmayan kanallardan müşterilere 

sunuldugu bu yeni dönemde, ATM’ler ilk ve en yaygın kullanılan alternatif dagıtım 

kanalı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında, telefon bankacılıgı, ev-ofis bankacılıgı 

ve Internet bankacılıgına uzanan geniş bir yelpazede müşterilerin, şube dışında da 

bankacılık ürünlerine ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Elektronik bankacılık ve 

elektronik paranın gelişimi ilerledikçe, bankalar ve ulusal sınırlar ötesindeki müşterileri 

arasındaki etkileşimin artması muhtemeldir 

Türk bankacılık sektörünün alternatif dağıtım kanalları uygulamaları açısından 

gelişiminde özellikle 1994 yılı sonrasında, müşteriye yönelik olarak yapılanmaya giden 

ve müşteri bölümlendirmesini ön plana çıkaran bir profil görülmektedir. Satış 

                                                 
22 www.tbb.org.tr/turkce/basle/Electronic.doc/20.01.2007 
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ekiplerinin ve şubelerin üzerinde bulunan işlemsel yükü kaldırmaya ve işlem 

maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen bankalar, öncelikli olarak internet, telefon ve 

bankamatik (ATM) gibi alternatif kanalları dağınık yapıdan merkezi yapıya çevirerek 

aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Çoklu kanal stratejisi olarak ortaya çıkan bu 

uygulama tamamen şube ağırlıklı satış ve hizmet üzerine odaklanan bankacılık 

sektörünü, hizmet standartları belirlenmiş, tek bir veri tabanı üzerinden merkezi olarak 

işleyen bir kanal yönetimi stratejisi oluşturmaya yöneltmektedir. 

Ekonominin dinamiklerini yakından takip eden bankacılık sektörü, kar sağlama, 

büyüme, varlığını devam ettirme gibi temel hedeflerini, değişen teknoloji ve buna bağlı 

olarak geliştirilen yeni ürünleri müşterileriyle buluşturabildiği ölçüde yerine 

getirebilecektir. Bu ürünlerin müşteriye sunulmasında teknolojik alt yapı kadar, 

ürünlerin tanıtımı, kullanım özellikleri vb. konular da etkili olacaktır. Bu noktada sektör 

çalışanlarının eğitimi kadar müşteriye verilecek eğitim de büyük önem arz etmektedir. 

Elektronik bankacılık, 1980 ve 1990 arasındaki on yıl içerisinde, demografik 

değişiklikler, bankaların konsolidasyonu, düzenleyici reformlar, gelişen teknolojilerin 

bankacılık sektöründe kullanılması ve değişen müşteri istekleri gibi nedenlerden dolayı 

hızlı bir değişim ve gelişim süreci içine girmiştir. Bu süreç içerisinde; kullanılan ödeme 

sistemleri de değişim göstermiştir. Genellikle bir bankada hesap açarak ödemelerin bu 

banka üzerinden gerçekleştirildiği ya da demelerde esas itibarıyla çekin kullanıldığı 

ödeme sistemlerinde zamanla büyük sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu 

sistemlerde ödemeleri gerçekleştirecek bankalar çok sayıda kâğıt belge inceleme yükü 

altına girmişlerdir. Bu yük, özellikle çekle ödeme söz konusu olduğunda daha da 

artmıştır. Ayrıca bankaların personel ve şube giderlerinde de büyük artışların olduğu ve 

personel giderlerinin, banka işletmelerinin tüm giderlerinin, %70-80’nini oluşturmaya 

başladığı görülmüştür. Bu arada nakit ödemelerin tutar itibariyle düşük kalmasına 

rağmen işlem sayısının önemli boyutlarda olması da aşılamayan bir sorun olarak 

kendini göstermeye devam etmiştir. Bütün bu nedenlerle bankalar; işlemlerinin 

rasyonelleştirilmesi ve bu arada elektronik sistemlerden yararlanılması konuları 

üzerinde durmaya başlamışlardır. İlk olarak müşterinin banka veznesine gitmeden 

hesabından nakit gelmesini sağlayan sistemler 1967’de İngiltere’de Barclays Bank 

tarafından kullanıma sunulmuştur. Bugünkü benzerlerinden farklı olarak delikli kartlar 

esasına bağlı olarak çalışan bu sistemi, 1968 yılından itibaren Fransa, İsveç, İsviçre, 

ABD ve Japon bankaları da kullanmaya başlamışlardır. Bu sistem zaman içinde 

geliştirilerek, para çekmenin yanı sıra hesaba para yatırma, başka bir hesaba havale 
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yapma, hesap bakiyesi öğrenme vb. diğer bankacılık işlemlerinin de yapılabilmesine 

olanak verebilecek hale getirilmiştir. Bu şekilde 1983’den itibaren kullanıma giren 

otomatik vezne makineleri (ATM), bankacılık işlemlerinde maliyetlerin büyük ölçüde 

düşmesine neden olmuştur. 

İletişim teknolojisinin vardığı son nokta sayılan internetin tüm dünyada 1995 

yılından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte gerçek zamanlı 

işlem olanağı sağlayan internet bankacılığının yaygınlaşmaya başladığı görülmüştür. 

Gelişen PC teknolojisi ve yüksek hızlı modem teknolojisinin internet’e ulaşmada 

kullanılmasına paralel olarak, 1995 yılından itibaren açık sistem sayılan Internet 

üzerinden yapılan elektronik bankacılık hizmetlerinin sunumuna başlanılmıştır.  

Türk bankacılık sektörü incelendiğinde, özellikle 1994 yılı sonrasında müşteriye 

yönelik olarak yapılanmaya giden ve müşteri bölümlendirmesini ön plana çıkaran bir 

profil görülmektedir. Satış ekiplerinin ve şubelerin üzerinde bulunan işlemsel yükü 

kaldırmaya ve işlem maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen bankalar, öncelikli olarak 

internet, telefon ve ATM gibi alternatif kanalları dağınık yapıdan merkezi yapıya 

çevirerek aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Çoklu kanal stratejisi olarak 

ortaya çıkan bu uygulama tamamen şube ağırlıklı satış ve servis üzerine odaklanan 

bankacılık sektörünü, hizmet standartları belirlenmiş, tek bir veri tabanı üzerinden 

merkezi olarak işleyen bir kanal yönetimi stratejisi oluşturmaya yöneltmektedir. 

Özellikle son yıllarda Türk bankalarının ileri teknoloji kullanımları artmakla 

kalmayıp,  gelişmiş ülke bankacılık uygulamaları düzeyine erişmiştir. Elektronik ödeme 

makineleri (ATM), satış noktası terminalleri (POS) ve başta kredi kartları olmak üzere 

plastik kartlar halk tarafından da genel kabul görmüştür. Internet hizmetlerinin ve 

Internet üzerinden yapılan ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla, Internet bankacılığı 

uygulamaları hız ve etkinlik kazanmıştır. 

 

1.6 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ 

Türkiye’de bankacılık 1995 yılında gerçekleşen ve 1996 yılında da hızla devam eden 

reel büyüme ile hareketlenmeye başlamıştır. Bu olumlu gelişmenin en önemli nedeni 

ekonomik faaliyetlerin canlılığını koruması, mali piyasalarda istikrarın sürmesi, pozitif 

reel faiz oranlarına bağlı olarak TL cinsinden finansal varlıklara olan talebin yüksek 

kalması, ekonomik birimlerin portföy tercihlerinde finansal varlıklara olan talebin yavaş 

da olsa azalması olmuştur.23 

                                                 
23 ERÇEL Gazi “Bankacılık Sektörün Günümüzdeki Durumu” Bankacılar Dergisi TBB Yayınları Sayı 21 
Haziran 1997 s. 32 
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1997 yılında da ekonomide yüksek oranlı büyüme eğiliminin sürmesi ve mali 

piyasalarda istikrarın genel olarak korunması bankacılık sektörünün gelişimi olumlu 

yönde etkilemiştir. Bu çerçevede kredi hacmi yüksek oranlı gelişme eğilimini 

sürdürürken YTL kaynaklarının giderek repoya yönlendirilmesinin de etkisiyle 

konsolide mevduatta yavaşlama kaydedilmiş, mevduat dışı kaynaklarda ise özellikle 

yurtdışından temin edilen kredilere bağlı olarak önemli artış sağlanmıştır. 24 Etibank, 

Denizbank, MNG Bank ve Anadolubank 1997 yılında açılan bankalar olup bu yıl 

zarfında banka sayısı 72’e yükselmiştir. 

1998 yılına gelindiğinde enflasyona karşı uygulanan politikalar ve Rusya’da yaşanan 

olumsuz gelişmeler sonucu ekonomide durulma yaşanmış bu da TCMB’nın maliyetleri 

yükseltmesine neden olmuş bankalar daha yüksek fiyattan likitide gereksinimlerini 

karşılamışlardır. 

1999 yılında BDDK’ (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tamamen 

bağımsızlaşmış, bankaların kuruluşu, işlemleri hakkında tam yetkiye sahip olmuştur. 

Mali bünyesi zayıflayan bankaların (Egebank, Esbank, Türkiye Tütüncüler bankası, 

Yaşarbank, Sümerbank ve Yurtbank) yönetimine el konularak TMSF’ ye 

devredilmişlerdir. 2000’de Etibank ve Bank Kapital’in 2003 yılında ise Pamukbank’ın 

TSMF’ ye devri gerçekleşmiştir. 

 

                                                 
24 ERÇEL Gazi, “1997 Yılında Türk Bankacılık Sistem,” Bankacılar Dergisi TBB Yayınları Sayı.24 Mart 
1998 s:5 
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II.BÖLÜM 

PERFORMANS YÖNETİMİ 

2.1. PERFORMANS VE PERFORMANS YÖNETİMİNİN TANIMI VE 

ÖNEMİ 

2.1.1.Performans Tanımı ve Önemi 

İngilizce’de 15. yüzyıldan bu yana kullanılan “performance” kelimesinin Türkçe 

karşılığı “başarım” olarak literatüre geçmiştir. TDK sözlüğünde başarımın 

anlamlarından bir tanesi kişinin yapabileceği en iyi derece, takat sınırı olarak 

tanımlanmaktadır.25 

Yabancı kökenli bir kelime olan performans Türkçe’ye “edim” olarak çevrilmiştir. 

Edim, insan kaynakları yönetimi işlev ve işlemlerinde en yoğun biçimde kullanılan 

fakat sınırları ve içeriği fazla açımlanmamış bir terimdir. İnsan kaynakları yönetimi 

açısından edim (performans) bireyin bütünlüğü ile örgüt hedeflerinin etkileşiminin bir 

sonucu olarak tanımlanabilir.26 

Organizasyonlar, belirli bir vizyon doğrultusunda, ortak amaç ve hedeflere ulaşmak 

için çalışan ortak inanç ve değerlere sahip olan insan topluluklarıdır. Organizasyonun 

temel taşlarını oluşturan ortak amaç ve hedeflere ulaşmak ancak ortak bir vizyonun 

belirlenmesi, çalışan her bireye bu vizyona uygun misyon yaratmak ve istenilen amaca 

ulaşılması için bireyin bilgi, yetenek ve sorumluluklarının uzman yöneticiler ile 

yönetilmesi ile mümkün olmaktadır. Örgüt çalışanlarının eğitim düzeyi, üstlendikleri iş 

üzerindeki bilgi ve becerileri, hedeflere ulaşma yönündeki kararlılıkları örgütlerin 

sağlıklı ve istikrarlı büyümeleri için büyük önem arz etmektedir. Çalışanların örgütün 

inanç ve değerleri ile uyumlu olarak sahip oldukları ya da sonradan geliştirdikleri 

eylemler, yetkinlik olarak nitelendirilebilinir. Bireyin yetkinlik düzeyi, örgütün 

yetkinlik düzeyi ile doğru orantılıdır ve bu yetkinlikler organizasyonel değerleri 

yansıtmalıdır. 

 

2.1.2.Performans Yönetiminin Tanımı ve Önemi 

Performans yönetimi sistemi, çalışan ile performans yöneticisinin birlikte gelişme 

amaçlarını tartışmalarına ve bu amaçlara ulaşmak için ortak bir plan yapmalarına ortam 

yaratmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilmesi beklenen organizasyonel amaçlara ve 

                                                 
25 ÇAĞAN Oylum, Performans Yönetimi Kobifinans Kobilere Özel Dergi, Nisan-Mayıs-Haziran 2007 
sayı:17 Fabrika Basım İstanbul s.52 
26 AÇIKALIN Aytaç, İnsan Kaynağının Yönetimi Geliştirilmesi, Seçkin Yayıncılık 1999 Ankara s. 102 
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bu yönde çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın 

organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak 

çabalara yapacağı katkıların düzeyini artırıcı bir biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, 

ücretlendirilmesi ya da ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir.27 

Performans yönetimi birey ekip ve örgüt performansının geliştirilmesi için 

tasarlanmış ve birincil amirlerinin sahiplendiği ve sürdürdüğü bir süreç olarak 

tanımlanmıştır.28 

Performans yönetimin işletmenin hedeflere ulaşması amacı ile personelin 

performansına konulan standartlarla organizasyon ve bölümün kontrolü ile uyum 

içerisinde gerçekleştirilir.29 

Performans yönetim sürecinin çalışanlar üzerindeki etkileri kadar organizasyonun 

bütünü üzerindeki etkileri de büyüktür. Çalışanın belirli periyotlar ile performansının 

denetlenmesi ve değerlendirilmesi çalışanların yaptıkları işi özümlemesini ve işe 

odaklanmalarını sağlar. Çalışan neyi, niçin yaptığını kavrar ve iş üzerinde daha hâkim 

konuma gelir. Yapılan iş üzerindeki yeteneklerini geliştirmesine iç ve dış eğitimler ile 

bilgisini artırmasına olanak sağlar. Günümüz çalışma koşulları ele alındığında kendisini 

geliştirmesi bir konuda uzmanlık sağlaması ve kariyer planlarının güçlenmesi 

konularında performans yönetimi çalışanlara ışık tutar. 

Günümüz rekabet ortamında, çalışanların aynı amaç ve hedefler doğrultusunda 

hareket etmesi, yaptıkları işin bilince olmaları ve etkin bir yönetim sistemi ile temel 

yetkinliklerini olumlu yönde artırmaları ile görev yaptıkları kurumların verimliliğini ve 

rekabet gücünü de artırırlar. 

Personelin performans yönetiminde zaman, miktar, kalite, maliyet, malzeme, sağlık 

ve güvenlik standartlarının göz önüne alındığı düşünülürse performans yönetimi 

organizasyonun (işletmenin) günümüz rekabet ortamında güçlüklerle başa çıkma 

seviyesini artıracaktır. 

 

 

 

 

                                                 
27 BARUTÇUGİL İsmet, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık Mart 2002 İstanbul s. 125 
28 ERGİN Canan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Psikolojik Bir Yaklaşım İş ve Yönetim Serisi Acedemyplus 
Yayınevi 2002 ANKARA s. 136 
29 CLAYTON Susan Supervısıon, Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Yönetim, Hayat Yayınları 
Çeviri. Mehmet ZAMAN 2000 İstanbul 8.Bölüm s. 101 
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2.2.BANKALARDA PERFORMANS YÖNETİMİ 

2.2.1.Performans Yönetimi Amaçları 

Performans yönetimi sisteminin temel amacı, çalışanların şirket hedefleri 

doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla, performans 

yönetimi sisteminde, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlayacak araçların ve yaklaşımların geliştirilmesi ve kullanılması esastır.30 

Performans yönetimi sisteminin ana unsuru, çalışanların performansının takibini ve 

geliştirilmesini amaçlayan performans değerlendirmesi sistemidir. Performans 

değerlendirmesi sisteminin amacı incelendiğinde, aşağıda yer alan üç ana noktanın göze 

çarptığı görülür, performans yönetim sisteminin organizasyonların daha etkin 

çalışmasını sağlayan bir dizi amaçları bulunmaktadır. 

A)Yönetsel Amaçlar: Performansın yönetim sürecini uygulayan amir, performans 

yönetimini çalışanın başarısını açığa çıkarmak ve sonucunda iş ve işveren için gerekli 

düzenlemeleri yapmak için uygular. Bir organizasyonda ücretlendirme, yükseltme, 

transfer ve işten çıkarma gibi yönetsel kararların oluşturulmasında ortaya çıkmaktadır. 

B)Geliştirmeye Yönelik Amaçlar: Performans yönetiminin amaçlarından bir tanesi 

de işe alınan personelin işe alınma sürecinden itibaren işe olan yetkinliklerinin hangi 

düzeyde olduğunun belirlenmesi ve bu konu üzerinde personelin kendisini ve iş 

becerisinin yükseltilmesinin sağlamasıdır. Geliştirilmeye yönelik amaçlar kariyer 

planlamasında eğitim-geliştirme programlarının hazırlanmasında danışmanlık ve 

rehberlik desteğinin verilmesinde güçlü ve güçsüz yönler ile ilgili geri bildirimlerde 

bulunulmasını ön plana çıkarmaktadır. 

C)Araştırmaya Yönelik Amaçlar: Performans yöneticisi hangi departmanda olursa 

olsun çalışanın yapmış olduğu işe karşı tutumunu iş üzerindeki olumlu olumsuz 

düşüncelerini ve işi yaparken uyguladığı davranışlarının sebebini belirginleştirmek 

durumundadır. Personelin işe tatmini motivasyon düzeyinin belirlenmesinde gelecekteki 

hedeflerin saptanmasında performans düzeyini etkileyen faktörlerin ortaya 

çıkarılmasında ve çalışanların performansı ile organizasyonun amaçları arasındaki 

ilişkinin incelenmesinde gündeme gelmektedir. Bu amaçlar;  

• Organizasyonel hedeflerin açık tanımlanmış bireysel hedeflere 

dönüştürülmesi 

                                                 
30 BAYAR Başak, Performans Yönetimine Bütünsel Bir Bakış, Ernst & Young İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı www.insankaynakları.com/cn  29.04.2004 
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• Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan performans kriterlerinin 

belirlenmesi 

• Belirlenen kriterlere göre çalışanların zamanında ve adaletli değerlendirilmesi 

• Performans değerlendirme sistemi, astlar ve üstler arasındaki ilişkilerin ve 

iletişimin geliştirilmesini, çalışanların performans sorunları ile baş 

edebilmelerini sağlayacak bir yapı ortaya koyar. Çalışanların 

performanslarının altı aylık ve/veya bir yıllık dönemlerle düzenli olarak 

değerlendirilmesi; yöneticilerin, çalışanların iş tatmini, kariyer hedefleri, 

eğitim ihtiyaçları ve diğer kişisel sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlar. 

Her çalışan, kendinden ne beklendiğini ve üstünün gösterdiği performans hakkındaki 

düşüncesini bilme ihtiyacındadır. Performans değerlendirme sistemi; şirketin çalışanın 

başarılarını önemsediğini, başarıyı teşvik ettiğini gösterir ve çalışanın iyi performans 

göstermesini engelleyen noktaların tespit edilmesi, bu doğrultuda kendisine gerekli 

olanakların tanınmasını sağlamak suretiyle, açık bir şekilde bu ihtiyacı karşılar. 

 

2.2.2 Performans Yönetimi Döngüsü 

Performans Yönetimi Süreci, planlama ile başlayıp değerlendirme sonuçlarının 

çeşitli insan kaynakları süreçleri ve yönetsel kararlar için kullanılması ile tamamlanır. 

Ancak, değerlendirmelerin yapılarak sonuçların kullanılması aynı zamanda yeniden 

planlama ve hedef belirleme sürecinin başlangıcı anlamına da gelmektedir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi bu süreç, aslında bir döngüye ve sürekliliğe sahiptir. Kurumun 

amaçlarını gerçekleştirmesi öncelikli iken çalışanların da profesyonel gereksinimlerini 

karşılamayı sağlar. Hem kurumun hem de çalışanların ortak kazanç üzerinde 

odaklanmasını sağlarken, ortak gelişimin gerçekleşmesi mümkündür. 

A)Planlama 

Yönetimde ilk adımı işin planlanması oluşturmaktadır. Ne, ne zaman, nerede, kim ve 

ne kadar gibi sorulara verilecek yanıtlar işin tanımı, ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, 

beklentilerin ne olduğu ve hangi koşullarla (maliyet, miktar, süreç) işin 

gerçekleştirileceğinin önceden belirlenmesi planlama sürecinde yer almaktadır. Tüm 

süreçlerde ve sistemlerde olduğu gibi, düzgün ve doğru bir planlama, tüm sürecin 

sağlıklı ve amaca uygun olarak yürümesi için gereklidir. 

Bu aşama, performans göstergelerinin tanımlanması ve dönemsel hedeflerin 

ağırlıkları ile birlikte belirlenmesi alt aşamalarını içermektedir. 
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Gösterge ve Hedeflerin Belirlenmesi 

Temel performans göstergeleri, yukarıda da belirtildiği gibi şirketin hedeflerine 

ulaşabilmesi için hangi alanlara öncelik verilmesi ve özen gösterilmesi gerektiğini 

belirten göstergelerdir. Doğru ve amaca yönelik göstergelerin oluşturulması, doğru 

konularda hedeflemelerin yapılabilmesi için bir ön koşuldur. Gösterge ve hedeflerin 

yönetim kademesinde yukarıdan-aşağıya doğru oluşturulması ve paylaşılarak yayılması 

gereği göz önüne alındığında; bu özelliklere sahip göstergelerin ortaya konabilmesinin 

ancak şirket vizyonu ve stratejisinin belirlenmiş olması, kritik başarı faktörlerinin neler 

olduğu konusunda uzlaşılmış olması ile mümkün olabileceği gerçeği ortaya 

çıkmaktadır. Böylece, göstergelerin bizi nereye götüreceği konusu netleştirilmiş 

olmaktadır. 

Temel Performans Göstergelerinin Belirlenmesi 

Temel performans göstergelerinin belirlenmesi ise şirket karnesi mantığı içerisinde 

finansal, müşteri, süreç, çalışan boyutlarında ele alınıp belirlenebilir. Temel Performans 

Göstergelerinin belirlenmesi ve üzerinde uzlaşılması, kullanıcılar tarafından anlaşılması, 

benimsenmesi sonrasında sıra hedef belirlemeye gelmiş demektir. Hedef belirlemede de 

sırasıyla şirket hedeflerinin belirlenmesi, bölüm/birim hedeflerinin belirlenmesi ve nihai 

olarak bireysel hedeflerin belirlenmesi şeklinde olacaktır. Bu sayede tüm çalışanlar 

genel resim içerisindeki yerlerini ve katkılarını görebilecekler, aynı ortak hedefe doğru 

yol alabileceklerdir. Hedef belirlerken dikkat edilmesi gereken nokta hedefin her iki 

taraf için aynı şekilde anlaşılması ve benimsenmesinin yanında zorlayıcı, 

ölçümlenebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olması gerektiğidir. 

Yukarıda bahsedilen temel performans göstergelerinden ayrı olarak, şirketin kabul 

ettiği temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklere yönelik hedeflemeler de 

yapılabilmektedir. Bu sayede çalışanların, istenilen yetkinlikler bazında kişisel 

gelişimlerine destek olunmaktadır. 

B)Uygulama 

Planlama adımında öngörülenlerin hayata geçirilmesidir. Bu aşamada yapılan iş, 

planın gerçeğe uygunluğunu görmektir.  

C)İzleme 

Uygulamada yapılanların tarz, yaklaşım ve plana uygunluk açısından kontrolüdür. 

Şayet çok büyük bir sapma veya aksaklık yoksa uygulamaya müdahale edilemez.  
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D)Gözden Geçirme ve Geri Bildirim 

Performans yönetiminde genellikle ilk baştaki hedef belirleme ve en sondaki 

değerlendirme aşamalarına odaklanılmakta, gözden geçirme ve geri bildirim aşaması 

ihmal edilmektedir. Oysaki performans yönetimindeki amaç, nihai noktada hedeflerin 

gerçekleştirilmiş olması, çalışanın istenilen yetkinlik seviyesine ulaşmış olması ve 

şirket-çalışan arasında karşılıklı bir kazancın oluşmuş olmasıdır. O nedenle, son 

aşamada hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının tespitinden ziyade, ara aşamalarda takiplerin 

yapılması ve sapmalara “iş işten geçmeden” müdahale edilmesi, geri bildirimlerin 

yapılması hem şirket hem de çalışan açısından istenilen ve olması gereken bir 

uygulamadır. 

 

Hedeflerin belirlenmesi kadar, dönem sonunda performansın değerlendirilmesi de 

çok önemlidir. Değerlendirmede; değerlendirilen, değerlendirici ve kurum olmak üzere 

üç boyut yer almaktadır. Değerlendirme; çalışanlara performansları hakkında 

geribildirimde bulunma, gelişimlerine katkıda bulunma ve kuruma da insan kaynakları 

uygulamaları, kararları hakkında veri sağlama işlevlerini görmektedir. 

Değerlendirme aşamasında en önemli rol, değerlendiricinindir. O nedenle, 

değerlendiricilerin bu konuda iyi eğitim almış olmalarının sağlanması tüm sürecin 

sağlığı açısından gereklidir. Değerlendirmelerin, objektif ve somut verilerle 

desteklenmesi sonuçlarının inanılırlığı ve kabul görmesi anlamına gelmektedir ki; bu 

durum çalışanların sisteme ve kuruma güvenlerinin artmasına katkıda bulunur. 

Değerlendirme sonuçlarının kullanılması ve bunun sonuçlarının makul süreler içerisinde 

görülmesi, tıpkı değerlendirmelerin objektif ve somut verilerle yapılması gibi sisteme 

olan güveni arttıracaktır. Değerlendirme sonuçları, ücret yönetimi, eğitim ve gelişim ve 

kariyer planlama konulardan bir veya birkaçında kullanılabilir. 

 

2.3 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TANIMI VE ÖNEMİ 

2.3.1 Performans Değerlendirmesinin Tanımı 

Performans değerlendirme, çalışanların etkinliğinin arttırılması amacıyla bireyin elde 

ettiği başarıları belirleyen temel süreçleri içeren organizasyonel bir sistemdir. Diğer bir 

tanımlamayla performans değerlemesi “bir yöneticinin önceden saptanmış standartlarla 
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karşılaştırma ve ölçme yoluyla, iş görenin işteki performansının değerlendirilmesi 

sürecidir”.31 

Bir organizasyonda var olan insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden bir 

tanesi olup, organizasyonda çalışanların başarı düzeyinin ölçülerek hem çalışan hem de 

organizasyon için en iyi kararın verilmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Belirli bir iş ve görev tanımına sahip olan bireyin bu iş ve görev tanımını ne düzeyde 

gerçekleştirdiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler performans 

değerlendirmenin temelini oluşturur. Kişi, tanımlanmış olan görevlerini belirlenmiş 

zaman dilimi içerisinde ne düzeyde gerçekleştirebildiğini kişisel tatmini açısından 

bilmelidir. Böylece, yaptığı çalışmaların sonuçlarını görme imkânına sahip olarak, 

bireysel başarısını veya başarısızlığı değerlendirecektir. Bunun yanı sıra kişinin işvereni 

de, yaptığı iş anlaşmasının koşullarının ne oranda gerçekleştiğini, çalışanın ilgi ve 

yeteneklerinin işe ne düzeyde yansıdığını, kişinin iş başarısı ve görev tanımındaki 

standartlara ne derece ulaştığını belirlemiş olacaktır.32 

Performans değerleme kısaca bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, 

yeterliliklerini, fazlalıklarını tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Diğer bir değişle, 

belirli bir iş ve görev tanımını ne düzeyde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi çabasıdır. 

Performans yönetim sisteminin en önemli süreçlerinden bir tanesi olan performans 

değerlendirme, bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Performans değerlendirme 

personel ile ilgili bulguları ortaya çıkarılmasında yargılama ve hüküm verme 

aşamalarının tamamını kapsar. Bu nedenden ötürü performans değerlendirme 

performans yönetim sistem süreçlerinden bir tanesi olarak ele alınmalı ve tek başına 

algılanmamalıdır.  

İşe alım, ücretlendirme ve personelin yetiştirilmesi için gerekli olan eğitim sisteminin 

personelin yetenekleri doğrudan veya dolaylı yoldan değerlendirilmelidir. 

Organizasyonda çalışanlar ve iş üzerindeki yetenekleri yakın bir plan ile incelenmeli ve 

gelişmeler objektif olarak değerlendirilmelidir.  

Performans değerlendirmesi, gerçek anlamda ortak bir çalışmaya bilgi alışverişine 

gerek hatalar ve gerekse başarılar açısından sorumluluğun paylaşılmasına ve eğitimin 

gelişmesine olanak sağlayan dinamik bir sistemdir. Performans değerlendirmesi bir 

başka açıdan bireyin görevindeki başarısını işteki tutum ve davranışlarını, ahlak 

                                                 
31 PALMER M. Performans Değerlendirmesi Rota Yayınları1993 İstanbul s. 122 
32 http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_merkezi/02.07.2003 
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durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve çalışanın organizasyonun başarısına olan 

etkilerini düzenleyen planlı bir araç olarak da tanımlanmaktadır.33 

Performans değerlendirmeni temelde iki ana amaca hizmet eder. Bunlardan bir tanesi 

yöneticilere terfiler, ücret artışları ve diğer yönetim kararlarına temel teşkil eden 

bilgileri sağlar. Performans değerlemenin ikinci yararı, performans analizleri 

çalışanların kendileri için önceden belirlenmiş standartlara ne ölçüde yaklaştıklarına 

ilişkin bilgi sağlamasıdır. 34 

 

2.3.2 Performans Değerlendirmesinin Önemi 

Organizasyonda belli bir işi yerine getiren bireylerin performansı tüm 

organizasyonun performansını etkilediğinden dolayı performansın değerlendirilmesi 

işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Gerek birey ve gerekse kurum 

performansının değerlendirilmesinden elde edilen bililer sonucu bireylerin terfi etmesi 

ile ücretlerin artırılmasına, görevlerin değiştirilmesine, işten çıkarılmasına, işlerin 

zenginleştirilmesi ve benzer kararlara ulaşılabilinir. 

Çalışanların işlerindeki performansları konusunda bilgilendirilmeye ve geri bildirim 

almaya ihtiyaçları vardır. İnsanın psikolojik ihtiyaçları arasında yer alan, davranışları 

hakkında bilgilenme dürtüsü, kişinin moralinin iyileşmesine ve kendine olan güveninin 

artmasına neden olarak kişisel gelişime olanak sağlar. Performans değerlendirme, kişi 

düzeyinde psikolojik bir ihtiyaç olduğu halde, kurum düzeyinde motivasyona yönelik 

bir ihtiyaçtır. Kişi mevcut eksikliklerini görüp, kendini yenilemeye ve yeni atılımlar 

yapmaya yönelir. Tek tek kişilerin performanslarının iyileştirilmesi de bir bütün olarak 

kurumun etkinliğinin artırılmasını sağlar. Bunun sonucunda çalışanlara yönelik 

ödüllendirme politikalarında düzenleme yapılarak, uygulanması gereken maddi ve 

manevi motivasyonlar belirlenmiş olur. 

 

2.4.PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN AMAÇLARI 

Performans değerlendirmesinin en büyük nedenleri ücretlendirmedeki dengeyi 

sağlamaktır. Performans yönetimi sayesinde kurumlar, çalışanlar hakkında rasyonel, 

etkili ve dengeli bir ücret sisteminin yerleştirilmesine katkıda bulunur. 

                                                 
33 BARUTÇUGİL İsmet, Performans Yönetimi,  Kariyer Yayıncılık Mart 2002 İstanbul s. 178/179 
34 TURGUT Hakan,“Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece 
Performans Değerleme Yöntemi”, Sayıştay Dergisi Sayı:42 S. 56 
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• İşe alımlarda adaylarda ne gibi ölçülerin aranması gerektiği, boş işin 

gerektirdiği yetenek, sorumluluk ve çalışma koşullarını belirler. 

• İş hakkında doğru bilginin hiyerarşik yapıda üst yöneticiye kadar aktarımını 

sağlar. 

• İyi performansı pekiştirmek, kötüyü iyileştirmek için etkili bir araçtır. 

• İşletmedeki iş kavramını standartlaştırmak için uygulanır. 

• İşletmedeki eğitim düzeyinin kapsamını ve düzeyini belirleyerek 

geliştirebilmeye olanak sağlar. 

• İşletmedeki huzursuzluklara, verim düşüklüğüne son verir. 

• Üretim yöntemlerinde yapılacak değişikliklerde, yeni çalışma yönteminin 

uygulamaya konmasından sonra bunun çalışanlara yükleyeceği yeni 

gereklerin saptanmasını sağlar. 

• İş gören motivasyonun ve verimin artmasına zemin hazırlar. 

 

2.5 PERFORMANS DEĞERLEDİRMESİNİN YARARLARI 

Kuruluşta çalışan herkes uzun bir zincirin halkalarıdır. Zincirin hangi kısmında 

standartlara uygun iş çıkmadığının ve hangi halkanın zayıf olduğunun farkına varılıp, 

düzeltme yoluna gidilebilmesi, zincirin diğer halkalarının olumsuz etkilenmesini 

önler.35 

Performans değerlendirmesi, yöneticinin işi ve o işi yapan personeli yakından 

tanımasına olanak verir. Yapılan çalışmalara sonucunda personel hakkında pek çok bilgi 

toplayan yönetici, personel hakkında objektif karar verebilir. İş beklentileri ve sonuçları 

hakkında yönetici ve çalışan arasında iyi bir iletişim kurularak geliştirilen yöntemler ve 

yeni fikirler için fırsatlar yaratılmış olur. Performans iyi bir şekilde 

değerlendirildiğinde, çalışanlar işi nasıl yaptıklarının bilincine varırlar ve 

endişelenmekten kurtulurlar. Personel performansları hakkında zamanında geri bildirim 

aldıklarından verimlilikleri ve iş tatminleri artar. Çalışanlar ile iki yönü iletişim 

kurulduğunda amaçlar açıklık ve netlik kazanır. Böylece personelin odaklanması ve 

başarılı olması kolaylaşır.  

Profesyonel olarak performans değerlendirmesi öğrenmek yönetim becerilerinin 

geliştirilmesi ve sorumluluğun artırılması için mükemmel bir hazırlıktır. 

                                                 
35 CUSINS Peter, Orta Düzey Yöneticiler İçin Yönetim Teknikleri, Etkin Yönetim Dizisi Çeviri Günhan 
Günay Rota Yayınları 1.Basım İstanbul Ekim 1997 s. 68 
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Objektif olarak uygulanan ve objektif ölçütlere dayanan bir performans 

değerlendirme yüksek moral ve organizasyona güven duygusu yaratacaktır. Örneğin, iyi 

niyetini ve çalışma gücünü ortaya koyan bir çalışan, düşük performanslı ve isteksiz bir 

çalışanla aynı şekilde değerlendirilmek istenmez. Bu motivasyon bozukluğu, çalışma 

isteğinde azalmaya sebep olur. Ancak doğru bir performans değerlendirme ile çalışan 

eksikliklerini giderme ve yeteneklerini geliştirmeye çalışır. Etkin bir ücretlendirme 

(ekonomik ve psikolojik) işi özendirir.  

 

2.6 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ÖN ÇALIŞMALAR 

Performans değerlendirme teknikleri Dünya’da ilk kez Amerika’da 1915 yıllarına 

doğru kamu kuruluşları tarafından kullanılmaya başlanılmış, 1935 yılından itibaren ileri 

düşünceli yöneticiler tarafından bir aşama kazanılarak yeni bir uygulama alanı bulmuş 

ve ikinci dünya savaşı sonucunda hızla gelişmiştir.36 

Performans değerlendirmesi sırasında değerlendirme amirinin dikkat etmesi gereken 

iki önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi kişilerin performansını, kurumun gelecek 

rotası çevresi dâhilinde değerlendirmek diğer önemli husus ise, bu değerlendirme 

sonuçlarının gerçek dönüşlerinin olmasıdır.37 

Bir organizasyonda performans değerleme sistemi oluşturulmasında ilk adım mevcut 

sistemin amaç ve hedeflerinin ne olacağını saptamaktır. Organizasyonda yapılacak 

gerçekçi bir iş değerlendirmesi ve analizi, performans değerleme sisteminden neler 

beklenmesi gerektiğini de ortaya çıkaracaktır.38 Personelin performans değerlendirmesi, 

organizasyonda gerçekleştirilmek istenilenlerin anlaşılma derecesini görebilmek, 

kaynakların kullanılma etkinliğini ortaya çıkarmak, gerçek olaylara dayanan kararlar 

verebilmek, misyon ve vizyon paylaşımının seviyesini görebilmek, bireysel ve örgütsel 

eğitim ihtiyacının saptanması, örgütsel gelişim indeksini yukarıda tutabilmek için 

yapılır. 

 

 

                                                 
36 SABUNCUOĞLU Zeyyat, Personel Yönetimi-Politika ve Yönetsel Teknikler, Uludağ Üniversitesi 
İ.İ.B.F. Öğretim.Üyesi 8. Baskı 1997 Bursa s. 189 
37 İZGÖREN Ahmet Şerif, Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak Şirketler İçin Bir Değişim ve Yeniden 
Yapılanma Klavuzu Academy Plus Yayınevi Ankara 2001 s. 99 
38 TURGUT Hakan, “Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece 
Performans Değerleme Yöntemi”, Sayıştay Dergisi Sayı:42 S. 58 
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2.6.1 İş Analizi ve Faktör Seçimi 

İş analizi ve benzerleri yapan her çalışanın ne yapması gerektiğini, biçimsel olarak 

belirleyen kesin standartlar ortaya konulur. Ustalık, çaba, sorumluluk ve çalışma 

koşulları belirlenir. 

Objektif kriterlere göre yapılacak bir iş analizi performans değerlendirmesi ile 

birlikte toplam ücretin belirlenmesini sağlayacaktır. 

Değerlendirmeye temel alınacak faktörler işin özelliğini ve sorumluluk düzeyine 

uygun olarak seçilmelidir. İşçi, ofis görevlileri ve yöneticiler için farklı faktörler 

kullanılmalıdır.39 

• Faktör seçiminde sadece iş verimi değil çalışan davranışları da göz önüne 

alınmalıdır. 

• Faktörler açık ve anlaşılır olmalıdır. 

• Faktör sayısı sınırlandırmalı ve onu geçmemelidir. (1iyi, 2 kötü..vb ) 

Genel değerlendirmeye temel olan faktörler çalışanın temel nitelik ve niceliği, 

işbirliği ve yeteneği, bireysel özellikler (işbirliği, güvenirlilik, anlayış, dürüstlük, 

çalışkanlık, önderlik, esneklik), bireyin ilişki ve davranışlarıdır. 

Eğer yönetici için değerlendirme yapılıyorsa nitelik ve nicelik, planlama, 

organizasyon, liderlik, sorumluluk alma, güdüleme, bilgi toplama, değerlendirme, bilgi 

verme, yönetici geliştirme ve coachıng ..vb faktörler göz önüne alınarak değerlendirilir. 

 

2.6.2.Değerlemecilerin Seçimi 

Çalışanların performans değerlendirmelerini yapacak olan değerlemeciler seçilirken 

çalışanın davranış, tutum ve iş üzerindeki etkinliğini en iyi şekilde analiz edecek olan 

yönetici seçilmelidir. Çalışanların performans değerlendirmesini genellikle ilk amir 

(yönetici) durumunda olan kişi yapar. Ancak çalışma durumuna, organizasyonun temel 

ve hiyerarşik yapısına ve ilk amirin değerlendirmeyi yapamayacağı zamanlarda 

çalışanın performans değerlendirmesini, üstlerinden bir tanesi, çalışma arkadaşları, 

çalışanın kendisi, astları veya işletme dışındaki kişiler üstlenmektedir. 

Performans değerlendirmesi işletmelerde genellikle ilk amir konumundaki 

yöneticiler ile yapılmasına rağmen, değerlendirmenin yöneticinin dışında ikinci bir amir 

tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması gerekir.  

                                                 
39BARUTÇUGİL İsmet, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim Mart 2002 İstanbul s.183 
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Yöneticiler, genellikle değerlendirme amiri olarak tek başlarına değerlendirme 

yapmaktadırlar. Altında çalışan sayısı az olduğu durumlarda olumlu sonuçlar elde 

edilmesine rağmen bazı durumlarda yönetici diğer derlendirmecilere de ihtiyaç duyar. 

Çalışma arkadaşlarının değerlendirilmesi durumunda ilişkiler ve arkadaşlık grupları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Astların değerlendirilmesi de performans değerlendirmede 

başvurulan yöntemlerdendir. Özellikle büyük kuruluşlarda iyi sonuç vermektedir. Çok 

fazla kişi vardır ve değerlendirme bunların ortalamasına göre yapılır. Ancak terfi ve 

zam gibi kararlar astların yumuşamasını sağlar. Çalışanın kendini değerlendirmedeki 

amaç çalışanın güdülenmesi ve savunmasını önlemektir ancak güvenilirlik ve geçerlilik 

etkisi yoktur. 

 

2.6.3.Değerleme Dönemlerinin Belirlenmesi 

Performans değerlendirmesinin tam bir zamanı olmamakla beraber, 

organizasyonların insan kaynakları grubunca belirlenen dönemlerde yapılır. Her 6 ayda, 

yılda bir veya iki yılda bir yapılması insan kaynakları grubu tarafından uygun bulunup, 

yapılabilir. 

Performans değerlendirmesi zamanının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken 

belki de tek kural değerlemelerin ne çok sık ne de çok seyrek olarak yapılmasıdır. Her 

iki durumda da değerlemeye tabi tutulan kişi gelişmesi için gerekli olan geribildirimi 

kullanamayabilir. Değerleme zamanı ise çoğunlukla üstler tarafından saptanır. Ancak 

kimi durumlarda buna astlarla birlikte karar verilir veya astın görevini tamamlaması 

beklenir. 

 

2.6.4.Yönetici ve Çalışanlara Bilgi Verilmesi 

Temel tanımıyla geribildirim, çalışanların işleri üzerindeki performanslarıyla ilgili 

aldıkları bilgidir ve performansları ve davranışlarının kalitesi hakkında değerlendirmeler 

içermektedir. İşyerinde geri bildirim, iyi davranışların kuvvetlendirilmesi ve başarısız 

olanların düzeltilmesi için çok önemlidir. 

Değerlendirme sisteminde astın, üstünden geribildirim alabilmesini ve üstü ile iki 

yönlü bir iletişim kurabilmesini sağlayacak bir geribildirim mekanizması kurulur. 

Geribildirim mekanizması, performans değerlendirmesi sisteminin, çalışanın 

performansını izleme ve geliştirme amacına ulaşılabilmesi için esastır. Dolayısıyla 

değerlendirme sistemi kurulurken, değerlendirici ile değerlendirilen kişinin hangi 
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ortamda bir araya geleceği ve bu süreçte izlemesi gereken adımlar, insan kaynakları 

departmanı tarafından belirlenir. 

Performans değerlendirmesi için sağlıklı bir alt yapının kurulması değerlendirme 

yönteminin seçilmesi ve objektif bir değerlendirmenin ardından sürecin 

tamamlanabilmesi için ilgili çalışana performansı ile ilgili geri bildirim yapılmalıdır. 

Geri bildirim genellikle birinci değerlendirme amiri tarafından bir görüşme 

düzenlenerek yazılı veya sözlü şekilde olabilmektedir. 

Sağlıklı, net ve açık bir geri bildirim sunulan çalışan hatalarını, eksikliklerini 

algılayarak kendini geliştirme çabasına girerken, yaptığı iş konusundaki yetenek ve 

bilgisinin farkına vararak uzmanlaşmaya ve iş üzerindeki etkinliği artırma yönünde 

çalışmalar yapar. Motivasyonu artar, neyi, niçin ve nasıl yaptığının farkına vardığı için 

işine ve işverenine olan güven duygusunu pekiştirir.  

Geribildirimi alan kişi değerini yargılar ve geribildirim karşısında ne yapması 

gerektiğine dair kararlar alır. Değişik kariyer dönemlerinde geribildirim değişik 

anlamalar ifade eder, işe yeni başlayan çalışana rehberlik eder, kariyerinin ortasında 

olanlara gelişim imkânı ve fırsatları sunar, kariyerinin sonunda olanlara ise 

verimliliklerini korumaları için yol gösterir.  

Yöneticiler çalışanlarının performans değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve 

ücret planlaması yapacakları işçin çalışanın performansı hakkında geribildirimleri 

almaya ihtiyaç duyarlar. Geribildirim verme işi kaynak ve alıcı arasındaki dinamik bir 

süreç olup çalışanı olduğu kadar yöneticileri de etkiler. Geribildirim verme zorunluluğu, 

amirlerin çalışanları hakkında daha fazla bilgi elde etmelerini sağlar. Ayrıca geri 

bildirim verdikleri ve ilerleme kaydeden çalışanları üzerinde kontrol hissetmek 

yöneticileri motive eden bir etkendir. Çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi ve 

ilişkileri pekiştirir. 

 

2.7. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Organizasyonda çalışanların belirlenen ölçüler çerçevesinde, kurum kültür ve 

vizyonuna uygun olarak yine belirlenen hedeflere ulaşma düzeylerinin belirlenmesi ve 

bunların çalışma koşullarına yansıtılabilmesi performans değerlendirme sistemi ile 

mümkün olmaktadır. Performans düzeyinin belirlenmesi ve objektif olarak 

değerlendirilmesi için örgütlerde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin pek 

çoğu uzun yıllardan günümüze kadar geçerliliğini korumuş yöntemler olup, pek çoğu da 

eski yöntemlerin eksik yönlerini geliştirerek daha objektif kararlar verilmesini sağlayan 
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yeni yöntemlerdir. Yöntemlerle ile ilgili en önemli husus, kullanılan yöntemin mümkün 

olduğunca adil, objektif ve organizasyonun hedefleri ile uyumlu olmasıdır. 

Performans değerlendirme yöntemleri klasik ve modern yöntemler olmak üzere iki 

ana başlık altında incelemek en doğrusu olmaktadır.40 Performans değerlendirme amiri, 

çalışanın performansını değerlendirirken dört modelden bir tanesi seçerek ya da bu 

modellerin karmasını seçerek değerlendirmeyi gerçekleştirir.  

 

A)Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Modeli: 

Bu modeli kullanacak olan değerlendirme amiri çalışanın bilgi, iş yapma becerisi ve 

davranış şekillerini göz önüne alarak değerlendirmeyi yapar.  

Liderlik; çalışanın strateji belirlemesi, kurum vizyonuna uygun hareket edebilmesi, 

diğer çalışanlar veya takım arkadaşları ile işbirliğine girebilme yeteneği, yeniliklere 

ayak uydurabilmesi gibi özellikler değerlendirilir. 

Yönetsel, burada performans değerlendirme amiri, çalışanın planlama, kaynak 

yönetimi, analitik düşüm gibi özellikleri temel alınarak değerlendirme yapılır. 

Fonksiyonel özelliklerin başında mesleki bilgi, çalışanın yaptığı işi yapabilme 

becerisi ve bu iş üzerindeki deneyimi, çalışma süresi, mali analiz ve bütçe hedeflerini 

gerçekleştirme oranları göz önünde bulundurulur. 

Kişisel özellikler olarak çalışanın algılama, etkilenme, ikna etme kabiliyeti, 

kararlılık, çalışma arkadaşları ile anlaşabilme, empati yeteneği, kendi kendini geliştirme 

gibi özellikler başta gelir. 

 

B)Hedef Bazlı Değerlendirme Modeli 

Çalışana hedef dönemlerinde gerçekleştirmesi gereken hedefler verildikten sonra 

değerlendirme döneminde çalışanın hedefleri gerçekleştirmek derecelerine göre 

değerlendirilirler. Çalışana verilecek olan hedefler, basit, anlaşılır, esnek, yazılı 

olmalıdır. Çalışana hedef verilirken bu hedefler kurumun vizyonu, misyonu, uygulamak 

istenilen stratejileri göz önüne alınarak ve SMARTC sistemine göre belirlenir.41 

Spesific; Hedefler spesifik yani somut ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Measurable; Çalışana verilecek hedefler ölçülebilir olmalıdır. 

                                                 
40 TAHİROĞLU Figen, Düşünceden Sonra İnsan kaynakları Yönetimi Dizisi 35 Hayat Yayıncılık Ernst 
&Young Ekim  2002 İstanbul s. 171 
41 İZGÖREN Ahmet Şerif, Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak –Şirketler İçin Bir Değişim ve Yeniden 
Yapılanma Klavuzu Academy Plus Yayınevi Ankara 2001 s. 115 
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Achievable; Hedefler başarılabilir olmalı, burada amaç çalışana ne altından 

kalkabileceğinden daha zor ne de çok basit hedeflerin verilmesini önlemektir. 

Reasonable; Verilecek hedefler bir süreç ve sonuca dayanmalıdır. Çalışan verilen 

hedefleri gerçekleştirmek için ne kasar zamana ihtiyacı olduğun bilmeli ve bu zaman 

zarfı içerisinde gerçekleştirme derecesi ile değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

Customer; İster hizmet ister ürün bazlı olsun hedefler müşteriler ve müşteri 

memnuniyeti göz önüne alınarak verilmelidir. 

 

C)Kriter Bazlı Performans Modeli 

İş tanımlamaları temel alınarak oluşturulan, kurum ve kurum kültürüne özel dizayn 

edilebilinen bir performans derlendirme modeli olan kriter bazlı modelde, bireyi 

yönlendirme, yaptığı iş konusunda geliştirme ve geleceğe hazırlamaya yönelik amaçlar 

güdülür. 

a)Sıralama 

Performans değerlendirmede kullanılan en ilkel, en kolay uygulanma olanağına 

sahip, en ucuz yöntem olan sıralama yöntemi halen küçük çapta işletmelerde 

geçerliliğini korumakta olup, uygulanılmaya devam edilmektedir. Sıralama yöntemi ile 

bireyin yaptığı işin tam olarak sınırları içilerek yapılan işler önem sırasına göre 

değerlendirilir. Daha sonraki aşamada çalışanın iş üzerindeki performansı 

derecelendirilir. 

b)Sınıflandırma 

Sınıflandırma yöntemi sıralama yöntemine nazaran daha gelişmiş olsa da geçerliliği 

çok fazla olan bir yöntem değildir. Küçük kapasiteli ve çalışanı az sayı ile sınırlı olan 

işletmelerde uygulanan ve başarı sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde işler belirli 

sınıflar içerisinde değerlendirmeye tabi tutulurlar. Öncelikle işler için sınıflar belirlenir, 

tanımlamalar yapılır daha sonra nitelik ve içeriğine göre işler yerleştirilir. 

Sınıflandırma yöntemi, kolay, basit, ucuz olmasının yanı sıra ayrıntılı iş analizi 

yapılmasına olanak sağlamadığı için bütüne ilişkin değerlendirme yapmak bu yöntem 

ile başarı sağlamamaktadır. Örneğin bu yöntem ile A Grubu işler, B Grubu işler... vb 

şekilde sınıflara ayrılan işler birden fazla sınıfa dahil edilecek yapıda olabilir. 

c)Puanlama 

Sıralama ve sınıflandırma yöntemlerine göre daha bilimsel ve geçerli bir yöntemdir. 

Planlama yöntemi ile işlerde mevcut olan farklılıklar sayısal tabana yayılarak 

değerlendirme yapılır. İşlere verilen toplam puanlara göre sonuç belirlenir. Örneğin 
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sonuçlarda en yüksek puanı alan bireye en yüksek ücret, en düşük puanı alan bireye en 

düşük ücret verilir. 

Bu yöntem ile öncelikle değerlenecek iş belirlenir. Daha sonra temel ve alt faktörler 

seçilir (çaba,ustalık..vb). En son olarak ise faktörlere göre derecelendirmeler saptanır. İş 

deneyimi 3 ay, 12 ay veya iş deneyimi 12 ay, 18 ay... vb 

 

D)360 Derece Performans Değerleme Yöntemi; 

360 derece değerlendirme yöntemi, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin 

eksikliklerini tamamlayabilmek ve organizasyondaki verimlilik artışına katkı 

sağlayabilecek bir yönetim olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemle çalışanlar iletişimi,  

liderlik, değişimlere uyabilirlik, insanlarla ve diğer çalışanlarla ilişkileri, görev 

yönetimi, üretim ve iş sonuçları, başkalarının yetiştirilmesi, personelin yetiştirilmesi 

gibi temel yetenek alanlarında personelin performansının çok yönlü olarak 

izlenmektedirler. 

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi, bir çalışanın davranışları ve bu 

davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, parçası 

olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, müşterilerden ve tedarikçilerden bilgi 

toplandığı bir sistemdir. Bu yöntemde, diğer yöntemlerden farklı olarak çalışan, sadece 

üstleri tarafından değil, aynı seviyede çalışan iş arkadaşları, diğer bölüm yöneticileri, iç 

ve dış müşteriler ve çalışanın kendileri tarafından değerlendirilmeleridir.42 

360 derece performans değerlendirmenin temel amacı, performans 

değerlendirmesinden ziyade, kişiye farklı kaynaklar tarafından geribildirim verilmesini 

olanaklı kılarak, kişisel gelişimi sağlamaktır. 360 derece geri bildirim süreci, tüm 

bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı olur. Dolayısıyla, 360 derece 

performans değerlendirme, organizasyonda formal olarak kullanılan performans 

değerlendirme sisteminin yerine geçen bir araç değil, formal performans değerlendirme 

sistemlerinin tamamlayıcısı bir araç niteliğindedir. 

360 derece performans değerlendirme, kişilerin birbirlerine geribildirim vermesine 

olanak sağlaması, kişilere güçlü ve gelişmeye açık alanları hakkında detaylı bilgi 

vermesi açısından kişilerin gelişimini destekleyici bir süreçtir. 360 Derece Geribildirim 

ve Gelişim Sistemi ile bireysel performanslarla ilgili geribildirimin sağlanmasının yanı 

sıra bir grubun veya takımın performansı ile ilgili genel eğilimlerin belirlenmesi de 

                                                 
42 TURGUT Hakan, “Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece 
Performans Değerleme Yöntemi”, Sayıştay Dergisi Sayı:42 S. 61 
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mümkündür. Örneğin, bir şirket içerisinde satış ekibinin ya da yönetim ekibinin genel 

olarak etkinliği ölçülebilir. 

360 derece değerlendirme yöntemi, çok yönlü bir araştırma sürecini de beraberinde 

getirir. Çalışanın performansı hakkında çalışan ile ilişkisinin boyutları ve seviyesi farklı 

pek çok kaynaktan bilgi toplanır. Günümüzde organizasyonlarda yöneticilerin altlarında 

çalışan sayısının fazla olması, yöneticilerin her bir çalışan ile fazla zaman geçirememesi 

ve yöneticilerin yoğun teknolojilerde bilgilerinin çalışanı değerlendirmede yetersiz 

kaldığı ve matris proje tipi organizasyon yapılarında çalışanların birden fazla yönetici 

ile çalışmaları ve verimliliğin artırılması maksadı ile sürekli yönetici koçlarının 

değiştirildiği gözlemlenmektedir. 

Organizasyon kültüründe meydana gelen değişmelerde geleneksel değerlendirme 

yöntemlerinin yetersiz kalmasını ve yöneticilerin yanı sıra çalışanların da değerlendirme 

sürecine katılımını sağlamıştır. Organizasyonel alanda meydana gelen değişmelerin ilki, 

katılımcı liderlik anlayışının geleneksel liderlik anlayışının yerini almasıdır.43 

Organizasyonlarda sürekli kalitenin artırılması ve müşteri memnuniyetinin ön plana 

çıkarılması fikrinin yaygınlaşması ile çalışanın performans değerlendirme sürecine 

müşterilerde dahil olmaktadır.  

360 derece değerlendirme yönteminin yararları; 

• Yöneticinin çalışanı hakkında tek başına elde edemeyeceği bilgiyi farklı 

kişilerden elde etmesini sağlar. 

• Bu yöntemin uygulanması sonucunda elde edilen bilgiler çalışanın mesai içi 

ve dışında birlikte olduğu kişilerden ve çalışanlardan elde edildiği için sapma 

olasılığı en aza indirgenmiş olarak elde edilir. 

• Çalışanlar içinde yer aldıkları takım ile birlikte değerlendirilmekte, çalışanın 

takım performansına, takımın çalışanın performansına yaptığı katkıyı ortaya 

koymaktadır. 

• İç ve dış müşteriler performans değerlendirme sürecine dâhil oldukları için 

işletmenin rekabet ortamındaki piyasa eğilimlerini ve beklentilerini 

rakiplerinden daha erken keşfedilmesine neden olur. 

• Sağlıklı geri besleme yapıldığı takdirde eğitim, personel seçimi, kariyer 

planlaması gibi konularda insan kaynakları grubuna daha geçerli bilgi 

aktarılmasını sağlar. 

                                                 
43 ERGÜLEN Doğan T, 360 Derecelik Dönüşüm, Kariyer Dünyası Yayıncılık Ekim 1998 İstanbul S. 104 
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360 derece değerlendirme yönteminin yetersiz yönleri; 

• Değerlendirmeci sayısı artıkça hata yapma oranı da artar. 

• Değerlemeci sayısı arttıkça performans değerlendirme sürecinin maliyeti, 

harcanan zaman ve karmaşıklığı da artar. 

• Değerleyiciler 360 derece geri besleme yöntemini benimseyinceye kadar 

değerlendirilmesi yapılan çalışanın gerçek performansını yansıtmaktan 

uzaklaşılabilinir. 

• Aile şirketlerinde tam objektif sonuçlar verilmez. 
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III. BÖLÜM 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ 

3.1.BANKALARDA İNSAN KAYNAKLARI 

İnsan kaynakları yönetimi, yaklaşık ile birlikte 70’li yıllarda ortaya çıkmış, 80’li 

yıllarda organizasyonlarda yönetim birimi olarak yaygınlaşmıştır. 200’li yıllarda ise 

organizasyonların vazgeçilmez stratejilerinden bir tanesi haline gelmiştir. 

Günümüzde işletmelerin en önemli girdisi olarak görülen insan kaynağı ve bu 

kaynağın yönetimi organizasyonların rekabet gücünü, başarı değerlerini artırıcı bir 

faktördür. Yapılan işlerle, o işi yapacak olan personel arasındaki uyumu personelin 

organizasyonun misyon ve vizyonuna uygun olması organizasyonların rekabet 

ortamındaki başarısını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. 

 

 

 

 

Şekil.3.Personel Seçiminin İKY Sürecindeki Yeri ve Önemi44 

Organizasyonda etkin bir personel seçimi öncelikle iş analizinin iyi yapılması ile 

başlar. Yapılacak olan işin özellikleri, gerektirdiği bilgi, yetenek, sorumluluk, uzmanlık 

en ince ayrıntısına kadar belirlenmelidir. Organizasyondaki işler ile o işi yerine 

getirecek personel arasındaki uyum hem ilgili işlerin verimli bir şekilde yerine 

getirilmesini sağlar hem de personelin iş doyumunu yükseltir. İş analizi ile başarı 

                                                 
44 ÖZGEN Hüseyin, Azim ÖZTÜRK, Azmi YALÇIN, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çukurova 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Nobel Yayınevi Şubat 2002 Adana s. 108  
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değerlendirilmesi için ölçülebilir kriterler belirlenir. Personelin seçimi aşamasından 

uzmanlaşmasına kadar olan safhalarda kullanılacak iş gerekleri belirlenir. Çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi, standartların belirlenmesi, verimliliğin artırılması, kayıt ve 

istatistiklerin artırılması etkin bir iş analizi sonucunda elde edilecektir. 

Bankacılık sektöründe insan kaynakları yönetimi iş planlaması, iş analizi, personelin 

bulunması, işe alınması, işe alıştırılması, eğitilmesi, motivasyonu, personel 

değerlendirilmesi, iş değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve kariyer planlanması ile 

ilgili fonksiyonları yerine getirmektedir. 

İnsan kaynakları mikro ve makro açıdan iki şekilde ele alınmalıdır. Mikro planlama 

da işletmenin örgüt planlaması da dahil, işletmenin genel planlarına katkıda bulunacak 

en uygun nitelikteki personelin en uygun işe yerleştirilmesi, yeni görevine hizmet içi 

eğitim yolu ile hazırlanması, iyi bir değerlendirilme yöntemi ile başarısının 

değerlendirilmesi çalışmalarının tümüdür.45 

Makro açıdan insan kaynakları planlaması ise, teknolojik ve çevresel değişimler, 

rekabet... vb etkenler göz önünde tutularak personel seçiminin yapılmasına dayanır. 

Personel seçiminin öncesinde işletmeler, işin gerektirdiklerine göre nitelikli veya 

niteliksiz personelin başvurularını değerlendirirler. Personel başvurularının alınmasında 

ülkemizde ve dünyada reklâm çalışmaları ve internet etkin ve belirgin bir rol 

oynamaktadır. İnternet bu bağlamda düşük maliyetli, yüksek hız ve global erişim 

özellikleri ile hem personel hem de organizasyonlar tarafından yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Personel seçiminde başvuruların havuza alınmasından sonraki süreçte 

başvuruların değerlendirilerek personel adaylarının işe alınıp alınmamasına ilişkin 

kararın verildiği süreçtir. Bu sürecin en önemli aracı yapılan mülakatlardır. 

 

3.1.1.Personel Alımı 

Personel alımı, insan kaynakları yönetimlerinin temel ve belirgin işlevlerinden bir 

tanesidir. Örgütsel hedeflerin ve başarıların gerçekleştirilmesinde, örgütlerin 

sürekliliğinin sağlanmasında ve rekabet gücünün artırılmasında insan faktörü son derece 

önemlidir. Organizasyonlarda personelin işe insan kaynakları departmanının görevleri 

arasındadır. Personel alımının ön koşulu işin niteliğinin belirlenerek, işe uygun 

personelin nitelik ve miktarının sağlanmasıdır.  

                                                 
45 AKOĞLAN Meryem, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar, Detay 
Yayıncılık Eylül 1999 Ankara s. 18 
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Organizasyonda görevlerin boşaldığı anda işgörenle doldurulabilmesi için kimi kez 

çok önceden işe başlamak gerekmektedir. Eğer bir göreve alınacak işgörenin örgütçe, 

öğretim ya da eğitim ile yetiştirilmesi gerekiyor ise bu görevdeki işgören daha 

ayrılmadan, yerine alınacak işgören yetiştirilmelidir.46Personelin işe alınabilmesi için, 

sahip olması gereken koşul ve niteliklerin belirlenmesi hangi işe eleman alınacaksa o 

işin analiz edilmesi gerekir.  

İş analizi yapılırken öncelikler işin ne olduğunun incelenmesi, önemi, koşulları, 

sorumlulukları... vb hakkında bilgi toplanmalıdır. İş ana karakterleri ile ortaya 

konulduktan sonra işi gerektiği biçimde yapacak kişide aranan asgari nitelikle, koşullar, 

işin diğer özellikleri, ücret belirlenir. İş analizi yapacak yöneticiler soru kağıdı, 

kağıtların incelenmesi, gözlem ve görüşme gibi iş analizi yöntemlerini kullanırlar. 

İşe alınacak personelin sahip olması gereken koşullar belirlendikten sonra personelin 

sayısı belirlenir. Bunun belirlenmesi iki evrede gerçekleşir. Bu evrelerden birincisi iş 

yükü analizidir. Burada yapılacak satışların tahminine dayanılarak işin 

programlanmasını (üretim programı) üretilecek birim başına düşecek işçiliğin 

saptanması ile ilgilenir. Diğer evre olan iş gücü analizi ise devamsızlık ve çalışan 

devri/dönüşümü konularını ele alır.47 

Personel alımı iç ve dış kaynaklardan muhtemel elemanları araştırmak, bunların 

işletmede bir işe girmek için başvuruda bulunmalarını sağlamak ve özendirmektir. 

Başvuruların çok fazla olduğu durumlarda personel alımı ile ilgili faaliyetleri yürüten 

bölümün seçim ve tercih yapma şansı artar.  

Personel alımında bankalar öncelikle iç kaynakları göz önünde bulundurulur. 

Böylece hem kurum çalışanlarına terfi imkânı verir hem de performansı daha önceden 

değerlendirilmiş elemanlar seçildiği için ileride oluşacak sorunlar azaltılmış olup. 

Personel alımında özellikle orta ve üst mevkilerin mevcut personel tarafından 

doldurulması personelin motivasyonunun artıracağı gibi diğer personelin daha azimli 

çalışmasını sağlar. 

Personel alımında iç kaynaklardan sonra başvurulacak diğer kaynak dış çevredir. Dış 

kaynaklar reklâm ve ilanlar, iş ve işçi bulma büroları, işletmede çalışan kişilerin 

önerdiği kişiler, işçi sendikaları, işletmeye doğrudan doğruya yapılan yazılı ve özlü 

başvurular ve okullardır. 

                                                 
46 BAŞARAN İbrahim Ethem, Yönetim, Gül Yayınevi s.172 
47 YALÇIN A.Selçuk, Personel Yönetimi, 7.Basım Beta Yayın Dağıtım Eylül 2002 İstanbul s. 63 
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İşe alma-yerleştirmede birçok yöntem kullanılır. Bu yöntemlerin amacı başvuran 

kişiye ait bilgilerin toplanmasıdır. Toplanan bilgiler artıkça seçim yapma o kadar kolay 

olmaktadır.  

 

 

 

Şekil.4.Personel Seçim Süreci 

Bankalarda personel adayların başvuruları bizzat genel müdürlükleri, bölge 

müdürlükleri ve ya şubelere bizzat başvurarak veya bankaların internet adreslerinde 

insan kaynakları birimince hazırlanan özgeçmiş formlarını doldurularak yapılır. Burada 

başvuruların geçerli sayılabilmesi için adayların bankaların insan kaynakları birimince 

hazırlanan başvuru formlarını imzalayıp, bir resim eşliğinde insan kaynakları birimine 

iletmeleri ile gerçekleşir. Bu formlar adaylar hakkında pek çok bilgiyi içerir. Nüfus 

bilgileri, aile bilgileri, eğitim durumu, personel adaylarının hobileri ve başvurduğu iş 

hakkındaki tüm düşünceleri bu başvuru formları sayesinde açıkça belirlenmiş olur. Bu 

formlar bankalara özgü, personel adaylarının niteliklerini değerlendirme kabiliyeti 

yüksek formlardır. 

İş başvurusunda bulunan personel adaylarının bedensel ve zihinsel yeteneklerinin, 

karakterlerinin, bilgi ve ilgi analizinin yapılabilmesi için yetkili birimlerce veya 

amirlerce psikoteknik testler uygulanır. Psikoteknik testler, çalışanları yönetmek, iş 
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değerlendirmesini, terfi etmelerini, eğitim ihtiyaçlarını ve eğitim etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacı ile yapılır. En temel amaç işin nitelik ve özelliklerine uygun 

personelin seçilmesidir. 

Bankalara personel alınırken zekâ, kişilik, yetenek, dikkat, fiziksel, duygusal testler, 

projektif testler, bilgi, yönetim becerisi ve ilgi testleri uygulanır. Bu testleri uygulayan 

yönetici, bu testlerin güvenilir, duyarlı ve maliyet yönünden uygun olması konularından 

hassas davranılmalıdır. 

Psikoteknik testleri geçen ve işin niteliğine uygun görülen adaylar, diğer adaylardan 

ayrılarak görüşme için genel müdürlüklere, bölge müdürlüklerine veya şubelere 

yönlendirilirler. Personelin özellikleri ve işin niteliklerine göre farklı görüşmelere 

alınırlar. Bankalar personel adayları ile yapacakları görüşmelerde altı farklı görüşme 

türünden birini veya birkaçını birlikte uygulayabilirler. 

Görüşmelerin yapıldığı ortam renk, ısı, ışık... vb fiziksel ve psikolojik açıdan 

adayların rahat edebileceği, kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri ve rahat 

edebilecekleri bir ortam olmalıdır. Görüşme aralarında adayların rahatlamaları için çay, 

kahve ve pasta servislerin yapıldığı ortamların bulunması gerekmektedir. 

İlk görüşmede burada amaç başvuran kişinin aranılan özelliklere sahip olup 

olmadığının saptanması ve ayıklanmasıdır. Burada başvuranın konuşma tarzı, 

diksiyonu, anlatım özelliği ve dış görünüşü değerlendirilir. 

Başvuru formu; ilk görüşme esnasında başvurandan başvuru formu alınır. Burada 

başvuran kişinin çevresi, eğitimi, özel zevkleri..vb bilgiler yer alır. Bu formlar 

değerlendiricinin bilgi toplamasını kolaylaştırır. 

Üstün onayı alınması aşaması varsa şube veya birim yöneticisi yoksa bölge 

müdürleri eğer gerekiyorsa genel müdürlük yetkililerince yapılması gerekir. Başvuruda 

bulunan kişinin referanslarının irdelenmesi ve olumlu veriler elde edilmesinden sonra 

bu yöneticiler çalışan hakkında kısa bir ön görüş yazarak insan kaynakları grubuna 

bildirimde bulunurlar. 

İşe alınmaları kesinleşen personel adaylarından tam teşekküllü bir hastaneden sağlık 

muayenesi talep edilir. Burada amaç personel adayının çalışma ortamında kendisini 

veya çalışma arkadaşlarını etkileyecek bir rahatsızlığının olup olmamasının 

araştırılmasıdır. 

İşe başlama ve tanıtma aşamasında öncelikle masa başı eğitim verilirken, daha sonra 

kurumu tanıtıcı oryantasyon eğitimi ve belirlenen ihtiyaca göre temel eğitim verilir. 
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3.1.2.Personelin Eğitimi 

1950’lilerden sonra endüstride büyük teknolojik gelişmeler olmuştur. Çok sayıda 

işletme mekanizasyon ve otomasyona geçmiştir. Bunun sonucu olarak vasıfsız işçilerin 

yapacağı işler yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Çalışanlar işlerini muhafaza etme için 

işletmede düzenlenen yetiştirme ve geliştirme programlarını izlemek zorunluluğunu 

hissetmişlerdir.48 

İşletmelerin oluşturduğu personel kadroları endüstrideki gelişmelere ve teknolojideki 

değişimlere ayak uyduracak düzeyde yetiştirilmeli, düzenli ve devamlı şekilde 

uygulanacak eğitim (yetiştirme ve geliştirme) programları ile edinecekleri bilgileri 

koruyabilmelidirler. Personel kimi zaman yaptığı iş üzerindeki eksikliklerini gidermek 

için eğitime başvururken kimi zamanda sektörde meydana gelen değişimlere ayak 

uydurabilmek, kendini geliştirebilmek için eğitime gereksinim duyar. 

Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi, tutum ve davranışlarının değiştirilmesi, 

fikirlerin oluşturulması sürecinde ve örgütlerin yeniden yapılandırılma çalışmalarının 

tamamı eğitim ile mümkündür. 

Eğitim sisteminin akılcı bir biçimde açıklanması, incelenmesi, eğitim sürecinin temel 

gerçeklerinin saptanması ve mümkün olabilecek gelişme yönlerinin belirlenmesi eğitim 

planlaması denilen çalışmalar içinde şekillenmektedir.49  

Eğitim, etkin çalışma takımlarının oluşturulması, kalite standartlarının geliştirilmesi, 

geniş alandaki hedeflerin ortak bir noktada buluşturulması ve çalışanlar tarafından yeni 

bir örgütsel kültürün oluşturulmasında bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir süreçtir.50 

Personelin eğitimi organizasyonlar için önemli bir maliyet kalemi oluştururlar. 

Örgütü bu kadar yüksek maliyeti olan yetiştirme uğraşısına iten güç, yetiştirme 

sonucunda verimliliğin artacağı, böylece harcanan paranın, daha fazlasının örgüte geri 

döneceği beklentisidir.51 

Eğitim planlaması bankaların genel müdürlükleri tarafından insan kaynakları 

birimine bağlı bir departman tarafından yürütülür. Personelin eğitimi, sadece personel 

açısından değil örgüt ve toplum açısından önem arz eder. Personelin eğitimi sonucunda 

sunulan hizmetin kalitesi artar, nitelikli işgücü ile toplumun ihtiyaç ve isteklerine en 

hızlı, en kolay ve şikayetleri azaltır şekilde fayda sağlanacaktır. Bireylerin bilgi ve 

                                                 
48 YALÇIN A. Selçuk, Personel Yönetimi, Beta Basım 7 Baskı 2002 İstanbul s. 81 
49 ARGON Türkan, Altay EREN, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım Şubat 2004 Ankara 
s. 185 
50 GÖK Sibel, XXI. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayın Dağıtım Ocak 2006 İstanbul s. 39 
51 BAŞARAN İbrahim Ethem, Yönetim, Gül Yayınevi s.178 
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becerilerinin artırılmasında daha yüksek standartlarda hizmet üretilmesi, personelin 

moralinin artması, meslekte daha kolay ilerleme olanağı tanınması, gelirde artış 

sağlanması ve işten doyum artar. Organizasyonda çalışanlar arasında olumlu ilişkilerin 

seviyesi yükselir, nitelikli personele sahip olan organizasyonlarda sorun çözme süreci 

kısalır ve zaman kaybı önlenir.52 Personel eğitimi üç evreden oluşur. 

Eğitim, çalışanın hayatı boyunca oluşturulan bilgi ve becerilerini yönlendirmek üzere 

planlanmaktadır ve kişiseldir. Çalışan kendi de istediği sürece eğitimin bir parçası 

olabilmektedir. 

Yetiştirme, belirli bir iş için çalışana gerekecek ve onun uzmanlaşmasını sağlayacak 

bilgilerin çalışana aktarılması anlamına gelir. Eğitimin aksine kişisel değil tamamen işe 

odaklıdır. 

Geliştirme ise yetiştirmeden de geniş olup daha fazla bilgi ve becerinin kazanılmasını 

önermektedir, işe yönelik olmaktan daha çok kariyere yöneliktir.53 

Bankalar geri dönüşlü eğitim sistemini benimsemişlerdir. Yüksek geri dönüşlü 

eğitim, stratejik iş amaçlarına ve hedeflere bağlıdır ve etkin olan eğitimi sağlamak için 

eğitimsel dizayn sürecini kullanır ve diğer bankalardaki eğitim programları ile 

karşılaştırma yapar. 54 

Geri dönüşlü eğitim sürekli öğrenmeyi de beraberinde getirir. Yüksek geri dönüşlü 

eğitim sonucunda personelin uzmanlaşması, yaptığı işi bilincinde ve profesyonelce 

yapması sağlanır. Bu şekilde öğrenen organizasyonlar oluşmaktadır. 

                                                 
52 ELMA Cevat, Kamile DEMİR, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorunlar, Anı 
Yayıncılık Ocak 2000 Ankara s.87 
53 ELMA Cevat, Kamile DEMİR, a.g.e. s. 89 
54 ÇETİN Canan, İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Beta yayınları 1. Baskı Aralık 1999 İstanbul 
s. 5 
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Şekil.5.Personel Geliştirme Süreç ve Aşamaları55 

Yeni işe alınan personelin kısa süreli eğitim olarak da bilinen işe başlatma 

(oryantasyon), personele işletmeyi, arkadaşlarını ve işi tanıtmaya yönelik eğitim verilir.  

 

3.1.3.Personel Yönetiminin Uygulanmasındaki Araçların Belirlenmesi 

3.1.3.1.Vizyon ve Strateji Belirleme 

Vizyon ve misyon, performans yönetim sürecinin başlangıç noktasıdır. Sürecin tüm 

adımları, misyon ve hedeflerle zincirleme bir düzene bağlıdır. Vizyon, şirketin 

gelecekte olması istenen yer, misyon ise, geleceğe (vizyona) ulaşmak için çizilen yol 

haritası ve şirketin var olma nedeni olarak tanımlanabilir. Vizyon ve misyonun 

tanımlanmasında en uygun yöntem bu sürecin katılımlı bir düzende uygulanmasıdır. 

                                                 
55 ELMA Cevat, Kamile DEMİR, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorunlar, Anı 
Yayıncılık Ocak 2000 Ankara s. 92 
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Zira bu tanımlar, şirketin stratejik planlamadan, hedeflere ve uygulamaya değin tüm 

adımlarını etkilemekte, tepe yönetimden en alt kademede çalışan personele kadar tüm 

bireyleri ilgilendirmektedir.  

Organizasyonlar geleceğe bakış açılarını ve gelecekte nerede olacaklarını gösteren 

uzun vadeli bir vizyon geliştirirler. Stratejiler, yeni pazarlar, yeni ürünler ve hizmetler, 

yeni pazarlama stratejileri, yeni teknolojiler ..vb gibi yeni ihtiyaçlar ortaya koyar. Bu 

nedenle organizasyonlarda üst yönetim kademesi ve yönetim komitesi tarafından 

stratejik ve uzun dönem kararları alınır. Bankalarda bunu genel müdür, genel müdür 

yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirmektedir. 

Vizyon bir anlamda hayal edilen şeyler ya da bir organizasyonun gelecekte neyi 

hedeflediğini gösteren uzun vadeli bir yol haritası işlevi gören bir ifadedir.56 Yöneticiler 

tarafından uzak geleceğe ilişkin amaçların ortaya konulması ve uygulanması 

organizasyonlar için oldukça önemlidir. Yöneticiler vizyonu belirlerken müşteri 

ihtiyaçlarını, rakiplerin, rakiplerin pazardaki durumlarını ve tutumlarını, teknolojik 

gelişmeleri, finansal ihtiyaçları, politik kararları, ticari düzenlemeleri göz önünde 

bulundurarak karar verirler ve bunlara ayak uydurabilmek için organizasyon için 

gerçekçi ve uzun vadeli amaçlar belirlerler. Bankalar vizyonlarını belirlerken hedef 

pazarlarını, hizmet politikalarını, uygulama politikalarını, mevzuatlarını, hizmet sunma 

sistemlerini ve kontrol araçlarını tahlil etmek zorundadırlar. 

 

A)Hedef Pazarın Belirlenmesi; 

Her ticari işletmenin olduğu gibi bankalarında hitap ettiği veya hitap etmek 

istedikleri pazarlar mevcuttur. Bankalar kurucuları, kuruldukları ülkeler..vb sebeplerden 

dolayı farklı pazarlara ve müşteri gruplarına yönelirler. Örneğin Türkiye’deki finans 

kurumları müşterilerini islami anlayış çerçevesinde faaliyet gösteren bireysel ve ticari 

kişiliklerden seçerken, T.C. Ziraat Bankası yoğun olarak tarımsal faaliyetler ile iştigal 

eden veya besicilik ile uğraşan müşterilere, pek çok özel kimlikli banka da yurt içi ve 

yurt dışı işlemleri olan imalatçı ve pazarlamacı veya taahhüt firmalarına hitap eder ve 

onlar için hizmet geliştirip, sunarlar. 

Bankalar hedef pazarlarını belirleyerek, müşteri gruplarını, onların ihtiyaçlarını, 

davranış şekillerini, yatırım, tasarruf ve isteklerini en iyi şekilde analiz etmeye çalışırlar. 

                                                 
56 BENLİKARA Serap, İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, A.Ö.F. Yayınları 
Eskişehir 1999 s.63 
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Bütün unsurlar belirlendikten sonra yönetim tarafından vizyon ve bu vizyon için 

uygulanacak stratejiler belirlenir. 

 

B)Hizmet Anlayışının belirlenmesi; 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bankalarda diğer işletmeler gibi ürünlerini en 

geniş müşteri kitlesine ulaştırma ve daha fazla müşteriye hizmet sunma isteğindedirler. 

Bankalar ürünlerini satarken, hedef müşteri gruplarına nasıl hizmet sunacaklarını ve 

piyasadaki müşteriler için ne ifade etmek istediklerini tanımlarlar. Örneğin pek çok 

banka en hızlı hizmet sunmanın en iyi hizmet olduğunu düşünürken, pek çok banka için 

müşterilerine sunabilecekleri en iyi hizmet onların en güvenilir sisteme sahip 

olmalarıdır. Bankalar hizmet anlayışına ilişkin vizyon belirledikten sonra, bunun 

başarıya ulaşması için personellerinin bu vizyon çerçevesinde eğitim almasını ve 

amaçlarını en iyi şeklide yerine getirmek üzere kendilerini geliştirmeleri politikasını 

benimser. 

 

C)Uygulama Stratejisinin Belirlenmesi; 

Uygulama stratejisi, önemli olduğu düşünülen hizmet unsurlarını üzerinde 

odaklanmak olarak da tanımlanabilir. Banka üst yönetimi daha iyi / en iyi olmak 

istedikleri alanları belirler, belirlenen alanlara yoğunlaşarak bu alanlara yönelik işlem 

yaparlar. Bankaların çoğu mevduat toplayarak, vadeli, vadesiz mevduat, menkul kıymet 

ve yatırım ürünlerini ön plana çıkarmak için TCMB’dan temin edilen paranın 

maliyetinin düşürülmesine önem verirken pek çok banka kredi, kambiyo ve yurt dışı 

işlemler üzerinde yoğunlaşır. 

 

D)İyi Bir Hizmet Sunma Sisteminin Tasarlanması 

Hizmet sunum sistemi, belirlenen vizyonu gerçekleştirmek için gerekli insan 

kaynaklarını, teknolojiyi ve alt yapıyı bir araya getirmek ile olur. Daha hızlı, daha 

ekonomik, daha güvenilir bilgilerin müşteriye aktarılması hem banka çalışanı hem de 

müşteriler için büyük önem arz eder. 

 

E)İyi Bir Kontrol Aracının Belirlenmesi 

Bankalarda oluşturulan vizyonun başarısının belli dönemlerde ölçülmesi gerekir. Bu 

nedenle gelecekte elde edilecek sonuçların karşılaştırılması esastır.  
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Bankalarda vizyon belirlendikten sonra bu vizyona ulaşma aşamasında izlenecek 

olan yol belirlenmelidir. Bankalar bu yolu stratejik amaçlar ile sınırlandırırlar. Stratejik 

amaçlar, organizasyonların bir bütün olarak gerçekleştirmek istedikleri geleceğe ilişkin 

izleyeceği yolu tanımlar. Stratejik amaçlar, işletmenin planlarına yol gösteren birer 

unsur oldukları gibi elde edilen faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini 

sağlayan bir araç işlevini de yerine getirirler.57  

 

3.1.3.2.Hedef ve Kotalar 

Gerekli olan veriler elde edilerek stratejilerin saptanmasından sonra temel amaçlara 

ulaşmak için beklenen sonuçların ya da ulaşılması gereken hedeflerin saptanması 

gerekir. Daha sonra örgütün tümünü kapsayan bir hedefler hiyerarşisinin oluşturulması 

ve bu hedeflere ulaşabilmek için ilgili düzeylerin izleyeceği stratejilerin belirlenmesi 

gerekir. Fonksiyonel stratejilerin oluşturulmasının sebebi işletmenin fonksiyonlarını 

stratejileriyle entegre etmek ve her bir bölümün çalışmasını doğru bir tutum, yaklaşım 

ve yönetim belirleyerek yapmaları sağlamaktadır. 

Hedefler belirlenirken birbirinden bağımsız değil, sınıflandırılmış şekilde 

uygulamaya açık bir şekilde çalışana aktarılması gerekir. Hedefler tüm organizasyonca 

anlaşılabilir şekilde ortaya konmalı, gerçekçi, iddialı, zorlayıcı ama ulaşılabilir, zamanla 

sınırlı ve ölçülebilir olmalıdırlar. Hedeflerin belirlenmesinden sonra çalışanlara bu 

hedeflere bağlı olarak sayısal bir gerçekleştirme oranı verilebilir.  

BDDK’nın bankalar üzerindeki etkisini artırması bankaları denetlemede ve 

düzenlemede tek merci haline gelmesi ile bankalar merkezi operasyon birimler 

oluşturmaya ve çalışanlarını on ofis, arka ofis çalışanları olarak iki birime ayırmalarına 

neden olmuştur. On ofis olarak adlandırılan birimde bireysel, ticari ve kurumsal 

pazarlama yetkilileri, yetkili yardımcıları yer alırken, arka ofis olarak adlandırılan 

birimde müşteri temsilcilerinin dışında kalan operasyon, güvenlik ve gişe elemanları yer 

almaktadır. Bankalarda her personelin yerine getirmesi gereken temel hedefler 

olmasının yanı sıra bir de bulundukları pozisyonlar ile ilgili iş hedefleri bulunmaktadır. 

Arka ofis çalışanları operasyon birimine destek sağlamak, nakit işlemleri takip 

etmek, eğer şube yöneticisi ön görürse gişede işlem yaptıran yeni ve mevcut müşterilere 

çapraz ürün satışı yapmak gibi hedeflere sahip olup, gerçekleştirmek zorunda oldukları 

iş planı, bütçe hedefleri ve verilen kotaları bulunmamaktadır. 

                                                 
57 BENLİKARA Serap, İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, A.Ö.F. Yayınları 
Eskişehir 1999 s. 68 
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Ön ofis çalışanları olarak adlandırılan ve bankanın müşterilerine danışmanlık yapan 

aktif pazarlama elemanlarını iş planı ve bütçe hedefleri bulunmakta olup, günlük, 

haftalık, aylık ve yıllık hedefleri ve bu hedeflere bağlı olarak belirlenen kotaları 

mevcuttur. Örneğin pazarlama yetkililerinin günlük beş adet yeni, üç adet mevcut 

müşteri ziyaretinde bulunmaları, haftalık en az on hayat sigorta poliçesi kesmeleri, aylık 

100,000- YTL’lik bireysel/ticari kredi satmaları ve yıllık mevduat hacimlerini en az % 

50 oranında artırmak gibi hedefleri vardır. Çalışanın bu hedefleri gerçekleştirmesi banka 

şubesinin tamamının verimliliğini ve karlılığını artıracağı gibi, söz konusu hedefleri 

gerçekleştiren çalışanın performans notunu da yükseltecektir. 

Ayrıca çalışan verilen hedeflerini gerçekleştirdiği ve kotasını tamamladığı zaman 

gerek birinci değerlendirme amirince gerekse bölge veya genel müdürlükçe 

ödüllendirilir. Bu ödüller çoğu zaman prim olarak aylık çalışan bordrosuna yansıtılacağı 

gibi çoğu zaman da yurt içi yurtdışı seyahatler gibi teşvik edici ve özendirici nitelikte 

olabilirler. 

 

3.1.4.Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci 

Bankacılık sektörü de diğer hizmet sektörleri gibi, hızla değişen müşteri istek ve 

ihtiyaçları karşısında daha esnek yapıya sahip olmalıdır. Yeni ürünlerin 

projelendirilmesi, pazara sunulması ve bunların teknolojideki gelişimlerden 

yararlanarak hızlı, kaliteli, ucuz olarak müşteriye ulaştırılması gerekir. 

Bankacılık sektöründe “ürünlerin çokluğu, müşteriye sağladığı faydaların yanı sıra 

personelin müşteriyi yönlendirme kabiliyeti, ürünler ve sistem hakkındaki bilgi ve 

yeteneği önemlidir. 

 

3.1.5.Performans Geribildirimi 

Banka çalışanlarının performans değerlendirmeleri birinci değerlendirme amirleri 

tarafından yapılır ve ikinci değerlendirme amirlerinin onayına sunulur. İkinci bir 

değerlendirmeci tarafından objektif olarak gözden geçirilen ve onaylanan performans 

formları tekrar birinci değerlendirme amirine yönlendirilir. Birinci değerlendirme amiri 

de ilgili dokümanları genel müdürlük bünyesinde bulunan insan kaynakları grubuna 

aktarır.  

Performans değerlendirme dönemleri bankalarda Ocak ve Haziran ayları olmak üzere 

yılda iki sefer yapılmakta olup, değerlemelerin bitiş tarihi itibari ile sonuçlar çalışanlara 

aktarılır. Geri bildirimler çalışan ile değerleme amiri arasında özel ve sağlıklı bir 
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toplantı ortamında yapılmalıdır. Çalışana eksik yönlerinin ne olduğu, bu eksik 

yönlerinin nasıl tespit edildiği, çalışanın bunları gidermek için neler yapması gerektiği 

ve ihtiyacı olan eğitimler bildirilir.  

 

3.1.6.Etkin Ücret Sistemi 

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden biri, adil bir ücret sistemi 

kurmaktır. Ücret, mal ve hizmet üretiminde kullanılan ve üretime yardımcı olan emeğin 

karşılığında ödenen parasal tutarıdır.58 

Ücret politikaları, insan kaynakları yönetimlerinin diğer tüm işlevleri ile karşılıklı 

olarak desteklenmekte ve bu işlevler doğrultusunda geliştirilmektedir. Ücret 

politikaların da ve sistemlerinde, ücretin parasal boyutu yanında, örgütte yer alan 

herkesi motive edebilen değerli ve güçlü bir araç olma özelliği önemli bir yer 

tutmaktadır.59 

Ücret kavramı ana ücret, fazla mesai ücreti, primler, hafta tatili ücreti, genel tatil 

ücreti, yıllık izin ücreti ve yüzde yönetimine göre personele verilen ücretin hepsini 

kapsar. 

Ücret sistemi personelin bilgi ve yeteneklerine, takım halinde çalışılıyorsa takımın 

başarısına yönelik, performans değerlendirmesi sonucunda elde edilen verilere yönelik, 

teşvik edici ve personelin kendisinden beklenilenin üstünde veya verilen hedeflerin 

üstünde gerçekleştirdiği başarılarına göre farklı ücretlendirme politikaları ile uygulanır.  

 

3.1.7.Kariyer Yönetimi 

Kariyer, bir bireyin işi ile ilgili pozisyonları kişisel yaşam süreci boyunca peş peşe 

kullanmasıdır.60 Çalışan, çalışma yaşamında ve içinde bulunduğu organizasyon içinde 

yerini bilme ve anlama, gelecekte de nerede ve nasıl olmak istediğini belirleme 

durumunda olacaktır. Organizasyonlar açısından ise organizasyondaki yerlerin vizyon 

ve misyonu en iyi şekilde yerine getirecek ve mevkideki işe uyumlu personelin 

doldurulması gerekmektedir. Bu iki olgunun birbiri ile örtüştürülmesi çabaları 

sonucunda kariyer planlamasına gerek duyulmaktadır. 

                                                 
58 AKOĞLAN Meryem, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi, Otel 
İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar”. Detay Yayınları Eylül 1999 1 Baskı 
Ankara s.33 
59 GÖK Sibel, XXI Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları 1. Baskı Ocak 2006 İstanbul 
s.46 
60 SUPER D.E, D.T.HALL “Career Development:Exloratıon and Planning, Annual Rewiew Of 
Psychology, 1978 s. 334 
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Kariyer planlaması, bir bakıma bir iş görenin sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve 

güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu organizasyon içindeki ilerleyişin ya da 

somut olarak yükselmenin planlanmasıdır.61 

Kariyer planlaması son dönemde kariyer yönetimi olarak anılmaya başlanmış ve üst 

yönetimin uyguladığı bir yönetim stratejisi olarak organizasyondaki yerini almıştır. 

Kariyer yönetimi, işgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer 

hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkân sağlayan hedeflerin 

planlanması stratejilerinin düzenlenmesi ve uygulanması sürecidir.62 

Bankalarda personelin kariyer yönetimi kararlaştırılırken personelin öncelikle bilgi 

ve yetenekleri göz önüne alınır. Bireyin mevcut yetenekleri ve eğitim ile pekiştirdiği 

yetenekler değerlendirilir. Kariyer planlamasında çalışanın o an sahip olduğu bilgi ve 

yeteneği ölçülür. Etkin bir performans değerlendirme sonucunda elde edilen mevcut 

yeteneğe ilişkin verilere çalışanın geliştirilmesi gereken yetenek ve bilgisi eklenilerek 

kariyer planlamasına yönelinir. 

Kariyer yönetimi uygulanırken dikkat edilecek olan ikinci önemli husus, çalışanın 

getirilecek görev ve çalışma arkadaşları ile arasındaki uyumun ölçülmesidir. Çalışanın 

getirileceği pozisyonun özelliklerinin çalışanın bireysel özellikleri ile uyumu, 

pozisyonun fonksiyonel özelliklerine uyumu son derece önemlidir.  

Çalışanın işe bakış açısı, çalışma biçimi, işin gerekliliklerini yerine getirme biçimi,, 

ast ve üstleri ile olan davranış özellikleri yöneticilere kariyer planlamasında ışık 

tutmaktadır.  

Bireysel güdü ve bekleyişler, ilgili pozisyona aday olarak çalışanın kendini 

göstermesi ve bunun için çapa sarf etmesi de yöneticilerin kariyer yönetiminde etkili 

olmaktadır.  

Etkin bir kariyer yönetiminin uygulanması ancak objektif ve kişisel duygulardan 

uzak kalınmak suretiyle gerçekleşmektedir. Yöneticiler çalışanın geçmişi ile ilgili 

verileri toplamak, çalışan ile kariyer amaçları ile ilgili görüşerek, yetenek ve becerilerini 

gözden geçirerek, çalışanın kariyer istekleri ile pozisyonun gereksinimlerini 

karşılaştırarak ve eğitim gereksinimlerini saptayarak kariyer yönetimini 

uygulamaktadırlar. 

                                                 
61 KAYNAK Turgay, İnsan Kaynakları Planlaması, Alfa Basım Yayın 1989 İstanbul s. 161 
62 AYTAÇ Serpil, Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları, Epsilon 
Yayıncılık 1.Baskı Aralık 1997 İstanbul s.107 
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Kariyer yönetiminin en önemli konusu, örgütsel yedekleme planlaması ve yönetimsel 

gelişmedir. Yönetimsel gelişme, yeni yönetimsel kapasite gereksinimi, hızlı örgütsel 

gelişme, yeni yönetimsel kapasite gereksinimi, hızlı örgütsel ve teknolojik değişmeyi, 

finansal gücü ve yönetim konumunda test ve tecrübe edilmiş uygun yöneticileri 

artırmaktadır. 

Kariyer yönetimi, kariyer yoğunluğunu tasarlar, organizasyondaki boş mevkileri 

belirler, çalışanların performansını ve potansiyellerini ortaya çıkarır ve çalışanın sürekli 

gelişmesine olanak sağlar. Kariyer yönetiminin örgüte sağladığı faydaların başında 

çalışanların becerilerini ve hali hazırdaki amaçların stoklanmasını, gelecekteki insan 

kaynaklarını ihtiyacının belirlenmesini, örgütsel değişmeyi hızlandırmayı, uzmanlık 

seviyesini artırması sayılabilinir. Çalışan için ise çalışanların kariyer planlarının kolayca 

yapmalarını, eksik yönlerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine olanak vermeyi ve 

maddi ve manevi motive olmalarını sağlamasıdır. 

 

A)Terfi 

Performans sonuçlarının elde edilmesinden sonra çalışanın başarı skalasına göre eğer 

uygun görülürse, çalışanın terfi alması sağlanır. Terfi, bireye mesleğinde veya 

bulunduğu konumda yükselme imkânı ile genelde bireylere büyük sorumluluk, otorite 

ve yüksek ücret sağlar.63 Terfi bireyin güvenlik, ait olma ve kişisel ilerleme, büyüme 

ihtiyacını tatmin eder. 

Bankalarda da diğer organizasyonlarda olduğu gibi kariyer yönetiminde terfi ve 

ilerlemede önemli olan kriter performans değerlendirme sonucunda personelin almış 

olduğu nottur. Terfi ve ilerlemenin objektif olabilmesi, personelin performansının da 

adil ve objektif olarak değerlendirilmesine bağlıdır. Sağlıksız işleyen bir değerlendirme 

sonucu yapılan terfi kararları çalışanlar arasında huzurluk ve çatışmalara yol açar. 

 

B)Transfer ve Yer Değiştirme 

Çalışanların aynı organizasyon içinde ancak coğrafi olarak farklı bir yere 

yerleştirilmesi transfer olarak adlandırılabilir. Transfer ve yer değiştirmeler genellikle 

statünün ve geliri artışı ile gerçekleşmektedir. Buradaki tek sıkıntı çalışanın coğrafya 

olarak farklı, alıştığı çevreden uzak bir yerde transfer edilmesinin çalışan üzerinde 

olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkilere de yol açarak çalışanın motivasyonun da 
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gerilemeye yol açmasıdır. Örneğin uluslararası banka konumundaki bir bankanın 

Türkiye şubelerinde, bölge müdürlüklerinde veya genel müdürlüğünde çalışan bir 

çalışanın yine aynı bankanın bünyesinde Moskova’daki şubeye transfer olması çalışanın 

motivasyonunu artıracağı gibi, azaltabilirde. Bu nedenle yönetim kariyer planlamasında 

transfer kararı alacağı çalışan hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Çalışanın yabancı 

dil seviyesinden aile yaşantısına, kişisel özelliklerinden bilgi ve yeteneklerine 

yöneticiler tarafından iyi analiz edilmelidir.  

 

C)İşten Çıkartılma 

İşten çıkartılma da terfi ve transfer de olduğu gibi çalışanın performansına bağlı 

olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışanın kendisine verilen işleri yerine getirme becerisi, 

eğitimi, kendisini geliştirme kabiliyeti, çalışma arkadaşları ile ilişkileri, verilen 

görevleri yerine getirme zamanı, şekli, hedef gerçekleştirme yüzdesi..vb gibi kriterlere 

dayalı olarak performans değerlendirilmesine tabi tutulduktan sonra aldığı performans 

notuna bağlı olarak işten çıkartılabilir. İşten çıkartılma terfi ve transferin aksine çalışan 

üzerinde olumsuz etki yaratır.  

 

D)Emeklilik 

Organizasyonlarda çalışan üzerinde odaklaşan kararlardan bir tanesi de emeklilik 

kararıdır. Pek çok çalışan emekliliği hak etmesi, yaşı doldurması..vb nedenler ile kendi 

istekleri ile emekliliğe ayrılırken, organizasyonlar psikolojik veya kronik sağlık 

problemleri, iş becerileri vb konulardan ötürü çalışanlarının emekliye ayrılması kararına 

varabilirler.  

 

E)Örgütsel Yedekleme 

Örgüt içinde özellikle anahtar konumundaki tepe yöneticilerin yerine her an hazır 

olabilecek kişilerin planlanmasını içeren yedekleme planlaması, örgütün bireysel 

kariyer yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Örgütsel yedekleme planlaması, uzun 

dönem anahtar yönetim pozisyonundaki potansiyel adayların yetiştirilmesi, 

geliştirilmesi ve kimlik kazandırılması yoluyla örgütsel liderliği oluşturmak şeklinde 

tanımlanmaktadır.64 
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Yöneticilik için gerekli olan analitik becerisi ve geleceği konum için gerekli yetenek 

ve bilgiye sahip olan çalışan, üst konumlardaki yöneticilik için sürekli eğitim alarak 

hazırlanırlar. Böylece tepe kadrolardaki mevkilerde boşalma söz konusu olduğunda bu 

çalışanlar bu mevkilere yerleştirilerek hem çalışan ödüllendirilmiş hem de 

organizasyonlardaki boşluktan kaynaklanacak olan huzursuzluk ve karmaşıklık 

önlenmiş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

IV: BÖLÜM 

4.1.BİR BANKADA PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMASI 

4.1.1.Uygulamanın Amacı 

Çalışmanın amacı, bankalarda çalışan personelin verimliliğini artırması için 

uygulanan performans yönetim sistemini detayları ile incelemektir. 

Banka üst yönetim kurulunun ulaşmayı planladıkları amaçları ve hedeflerini 

belirlemeleri, bu hedef ve amaçları personele doğru, net ve anlaşılır bir şekilde iletmeli, 

çalışanın bunları benimsemesini sağlamalı, çalışanı bu hedefleri gerçekleştirme 

konusunda motive ve teşvik etmeli, çalışanın gösterdiği performansı izlemeli ve 

değerlendirmelidirler. 

Çalışanlara performansları ile ilgili geri bildirim sağlayarak, çalışanın bilgi ve 

becerileri eksikliklerini hızlı bir şekilde gidermek, yeni bilgi ve beceriler kazandırarak, 

onların başarıları ile ilgili ödüllendirilerek maddi ve manevi tatmin sağlamalarını ve 

işleri hakkında motive olmaları sağlanmalıdır. 

Çalışmanın asıl amacı bankalardaki performans ve performans değerlendirme olgusu 

hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bankaların performans değerlendirme ve 

çalışanlarının durumu hakkında bilgi edinilmek amacı ile ülkemizde faaliyet gösteren 

özel bankalardan bir tanesi ile görüşülmüş olup, hem yurt içi hem de dünyanın farklı 

ülkelerinde şubesi olan konumuz bankanın performans değerlendirme yapısı 

incelenmeye çalışılmıştır.  

Söz konusu banka 1987 yılında Türkiye’de perakende bankacılık faaliyetlerini yerine 

getirmek üzere özel banka olarak kurulmuş ancak zaman içerisinde ticari bankacılık 

faaliyetlerine de başlamıştır. Konumuz bankanın yurt içinde 371, yurt dışında 125 adet 

şubesi bulunmakta olup toplam 25,300 çalışanı ile sektöründe faaliyetlerini devam 

ettirmektedir. Kuruluşundan bu yana çalışanın performansını geliştirmeye yönelik 

çalışmalarını sürdüren bankanın performans değerlendirme sistemi ile sürekli 

iyileştirmeye gidilerek çalışıldığı ifade edilmiştir. 

Çalışmada personel performans yönetimi sistemi kullanılan tek bir banka üzerinde 

araştırılma yapılmıştır.  

 

4.1.2.Uygulamanın Yöntemi 

X Bankası olarak anılacak olan konumuz bankanın uygulama öncesinde ilimizde 

faaliyet gösteren beş şubesinden bir tanesinin şube müdürü ile görüşülmüştür. Şube 

müdürü ile yapılan görüşmede banka ve yönetimi hakkında bilgiler elde edilmiştir. 
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Daha sonraki aşamada bankanın genel müdürlük birimine bağlı insan kaynakları grubu 

koordinatörü olan birim yöneticisi ile görüşülmüş ve çalışanların performans 

değerlendirmelerinde izlenen yol ve talimatları hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca 

bankada görev yapan arka ofis ve on ofis çalışanlarının performans 

değerlendirmelerinde kullandıkları anket ve uygulama sorularına çalışmada yer 

verilmiştir. 

 

4.1.3.Uygulamanın Varsayımları 

• Bankacılık sektöründe performans yönetimi, hedefleri yerine getirme 

kapasitesini önemli ölçüde artırır. 

• Performans yönetiminin uygulanmasının öncesi ve sonrası personelin 

bilgilendirilmesi, personel üzerinde olumlu motivasyon sağlamaktadır. 

• Personel değerlendirmesi sonucunda geri bildirim yapılması iş gören 

tarafından yapılan hataların ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynar. 

• Personel, performans yönetimi sayesinde neyi, niçin ve nasıl yapması 

gerektiği konusundaki soruların cevabını bulur. 

• Üst düzey yöneticinin takım liderinin ve amirin personel üzerinde objektif 

bilgi edinmesini sağlar. 

• Performans yönetiminin en önemli kriterlerinden bir tanesi olan gözlem 

uygulaması patron çalışan arasındaki iletişim dinamiğinin korunmasına 

yardımcı olur. 

Çalışma iki temel araştırma yöntemi kullanılacak hazırlanmıştır. Araştırmada 

öncelikle literatür taraması yöntemi kullanılmıştır Bu yöntemde çalışma alanında 

yazılmış bilimsel kitaplar, ulusal ve uluslar arası yayınlar, araştırma projeleri, tezler, 

makaleler ve internet dokümanları değerlendirilmiştir. 

Uygulama çalışmasında ise örneklem olarak özel bir bankanın personel performans 

yönetimi ele alınmıştır. 

 

4.2.ARAŞTIRMA SONUCU ELDE EDİLEN BULGULAR 

Bankamızı dünya standartlarında hizmet veren bir kurumsal yapıya kavuşturmak 

amacıyla gerçekleştirilen, İnsan kaynakları yeniden yapılanma çalışmaları” kapsamında 

yürütülen “Performans Yönetim Sistemi” projesi İnsan Kaynakları Grubu’nun 

uygulamaya yönelik revizyonları sonucunda son halini almıştır. Performans Yönetim 



 65 

Sistemi, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla adil, şeffaf bankanın hedef ve 

stratejilerine uygun, genel kabul gören ve aidiyet sağlayacak insan kaynakları entegre 

yaklaşımını kullanmayı hedefler. Bu sistem ile başarı standartlarımızı ve hedeflerimizi 

yeniden tanımlamayı ve performans değerlendirme uygulamalarımızı Bankamızın 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Performans yönetimi sistemi uygulama el kitabı yeni performans yönetim 

sistemimizin genel işleyişini tanıtmadaki performansın planlanması, izlenmesi, 

yönlendirilmesi, değerlendirilmesi, ölçümü ve yansımaları konusunda çalışanlarımızı 

aydınlatmak ve Performans Yönetim sistemi Prosedüründe ana hatlarıyla belirtilen 

konuları detaylarıyla açıklamak amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğini taşımaktadır. 

Yeni Performans Yönetimi Sistemi ile ne hedefleniyor? 

Çalışanların işlerindeki başarıları, hedeflerini ne oranda gerçekleştirdikleri ve 

kurumun tüm çalışanlarından genel olarak beklediği davranış göstergelerini ne derece 

sergiledikleri ile yakından ilgilidir. Bunların yanında, performansa etki eden farklı 

faktörler (motivasyon, çalışma ortamı, eğitim vb.) de vardır. Performans değerlendirme 

sonuçları; beklenen davranışları sergileme, hedef gerçekleştirme ve görev 

sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini ortaya çıkardığı gibi, sorunların 

aksamaların, ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi içinde etkin bir araçtır. 

Bu kapsamda, yeni performans yönetim sistemi ile hedeflenenler aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Bankamızda her seviyede çalışanlar ile yönetim arasında çift yönlü sağlıklı 

bilgi akışını ve banka hedefleri ile kişisel hedeflerin uyumunu sağlamak 

• Çalışanlardan beklenenleri açık ve somut olarak ortaya koymak, beklentileri 

ne şekilde karşılayabilecekleri ile ilgili yol göstermek 

• Başarıyı somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirebilir hale getirmek 

böylece adil ve şeffaf bir sistem ile güvenilirlik ve aidiyet hissettirilir. 

• Çalışanı yüksek veya düşük performansa götüren sebepleri tespit etmek ve 

düşük performansı önlemek için gerekli önlemleri almak 

• Ödüllendirme çalışmalarına veri oluşturmak 

• Performans bağlantılı ücret artışı çalışmaları ona somut verilerle yardımcı 

olmak 

• Çalışanların yatay ve dikey kariyer gelişimlerine yön vermek 

• Çalışanların eğitim ve gelişim planları için ihtiyaç analizi yapmak 



 66 

• Yüksek performans ve potansiyele sahip kişileri tespit etmek ve yeni 

görevlere hazırlamak 

• Tüm bunlar ışığında banka performansının ve karlılığının istikrarlı 

sürekliliğini sağlamak ve artırmak. 

 

Performans yönetim sürecinde temel sorumluluklar 

Bankadaki tüm yöneticiler performans yönetim sürecimizdeki kendi birim ve 

ekiplerinde kurallara uygun ve sağlıklı bir biçimde uygulanmasından sorumludurlar.  

 

A) Değerlendirme amirlerinin sorumlulukları;  

• Yeni performans sistemi hakkında ekini bilgilendirmek, sistemin çalışanlar 

tarafından kabullenebilmesi ve uygulanmasının kolaylaştırılmasını sağlamak 

• Çalışanların performans değerlendirmelerinde kullanılacak kriterler 

(hedefler,uygun davranışlar ile ) kendilerimden beklenilenleri net olarak 

bilmelerini ve hedefler konusunda imzalı mutabakatlarını sağlamak 

• Performans değerlendirme formlarının kişisel tahmin ve duygulardan, şahsi 

kanaatlerden veya varsayımlara dayalı düşüncelerden uzak, objektif bakış 

açısıyla doldurulmasına, hedef verme ve değerlendirme sürecin,n adil olarak 

yapılmasını sağlamak 

• Performans yönetim sisteminin dinamiklerinin zamanında ve ilgili 

dokümanları ile belirtildiği haliyle eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak 

• Hedeflerin açık, anlaşılabilir, ulaşılabilir ancak zorlayıcı ve banka hedefleri 

doğrultusunda verilmesini sağlamak 

• Performans yönetim sistemi bağlantılı orm ve bilgilerin imzalı, zamanında ve 

eksiksiz doldurulup insan kaynakları grubuna gönderilmelerini sağlamak 

• Performans yönlendirme ve değerlendirme görüşmelerin iyileşme ve 

gelişmeye yönelik yapılmasını sağlamak 

B) Çalışanları sorumlulukları; 

• Performans yönetim sistemi uygulama ve amaçları doğrultusunda ayrıştırıcı 

not ve değerlendirmelerin esas alınmasını sağlamak 

• Değerlendirme amirlerin performansı ile ilgili görüşlerini, eleştiri ve 

yorumlarını en iyi şekilde anlamak 
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• Gelişmesi gereken yönlerinin neler olduğunu açıkça öğrenmek, gelişebilmek 

için amirleri ile işbirliği içinde çalışmak 

• Sahip olduğu nitelikler ve gösterdiği performans doğrultusunda yöneticisi ile 

birlikte uygun bir kariyer yolu belirleyerek eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve 

kişisel gelişim planı oluşturmak 

• Performans değerlendirme görüşmelerini ve formunun gizlilik derecesi 

taşıdığını göz önünde bulundurularak, formda yer alan bilgiler konusunda 

üçüncü kişilere bilgi vermemek 

• Performans yönlendirme ve değerlendirme görüşlerine hazırlıklı gelmek, 

fikirlerini ve sorularını açıkça iletmek 

• Görüşmelerde yapılan yorumların kendi gelişimi için yararlı olduğunu 

aklıdan çıkarmadan kişisel çatışmalara girmek yerine, yapılan eleştirilerin 

yapıcı yönlerini görmek 

C)İş kollarının sorumlulukları; 

• Banka hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlara sektör, piyasa ve 

hinterland koşulları göz önünde bulundurularak kişisel baza indirgenmiş 

doğru ve geliştirici hedefler verilmesini sağlamak, kontrol ve takip etmek 

D)İnsan kaynaklarının sorumlulukları; 

• Banka hedef ve sorumlulukları doğrultusunda performans yönetim sisteminin 

esaslarını oluşturmak, geliştirmek ve günümüz koşullarına göre revize etmek 

• Sistem hakkında gerekli bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 

sistemin sorunsuz ve etkin bir biçimde işlemesini sağlamak 

• Konu ile ilgili tartışma, sorun ve çalışmaların çözümlenmesine yardımcı 

olmak 

• İş akışını doğru zamanında ve eksiksiz yapılmasını takip ve koordine etmek 

• Performans değerlendirme sonuçlarına göre aksiyon almak 

• Performans değerlendirme formlarını saklamak ve gizliliğini korumak  

 

X BANK A.Ş. 

İNSAN KAYNAKLARI GRUBU 
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4.2.1.PERFORMANS DEĞERLENDİRME TAKVİMİ VE GENEL 

UYGULAMA İLKELERİ 

4.2.1.1.Performans Değerlendirme Takvimi 

Performans değerlendirme, bankamızda 3 ayı aşkın süredir görev yapan 

çalışanlarımız için yıllık olarak yapılmakta olup, değerlendirme dönemi her yıl 1 

Ocak’ta başlayıp 31 Aralık’ta sona ermektedir. 1 Ekimden sonra göreve başlayanların 

performansı o yıl için değerlendirilmez. 

 

4.2.1.2. Performans Göstergeleri ve Ağırlıkları 

Farklı görevlerde çalışan personel için kullanılacak performans göstergeleri ile 

toplam performans notu içindeki ağırlıkları aşağıdaki gibidir.  

 

  

Bölge 
müdürlükleri ve 
şubelerdeki on 

ofis (*) 

Müşteri hizmetleri 
yetkilisi & Western 
Unıon çalışanları 

(**) 

Genel 
müdürlük 

ön ofis 
(***) 

Arka ofis 
(****) 

Şube gişe & 
operasyon 
(*****) 

Bütçe 
hedefleri 

%70 %50 %40 %50 ....... %30 İş 
sonuçlarına 
dayalı 
performans 
göstergeleri 

İş planı 
hedefleri 

....... %20 %30 %20 %70 %40 

Davranışlara dayalı 
performans göstergeleri 

%30 %30 %30 %30 %30 %30 

Toplam %100 %100 %100 %100 %100 %100 

 

Tablo 1. Performans Göstergeleri ve Ağırlıkları 

 

• Kendilerine ait bireysel bütçe hedefleri olmaması nedeni ile kurumsal portföy 

yetkili yardımcıları bağlı bulundukları portföy yetkililerin veya 

yönetmeliklerinin, ticari portföy yetkili yardımcıları ise şubenin bütçe hedefi 

gerçekleştirme oranlarından direkt etkilenirler. 

• Bölge müdürlükleri ve şubelerdeki ön ofis çalışanları için iş planı 

hedeflerinin verilmesi opsiyonel olup (müşteri hizmetleri yetkilileri ve 

Western Union çalışanları hariç) birinci değerlendirme amirinin iş planı 

hedefi vermeyi tercih etmesi durumunda, bütçe hedeflerinin ağırlığı % 50, iş 

planı hedeflerinin ağırlığı % 20 olur. İş planı hedefi vermemesi halinde ise, 

bütçe hedefi gerçekleştirme oranları performans değerlendirme notuna %70 

oranında etki eder. 
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• Kendilerine ait bireysel bütçe hedefleri olmaması nedeniyle, müşteri 

hizmetleri yetkilileri Western Union yetkili ve yönetmenleri, şubenin bütçe 

hedefi gerçekleştirme oranlarından %40 oranında etkilenirler 

• Atatürk Hava Limanı X Şubesi çalışanları bütçe hedefleri olmadığı için 

toplam ağırlığı % 70 olan iş planı hedefleri üzerinden değerlendirilecektir. 

• Gişe görevlileri ile şubelerdeki operasyon kadrolarında görev yapan 

personelin (operasyon görevlileri, yetkili yardımcıları, yetkileri, 

yönetmenleri) performans değerlendirme notlarının %30’unu arka ofis 

oldukları halde, şubenin hedef gerçekleştirme oranı oluşturur. 

 

4.2.2.PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTUNUN HESAPLANMASI 

Performans değerlendirme notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle 

edilmiştir. 

Performans Değerlendirme Notu=İş sonuçlarına dayalı performans 

göstergeleri(%70)+davranışa dayalı performans notu(%30)+faktör puanı(10)-disiplin 

cezaları puanı(uyarı-5, kınama-10, ağır kınama-15puan) 

İnsan kaynakları grubu, performans değerlendirme döneminin bitiminden sonra ön 

ofis çalışanlarının bütçe hedefi gerekleştirme notlarını ve var ise disiplin ceza bilgilerini 

birinci değerlendirme amirine bildirir. Birinci değerlendirme amirleri iş sonuçlarına ve 

davranışlarına dayalı performans notlarını, ağırlıklar ve gerçekleşme oranları 

doğrultusunda hesaplar. Bu nota, insan kaynakları grubunun iletmiş olduğu bütçe hedefi 

gerçekleştirme oranında eklenip, disiplin cezaları düşülerek ikinci değerlendirme 

amirine gönderilir. 

İkinci değerlendirme amiri, somut gerçeklere dayanan olumlu veya olumsuz faktörler 

için +- 10 puan değerindeki “faktör puanı”nı kullanır. Söz konusu puanı kullanmak, 

ikinci değerlendirme amirinin inisiyatifine kalmıştır. Tüm bu kriterlerden alınan notlar 

toplandığında performans değerlendirme notu ortaya çıkar. Performans değerlendirme 

notu hiçbir zaman 100 puanı aşmadığı gibi 0 puanın altında da olamaz. 

 

ÖRNEK 

Bir ticari portföy yönetmeninin bütçe hedefi gerçekleştirme notunun ağırlığı % 50,iş 

planı hedefi gerçekleştirme ağırlığı %20, davranışlara dayalı performans gerçekleştirme 

notunun ağırlığı ise %30 olarak belirlenmiştir. Söz konusu yönetmen performans 

değerlendirme döneminde bir tane de uyarı cezası almıştır. 
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4.2.3.1.İş Sonuçlarına Dayalı Performans Notu: 

4.2.3.1.1.Bütçe Hedefi Gerçekleştirme Notu. 

Ticari Portföy yönetmeninin Mali kontrol bölümü tarafından çeyrekler bazında insan 

kaynakları grubu’na aktarılan bütçe hedefi gerçekleştirme oranının aşağıdaki gibi 

olduğu düşünülürse; 

1.çeyrek         2.çeyrek           3 .çeyrek  4.çeyrek 

% 80   %100   %120   %70 

 

BHGN(Bütçe Notu Gerçekleştirme Notu)=80+10+120+70=   92,5 

       4 

Bu sonuca göre bankada çalışan diğer ticari portföy yönetmenleri ile sıralamaya tabi 

tutulur. Bu sıralamada 2. dilime düştüğü varsayılırsa, bütçe gerçekleştirme notu 70 

üzerinden 60 yani 50 üzerinden 42,85 olur ve bu hesaplama birinci değerlendirme 

amirine iletilir. 

 

BÜTÇE HEDEFİ 

GERÇEKLEŞTİRME ORANI 

.BÜTÇE HEDEFİ 

GERÇEKLEŞTİRME NOTU 

1.                     EN YÜKSEK %5 70 

2                                %10 60 

3                                %20 50 

4                                %30 40 

5                                %40 30 

6                                %50 20 

7                      EN DÜŞÜK %5 10 

 

Tablo 2. Bütçe Hedefi Planları 
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4.2.3.1.2.İş Planı Gerçekleştirme Notu 

 BAŞARI AĞIRLIK BAŞARI*AĞIRLIK 

İŞ PLANI 

HEDEFİ1 

4 3 12 

İŞ PLANI 

HEDEFİ 2 

4 4 16 

İŞ PLANI 

HEDEFİ 3 

4 2 8 

İŞ PLANI 

HEDEFİ 4 

3 5 15 

İŞ PLANI 

HEDEFİ 5 

2 6 12 

TOPLAM  20 63 

 

Tablo 3. İş Planı Hedefleri 

80 üzerinden bir not olan 63, birinci değerlendirme amiri tarafından doğru orantılı ile 

20 üzerinden bir not haline getirilir. Böylece, iş planı hedefi gerçekleşme notu: 

63/4=15,75 olarak çıkar. 

4.2.3.2.Davranışlara Dayalı Performans Notu: 

Çalışan 80 üzerinden 60 aldıysa notu 30 üzerinden 22,5 olur. 

4.2.3.3.Toplam Performans Notu:  

Performans değerlendirme formunun ilk sayfasındaki yönlendirmeler doğrultusunda 

aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Bütçe hedefi gerçekleştirme notu:   50 42,85 

İş planı hedefi gerçekleştirme notu:   20 15,75 

Davranışlara dayalı performans notu:  30 22,50 

............................................................................................................ 

ARA TOPLAM     100 81,10 

Disiplin Uyarı Cezası        -5 

Faktör Puanı       +8 

............................................................................................................. 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTU  84,10 
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4.2.4.BAŞARI SKALALARININ BELİRLENMESİ 

Birinci değerlendirme amiri çalışanın performans değerlendirme notunu 

hesapladıktan sonra performans değerlendirme formunun ilk sayfasında belirtilen 

tabloya göre çalışanın notuna karşılık gelen “bireysel başarı derecesini” formun ilk 

sayfasındaki ilgili bölüme yazar.  

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

NOTU 

BİREYSEL BAŞARI DERECESİ 

0-44 Yetersiz 

45-54 Gelişmesi gerekli 

55-69 İyi 

70-84 Çok iyi 

85-100 Mükemmel 

 

Tablo 4. Başarı Skalalarının 

 

4.2.5.BİRİNCİ VE İKİNCİ DEĞERLENDİRME AMİRLERİ 

Farklı birim, görev ve unvanlardaki çalışanların birinci ve ikinci değerlendirme 

amirlerine aşağıdaki Tablo 5’te yer verilmiştir. 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 

Çalışanın Ünvanı Birinci Değerlendirme 

Amiri 

İkinci Değerlendirme 

Amiri 

Ticari Bölge Müdürü Ticari Pazarlama Grup 

Yöneticisi 

Kurumsal Bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 

Ticari bölge Yönetmeni ve 

Altı 

Ticari Bölge Müdürü Ticari Pazarlama Grup 

Yöneticisi 

Perakende Bölge Müdürü Bireysel bankacılık ve 

İşletme Bankacılığı Genel 

Müdür Yardımcısı 

Genel Müdür 

Perakende Bölge Müdürü 

ve Altı 

Perakende Bölge Müdürü Bireysel bankacılık ve 

İşletme Bankacılığı Genel 

Müdür Yardımcısı 
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Bireysel bölge Müdürü Bireysel bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 

Genel Müdür 

Bireysel bölge Müdürü ve 

Altı 

Bireysel Bölge Müdürü Bireysel bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 

Platform Asistanı Bölge Yönetmeni/Yetkilisi Bölge Müdürü 

 

Tablo 5. Bölge Müdürlüğü Değerlendirme Amirleri 

ŞUBELER 

Kurumsal Şube Müdürü Kurumsal Pazarlama Grup 

Yöneticisi 

Kurumsal Pazarlama 

Genel Müdür Yardımcısı 

Kurumsal Paz. Ekip 

Yönetmeni 

Şube Müdürü Kurumsal Pazarlama 

Grup Yöneticisi 

Kurumsal Portföy 

Yönetmeni/yetkilisi/yetkili 

Yardımcısı 

Bağlı Bulunan Kurumsal 

Pazarlama Ekip 

Yönetmeni- 

Şube Müdürü 

Kurumsal şube Platform 

asistanı 

Şube Müdürünün 

Belirlediği Kurumsal 

Pazarlama Ekip Yönetmeni 

Şube Müdürü 

Ticari Şube Müdürü Bölge Müdürü Ticari pazarlama grup 

Yöneticisi 
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Ticari Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü Bölge Müdürü 

Ticari Portföy Yetkili 

Yardımcısı 

Şube Müdürünün 

Belirlediği Ticari Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü 

Ticari şube Platform 

Asistanı 

Şube Müdürünün 

Belirlediği Ticari Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü 

Perakende şube Müdürü Bölge Müdürü Bireysel bankacılık ve 

İşletme Bankacılığı Genel 

Müdür Yardımcısı 

İşletme Bankacılığı Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü Perakende Bölge Müdürü 

İşletme Bankacılığı Müşteri 

Hizmetleri Yetkilisi 

Şube Müdürünün 

Belirlediği İşletme 

Bankacılığı Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü 

Bireysel şube Müdürü Bölge Müdürü Bireysel bankacılık Genel 

Müdür Yardımcısı 

Bireysel portföy 

yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü Bölge Müdürü 

Western unıon Yetkilisi Şube Müdürü Bölge Müdürü 

Bireysel Müşteri Hizmetleri 

Yetkilisi 

Şube Müdürünün 

Belirlediği Bireysel Portföy 

Yönetmeni/Yetkilisi 

Şube Müdürü 

Operasyon Yönetmeni Şube Müdürü Operasyon Merkezi 

Operasyon Yetkilisi Operasyon Yönetmeni Şube Müdürü 

Baş Gişe Görevlisi Operasyon Yönetmeni Şube Müdürü 

Baş Vezne Görevlisi Operasyon Yönetmeni Şube Müdürü 

Güvenlik Görevlisi Operasyon Yönetmeni Şube Müdürü 

Kredi Kartı Servis 

yönetmeni 

Plastik Kartlar Birim 

Yöneticisi 

Plastik Kartlar genel 

Müdür Yardımcısı 

Kredi Kartı Servis görevlisi Müşteri Servis Yönetmeni Plastik Kartlar Servis 

gelişim Yönetim Birimi 

 

Tablo 6. Şubelerin Değerlendirme Amirleri 
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GENEL MÜDÜRLÜK 

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür veya Bağlı 

Olunan Yönetim Kurulu 

Üyesi 

 

Grup Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı 

veya İş kolunun En Üst 

Ünvandaki Yönetici 

Genel Müdür 

Genel Müdürlük Birim 

Yöneticisi 

Grup Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı 

veya İş kolunun En Üst 

Ünvandaki Yönetici 

Genel Müdürlük 

Yönetmeni 

Birim Yöneticisi Grup Yöneticisi 

Genel Müdürlük yetkilisi Yönetmen Birim Yöneticisi 

Dinamik operasyon Ekibi Operasyonel Yönetim 

Hizmetleri Birimi 

Operasyon Merkezi 

 

Tablo 7. Genel Müdürlük Değerlendirme Amirleri 

 

Birden fazla birinci veya ikinci değerlendirme amirine bağlı çalışanlar için 

performans değerlendirme formunda tüm değerlendirme amirlerinin imzası 

bulunmalıdır. Örneğin ortak şubede çalışan operasyon yönetmenlerinin 

değerlendirilmesini bağlı bulunduğu iki şubenin müdürü birlikte yapar. 

Çalışanın birinci değerlendirme amirinin yönetim kurulu üyesi veya genel müdür 

olması durumunda, form birinci değerlendirme amiri tarafından direkt insan kaynakları 

grubuna gönderilir. Bu durumda, formda faktör puanı ve ikinci değerlendirme amirinin 

ek görüş ve değerlendirme kısımları boş bırakılır. 

 

4.2.6.PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE FORMUN 

DOLDURULMASI 

Performans değerlendirme sürece her yıl, insan kaynakları grubunun konu ile ilgili 

duyurusunu takiben başlar. Sürece dâhil oluşan uygulamalar ve yıl boyunca yapılması 

gerekenler performans değerlendirme formları üzerindeki başlıklar dâhilinde iş akışına 

paralel olarak ilerleyen sayfalarda ele alınmıştır. 
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Birinci değerlendirme amirlerinin seçip doldurmaları gereken, farklı görev ve 

unvanlardaki çalışanlar için ayrıştırılış performans değerlendirme formları aşağıdaki 

gibidir. 

• Arka ofisteki yönetmen ve üstü unvanlı çalışanlar için performans 

değerlendirme formu 

• Arka ofisteki yönetmen altı unvanlı çalışanlar için performans değerlendirme 

formu 

• Ön ofisteki yönetmen ve üstü unvanlı çalışanlar için performans 

değerlendirme formu 

• Arka ofisteki yönetmen altı unvanlı çalışanlar için performans değerlendirme 

formu 

 

4.2.6.1.DEĞERLENDİRME DÖNEMİ, TARİHİ 

Birinci değerlendirme amiri tarafından performans değerlendirme formunda 

doldurulması gereken ilk alan, değerlendirme dönemi alanıdır. İlgili alana, 

değerlendirilmesi yapılan yılın tamamı ( başlangıç ve bitiş tarihleri) yazılır. 

Değerlendirme tarihi alanına ise değerlendirme dönemi sonunda performans 

değerlendirmesinin son haline getirildiği tarih yazılır. Genellikle değerlendirme 

döneminin bitiminden sonraki ocak ayı içerisinde bir tarihtir. Göreve yeni başlama, 

tayin, terfi, işten ayrılma gibi durumlarda ise, bu alanlara ilgili uygulama ilkeleri dikkate 

alınarak değerlendirilmesi yapılan görevde çalıştığı süre ve değerlendirmenin fiilen 

yapıldığı tarih yazılmalıdır. 

Değerlendirme dönemi:01/01/2007-31/12/2007 Değerlendirme tarihi:20/01/2007 

 

Tablo 8. Değerlendirme Dönemi 

 

4.2.6.2.ÇALIŞANA VE DEĞERLENDİRME AMİRİNE AİT BİLGİLER 

Çalışa ile ilgi bölüme, çalışanın ve değerlendirme amir(ler)inin bilgileri sırası ile 

yazılır. Değerlendirmeye esas bölüm/şube/birim alanına değerlendirme dönemi 

sırasında çalışanın ait olduğu şube birim veya bölüm yazılır. Terfi, tayin durumunda 

çalışanın değerlendirme dönemindeki ünvanı /birimi yazılmalıdır. Birinci değerlendirme 

amiri ile ilgili bilgilerde değerlendirme amiri tarafından benzer biçimde doldurulur. 
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Çalışanın Birinci Değerlendirme Amirinin* 

Sicil No:………………...95864 

Adı Soyadı:……………..Ekrem Sayar 

Değerlendirmeye esas 

bölüm/şube/birim:………X Şubesi 

Değerlendirmeye esas 

görev/unvan:……………Bry yönetmen 

Sicil No:………………79854 

Adı Soyadı:…………...Taylan Okur 

Bölüm/şube/birim:…....X şubesi 

Görev unvan: …………Şube yöneticisi 

 

Tablo 9. Çalışana ve Değerlendirme Amirine Ait Bilgiler 

 

4.2.6.3.İŞ SONUÇLARINA DAYALI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Tüm çalışanlar için performans değerlendirme notunun %70’ini oluşturan iş 

sonuçlarına dayalı performans göstergeleri, bütçe hedefi gerçekleştirme ve iş planı 

gerçekleştirme olarak ikiye ayrılır. Söz konusu iki bölüm, çalışanın görev ve unvanı baz 

alınarak ağırlıklandırılır. Değerlendirme amirlerinin performans değerlendirme 

formlarını doldururken bu ayrımlara, hedef tiplerine ve ağırlıklarına dikkat etmeleri 

gerekir. Bu doğrultuda hareket etmeleri, hedef saptama, performans değerlendirme, 

performans değerlendirme notun hesaplanması aşamalarında, performans yönetim 

sistemi uygulamasının sağlıklı yürüyebilmesi için büyük önem taşır. 

 

4.2.6.3.1.Bütçe Hedefleri 

Performans değerlendirme görüşmesi yapılmadan önce insan kaynakları grubu, 

çalışanların bütçe hedefi gerçekleştirme notlarını birinci değerlendirme amirlerine iletir. 

Ön ofis için mali kontrol ve planlama bölümü tarafından bütçe programında hesaplanan 

bütçe hedefi gerçekleştirme oranları (%), insan kaynakları grubu tarafından 4 çeyrek 

sonucunun aritmetik ortalamasını almak sureti ile kişi bazında yıllık bütçe hedefi 

gerçekleştirme notuna dönüştürülür. 

İnsan kaynakları grubu, bütçe hedefi gerçekleştirme notlarını bütçe hedefi 

gerçekleştirme oranlarına göre görev ve unvanlar dahilinde yapacağı sıralamalar ile 

belirler. 

Belirlenen dağılım sonucunda bütçe hedefi olan bölge müdürlükleri ve şubelerdeki 

ön ofis çalışanları için, bütçe hedefi gerçekleştirme notları, insan kaynakları tarafından 

belirlenip, ocak-şubat aylarında birinci değerlendirme amirlerine iletilir. 

 



 78 

Bütçe Hedefi Gerçekleştirme Oranı % Bütçe Hedefi Gerçekleştirme Notu Max 70 

%5(en yüksek) 70 

%10 60 

%20 50 

%30 40 

%20 30 

%10 20 

%5 (en düşük) 10 

 

Tablo 10. Bölge Müdürlükleri ve Şubelerdeki Ön Ofis Çalışanları bütçe hedefleri 

 

Bütçe hedefi gerçekleştirme notunun genel müdürlükteki ön ofis çalışanları için 50 

üzerinden bir not olarak hesaplanması farklı bir yöntem ile gerçekleştirilir. Genel 

müdürlükteki on ofis çalışanlarının kişisel hedefleri olmadığından, birim oralar bütçe 

hedeflerini gerçekleştirme oranları herkes için belirlenir. 

Bütçe Hedefi Gerçekleştirme Oranı % Bütçe Hedefi Gerçekleştirme Notu Max 50 

100 ve üzeri 50 

95-99 45 

85-94 35 

65-84 25 

45-64 15 

40-44 5 

39 ve altı 0 

 

Tablo 11. Genel Müdürlük Ön Ofis Çalışanları Bütçe Hedefleri 

 

4.2.6.3.2.İş Planı Hedefleri 

İş planı hedefleri, çalışanların üstlendikleri işlerin bitilme zamanı, kapsamı, maliyeti, 

verimliliği ve niteliği ile ilgili olan, bütçe hedefleri dışındaki hedeflerdir. Birinci 

değerlendirme amirleri tarafından verilir ve gerçekleştirilmeleri değerlendirilir. 

İş planı hedefleri, bütçe hedeflerine oranla daha soyut, geniş anlamlı ve ölçülmesi 

daha zor hedeflerdir. Bu nedenle açık ve net bir şekilde tanımlanmalarına özen 

gösterilmelidir. Verim, kalite ve zamanlama gibi ölçüm unsurları içermelidir. 
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Banka/birim/şube hedeflerine ulaşılması için gerekli ve önemli olan kritik başarı 

faktörlerinden, görev yerine getirilmesi için belirlenmiş kilometre taşlarından 

oluşmalıdır. 

Performans değerlendirme formundaki iş planı hedefleri ile ilgili sayfalar birinci 

değerlendirme amiri tarafından doldurulup, çalışan ile mutabakat sağlanarak, en geç 

Ocak - Şubat aylarında ilgili sayfaların asılları kendilerinde kalacak şekilde fotokopileri 

İnsan kaynakları grubuna gönderilir. Bu çalışma görev/birim/unvan değişikliği yaşayan 

veya X bank’ ta göreve yeni başlayanlar için yıl içerisinde göreve başladığı tarihten 

hemen sonra gerçekleştirilir. 1 Ekim’den sonra tayin olanlar, terfi edenler, görev 

değiştirenler ve göreve başlayanlar için iş planı hedefi verilmez. 

Arka ofis ve Genel Müdürlükteki ön ofis çalışanları için en az 3 en fazla 10 adet iş 

planı hedefi yazılması gerekmektedir. Ağırlıkları, önem sıralarına göre formun kapak 

sayfasında yazan toplam iş planı hedefi oranında dağıtılmaktadır. 

Bölge müdürlükleri ve şubelerdeki ön ofis çalışmaları için iş planı hedefi verilmesi 

opsiyonel olup, ( müşteri hizmetleri ve Western Union çalışanları hariç ) verildiği 

takdirde ağırlığının % 20 olması gerekmektedir. İş planı hedefi verildiği takdirde, bütçe 

hedefi gerçekleştirme notunun ağırlığı % 50’ye dönüşecektir.  

 

A)İş Planı Hedef Alanları  

Performans değerlendirme dönemi başında doldurulacak ve ağırlıklandırılacak olan 

iş planı hedef alanları 6 bölümde toplanır. ‘’müşteri hizmetleri / Kalite standartları’’, 

“Gelir harcama kontrolü, finansal göstergeler”, “Üretkenlik / etkinlik”, “Rutin 

sorumluluklar”, “Proje çalışmaları” ile “ Yönetsel sorumluluklar”. 

“Yönetsel Sorumluluklar alanı, sadece yönetmen ve üstü unvandaki çalışanlarımız 

için doldurulacak olup, arka ofis genel müdürlükteki yönetmen ve üstü unvandaki ön 

ofis ile Western Union yönetmenleri için en az bir yönetsel sorumluluk yazılması 

zorunludur. İş planı hedef alanları, yönlendirme amaçlı olup, değerlendirme amirleri 

alanlardan sadece bir veya birkaçını doldurmayı seçebilirler.  

Hedef alanlarına ait hedef örneklerine aşağıda yer verilmiştir.  

 

B)Müşteri Hizmetleri/ Kalite Standartları: 

31 Aralık tarihine kadar kredilerinden sorumlu olduğu şubeleri yılda en az 1 kez 

ziyaret etmek ve sonuçlarını bir üst yöneticiye raporlamak  
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2005 yılı sonuna kadar tüm şubelerin en az bir defa yerinden, bir defa da merkezden 

kontrollerini yapmak.  

Haftada en az 5 adet potansiyel/ mevcut müşteri ziyareti yapmak. 

 

C)Gelir, Harcama Kontrolü, Diğer Finansal Göstergeler: 

Şube giderlerinin azaltılması konusunda şube müdürlüğüne her ay yazılı bir öneride 

bulunmak 

… tarihine kadar … Şubesindeki zarar yaratan müşteri oranını % … ‘ e indirmek. 

 

D)Üretkenlik/ Etkinlik:  

30 Nisan tarihine kadar şube ile aktif çalışan tüm gerçek ve tüzel müşteri bilgilerini 

güncelleme formları aracılığıyla güncellemek. 

ATM’lerin yıl boyunca zamanın % 98’inde kullanıcıların hizmetine açık tutulmasını 

sağlamak. 

2005 yılında haftada en az 4 adet kredi paketini hazırlayıp, bir üst amirine teslim 

etmek. 

31 Aralık tarihine kadar 2005 yılı zorunlu eğitim programlarının, program sonundaki 

sınavların her birinden en az 70/100 alarak başarı ile tamamlamak. 

2005 yılı sonuna kadar en az 5 adet yeni/ geliştirici…önerisi yapmak. 

 

E)Rutin Sorumluluk: 

Bankaya EFT yoluyla gelen tüm TL tutarlarını günlük nakit akımı ile ilişkilendirerek 

kontrol etmek. 

Takibinde olan müşterilerin risk analizlerinin ve verimlerinin sürekli olarak takibini 

yapmak. 

Aylık konsolide kontrol tablolarını bir sonraki ayın 15’ine kadar hazırlamak. 

 

F)Proje Çalışmaları:  

Temmuz ayı sonuna kadar insan kaynakları yeniden yapılanma projelerine aktif 

olarak katılmak. 

31 Mart tarihine kadar intraneti yeniden yapılandırarak kullanıcıların kullanımına 

açmak. 
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G)Yönetsel Sorumluluk (Sadece Yönetmen ve üstü için ) : 

Ekibine yeni katılan 2 portföy yetkili yardımcısını Mayıs ayı sonuna kadar, firma 

ziyaret raporu hazırlayabilir hale getirmek. 

31 Aralık tarihine kadar kendisine bağlı çalışanlara kredi paketinin nasıl 

hazırlandığını öğrenmek. 

 

4.2.6.3.4.İş Planı Hedeflerinin Verilmesi: 

İş planı hedefleri, herhangi bir çalışanın ulaşması beklenen iş sonuçlarının 

seviyelerini, bu sonuçların gerçekleştirilme ve zamanlamasını belirler. Belli bir zaman 

zarfında ulaşması beklenen, ölçülebilir sonuçlara ve net terimlerine dayanan, bütçe 

hedeflerine dolaylı olarak etki edebilecek amaçların ifadesidir. Dolayısıyla, iş planı 

hedefleri, Bütçe hedefleri olmayan ancak bu hedeflerinin gerçekleştirilebilmesine 

yönelik, bütçe hedeflerine direkt etki etmeyen ancak dolaylı etkisi olan, bankanın 

vizyon ve stratejisi ile uyumlu hedeflerdir.  

Bankamız genelinde bütçe hedefi belirleme süreci başladıktan sonra, Yönetim 

Kurulu takip eden yıl için ana hedef kalemleri ile ilgili yönlendirme yapmaya başlar. 

Kar merkezleri ile destek bölümleri, bölgelerin/şubelerin hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi için gereken ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulunur. Bu 

çalışma sonucunda destek bölümlerinin, kar merkezlerine sağlayabilecekleri destek 

miktarı ve bu desteği sağlarken ihtiyaç duyacakları kaynakların niteliği ve niceliği tespit 

edilir. Bu tespitlerle elde edilen sonuçlar Yönetim Kurulu onayına sunulur. Anılan 

tespitler Yönetim Kurulu’nun onayından sonra destek bölümlerinin iş planı hedeflerinin 

büyük kısmının oluşturulmasında kullanılır. Bunun yanı sıra,  destek bölümlerinin 

yukarıda belirtilen süreç dışında da Bankamızın vizyon stratejileriyle uyumlu ancak 

bütçe hedefleri ile dolaylı yoldan etkileşen iş planı hedefleri de olabilir. Bu hedefler de 

destek birimlerinde verilebilecek iş planı hedeflerine dayanarak oluşturur.  

İş planı hedeflerinin dağıtım sürecinde her yönetim kademesi kendisine bağlı 

kademeler için hedef belirler. Belirlenen hedefler, üst unvanlarından alt unvanlara doğru 

daha ayrıntılı ve daha çeşitli olabilir, farklı görevler üstlenmiş kademeler ve kişiler için 

farklı içerikte ve ağırlıkta düzenlenebilir. Aynı görevde çalışan farklı kişilerin iş planı 

hedefleri de farklılık gösterebilir. 

İşkolu yöneticileri sorumlu oldukları alanlarda kendilerine verilen hedefler 

doğrultusunda belirleyecekleri iş planı hedeflerini, birinci değerlendirme amiri oldukları 

astları arasında paylaştırır. Bu kişiler de kendi astlarına kendilerine verilen iş planı 
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hedeflerini indirgeyerek dağıtır. Bu sürecin sonunda o bölümdeki tüm çalışanların 

gerçekleştirecekleri iş planı hedefleri, o iş kolunun yöneticisinin gerçekleştirme gereken 

iş olanları hedeflerinin toplamıdır. Bu süreçte belirtilen birinci değerlendirme 

amirlerinin iş planı hedefi vermesi performans değerlendirmesi formu aracılığı ile 

yapılır. 

Birinci değerlendirme amirlerinin iş planı hedefi verirken dikkat etmeleri gereken 

hususlar; 

Bölüm/Birim/Şubeye verilen toplam hedefler, genel müdür yardımcısı/birim 

yöneticisi/şube müdürü tarafından kişisel baza indirerek belirlenir. 

• Çalışanlara hedef verilirken kendi hedefleri ile paralel hedefler vermeye 

dikkat etmeleri gerekir. 

• Kampanyalar, iş planı hedefleri olarak yazılmamalıdır. 

• Hedeflerin öncelik ve önem sırası, ağırlıklandırma yapılarak çalışana 

aktarılır. 

• Saptanan hedefler hakkında zamanlama yapılır. 

• Değerlendirme dönemi boyunca çalışanın başarması gerekenleri ve aldığı 

sonuçların nasıl değerlendirilebileceğini anlaması açısından yüz yüze iletim 

büyük önem taşır. Bu nedenle kişisel hedefler belirlendikten sonra, çalışan ile 

bir toplantı düzenlenir ve imzalı mutabakata varılır. Toplantıdan önce 

çalışanın hazırlık yapması ve hedef verme sürecine dahil olması gerekir. 

• Hedefler sadece üstlenilen işin seviyesine göre değil, bireyin özelliklerine 

göre de verilir. Hedefler, bölüm/birim/şubelerin hedeflerine uyacak şekilde 

bireylere özgü yapılandırılmalıdır. 

 

İŞ PLANI HEDEFLERİNİN TEMEL UNSURLARI (S.M. A. R.T) 

Belirlenecek olan hedeflerin arzu edilen sonuçları doğurabilmesi, asgari olarak 

aşağıda açıklanan unsurları içermelerine bağlıdır. “hedefler, ölçüm yöntemleri ile 

gerçekleşmeler” konularında yöneticiler ve çalışanlar arasında çatışma yaşanmasını 

önlemek, hedef tanımlarında anılan bileşenlerin tam olarak bulunmasını sağlamak ile 

mümkün olur. 

Hedeflerin gerekli unsurları içerecek şekilde tanımlanması işlemi, çalışanların 

değerlendirme amirleri tarafından yapılır. Bileşenleri tam olarak içermeyen hedef 

tanımlamaları tekrar gözden geçirtilmelidir. Yapılacak olan bütün hedef tanımların beş 
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unsur göz önüne alınarak tasarlanmış ve tanımlanmış olması gerekir. SMART hedef 

unsurlarının açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

 

S (SMART) TANIMLANMIŞ: Verilen hedefler iyi tanımlanmış olmalı ve dönem 

başında somut olarak çalışana kendisinden beklenen sonuç söylenmelidir. Hedefler 

çalışanda hiçbir tereddüde ve yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde 

tanımlanmalı, nasıl ölçülecekleri ve başarı başar9ı seviyeleri açıklanmış olmalıdır. 

Böylece değerlendirme dönemi sonunda hedefin içeriği ve gerçekleşme seviyesi 

hakkında çalışan ile uyuşmazlığa düşülmesinin önüne geçilecektir. 

• Yıl içerisinde 200 tane konut kredisi sağlamak 

• Zorunlu eğitim programını yapılacak sınavda en az 70 alarak(100 üzerinden) 

tamamlamak 

 

M(MEASURABLE) ÖLÇÜLEBİLİR: Bir hedefin ölçülebilirliği, o hedefe ulaşılıp 

ulaşılamadığının anlaşılmasını olası kılan bir ölçüm yöntemi içermesi anlamına 

gelmektedir. Bir hedefe ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için sayısal ölçümleme yapılır. 

Sayısal hedefler somut rakamlar ile ifade edilir ve objektif bir biçimde ölçülebilir. 

Tanımlanan bir hedef aynı zamanda ölçülebilir veya gözlemlenebilir olmalıdır. 

Ölçülemeyen veya ölçümü kesin olmayan hedefler tanımlanmamalıdır. 

• Rakamsal “24 saat içinde cevap vermek” veya “ 52,000- YTL tutarında 

poliçe satışı yapmak” 

• Kalitesel “yılda en az 1 defa müşteri memnuniyeti araştırması yapmak” 

 

A(ACHIEVABLE) ULAŞILABİLİR: Hedefler zorlayıcı ama ulaşılabilir olmalıdır. 

Hedefler çalışanı gelişmeye özendirmelidir başarıya motive etmelidir. Hedef seviyesi 

çalışanın daha etkin çalışarak ulaşabileceği bir noktada tutulmalıdır. Seviyenin düşük 

tutulması çalışanı atalete itebilecekken, seviyenin yüksek tutulması da yılgınlığa ve 

performans düşüklüğüne sebep olabilir. Öte yandan, hedef tanımı yapılırken, hedefin 

gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak olan kaynakların da tanım cümleleri 

içerisinde yer almaları gerekmektedir. 

 

R(RESULT ORIENTED)SONUÇ ODAKLI: Hedefler belli bir sürecin 

geliştirilmesini veya belirgin bir sonuca ulaşılmasını sağlayacak şekilde, bankanın iş 
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stratejisine, piyasa koşullarına, müşteri beklentilerine uygun ve gerçekçi olarak 

verilmelidir. Hedef, sonuçta belli bir çıktı almak için verilmeli, hedefleri 

gerçekleştirirken yapılan etkinlikler hedef olarak verilmemelidir. Hedefler ürüne veya 

sonuca ilişkin olmalıdır.  

• 1 milyon dolarlı ticari ürün satışı yapmak 

• Yeni mevduatları 100,000- YTL artırmak 

• Bir durum analizi raporu hazırlamak 

 

T(TIME BOUND)ZAMAN BOUTLU: Hedeflere zaman kısıtlaması konulmalıdır. 

Belirlenen hedefe hangi süre içinde ulaşılmasının beklendiği belirlenmelidir. 

• 31 Aralık’a kadar 

• Devamlılık esas olmak üzere 

• Önümüzdeki 3 ay içinde. 

Çalışanların iş planı hedefleri, gerek duyduğu takdirde, Nisan, Temmuz ve Ekim 

aylarında birinci değerlendirme amirleri tarafından revize edilir. Bitirilme tarihi geçmiş 

(gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş) bir iş planı hedefi, mücbir haller (gerekli kaynak 

ve desteğin sağlanamaması, zorunlu bir ön çalışmanın bitirilememiş olması..vb) dışında 

iptal edilemez. İş planı hedeflerinin revizyonu gerektiği takdirde, performans 

değerlendirme formunun “iş planı hedef revizyonu” sayfası kullanılır. Söz konusu 

sayfaya, çalışanın değiştirilen hedefi, yapılan değişiklik ve değişiklik nedeni yazılır. 

Nisan veya temmuz aylarında iş planı hedeflerinin revize edilmesi gerektiği takdirde, 

birinci değerlendirme amiri, çalışan ile değiştirilen hedefler üzerine yazılı mutabakat 

sağlayıp, formun ilgili sayfasını İnsan Kaynakları birimine göndermelidir. Ekim ayında 

ise, iş puanı hedeflerinin revize edilmesi gerektiği takdirde, Ekim ayında revize edilen 

hedefler hem “iş planı hedefler, revizyonları” sayfasına hem de çalışanın 

değerlendirilmesinde dikkate alınacak tüm hedefler ile birlikte “yeni yıl iş planı 

hedefleri” sayfasına yazılarak mutabakat imzası alınır. Söz konusu bölüm, performans 

değerlendirme formunun “iş planı hedefleri” sayfasındaki iş planı hedef alanları örnek 

alınarak doldurulur. Çalışanlar, değerlendirme dönemi sonumda yeni iş planı 

hedeflerinin tamamı göz önünde bulundurularak değerlendirilir. 
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4.2.7.PERFORMANS YÖNLENDİRME GÖRÜŞLERİ ALANLARIN 

DOLDURULMASI 

Performans yönlendirme formunun, “performans yönlendirme görüşleri” alanı birinci 

değerlendirme amiri tarafından performans yönlendirme görüşmesi yapılmadan önce 

çalışanın performansını değerlendirmek için doldurulur. Performans değerlendirme 

görüşleri bölümü; çalışanın hedef gerçekleştirme ve davranışsal göstergeler ile ilgili 

başarı durumu, çalışanın gelişmesi gereken yönleri ve öneriler, birinci değerlendirme 

amirinin genel değerlendirmesi ve ek görüşler, çalışanın genel değerlendirme 

hakkındaki görüşleri alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Birinci değerlendirme amiri söz konusu olan alanları doldurmadan önce performans 

değerlendirme formundaki bütçe ve iş planı hedefleri ile davranışsal göstergeler 

bölümlerini gözden geçirip çalışanı değerlendirmeli ve çalışanın gelişmesi geren 

yönlerini belirleyip öneriler geliştirmelidir. Birinci değerlendirme amirleri çalışan 

hakkında genel değerlendirmesini ve ek görüşlerini belirtilmelidir. Değerlendirme amiri, 

formun ilgili kısımlarını doldurduktan sonra aşağıdaki şekilde performans yönlendirme 

görüşmesini yapmalı, görüşlerini paylaşmalı ve çalışanın genel değerlendirme 

hakkındaki görüşlerini almalı, çalışan ile birlikte formu imzalamalı ve formun ilgili 

sayfalarının fotokopilerini Temmuz ayı sonuna kadar İnsan kaynakları grubuna 

göndermelidir. Performans yönlendirme görüşmesinin yıl içinde bir seferden fazla 

yapılması halinde, her seferinde yukarıdaki iş akışı izlenmeli ve zaman geçirilmeden 

formun ilgili sayfalarının fotokopileri birinci değerlendirme amirleri tarafından İnsan 

Kaynakları Grubuna gönderilmelidir. 

 

4.2.7.1.PERFORMANS YÖNLENDİRME GÖRÜŞMESİ 

 

Planlama 

Değerlendirme Yönlendirme 
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Performans değerlendirme dönemi içerisinde, birinci değerlendirme amiri ile çalışan 

arasında yapılan performans yönlendirme görüşmeleri, performans yönetim sisteminin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Performans yönlendirme görüşmesinin amacı, çalışanın 

gelişimine yönelik önerilen ve hedef gerçekleştirmeleri ile ilgili geri bildirimlerin 

performans değerlendirme görüşmesini beklemeden, daha kısa sürede iletilebilmesi ve 

önlemlerin zamanında alınabilmesidir. Söz konusu görüşme, düşük performans 

sergileyenlerin uyarılması için de önemli ve gereklidir. 

Çalışanlarla birinci değerlendirme amirleri arasında yapılan yönlendirme 

görüşmelerinin doğru ve eksiksiz olarak belgelenmesi ve saklanmasının faydaları 

aşağıdaki gibidir. 

• Yöneticilere, çalışanların yıl boyunca gösterdikleri performans konusunda 

güncel bilgi sağlar. 

• Çalışanların ne kadar başarılı olduklarını ve ne durumda olduklarını 

bilmelerini sağlar. 

• Kişisel performansa ve geribildirime verilen önemi kanıtlar. 

• İnsan kaynakları grubu’na çalışanların görevleri süresince yaşananlar, 

gelişmeler hakkında bilgi verir. 

• Uyuşmazlık durumlarında çalışanların gösterdikleri performans ve 

görüşülenler ile ilgili yazılı kanıt oluşturur. 

 

4.2.8.DEĞERLENDİRME AMİRİNİN SORUMLULUKLARI 

Değerlendirme amiri, görüşmeden önce hazırlık yapmış olmalıdır. Hazırlık 

aşamasında yöneticilerin aşağıdaki konularda tespitlerde bulunmak için zaman 

harcaması gerekir. 

Olumlu Geribildirim: Olumlu davranışların pekiştirilmesinde, yöneticilerin sahip 

olduğu en iyi araçlardan bir tanesidir. Zamanın da verilen olumlu geribildirim 

çalışanların hem motivasyonunu artırır hem de onların çabalarının takdir edildiğini 

bilmelerini sağlar. 

Düzeltici ve Performans Geliştirici Geribildirim: Çalışanların hedeflerini tam 

olarak gerçekleştiremediği durumda, performans geliştirmeleri konusunda onlara 

yardımcı olur. Performansla ilgili sorun giderilmezse veya olumsuz yönde ilerlese 

yöneticilerin, performans beklentilerini açık bir şekilde tanımladıkları ve çalışanlardan 

öneri ve düzeltme yönünde kararlılık istedikleri bir geribildirim çeşididir. 
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Proaktif Yönlendirme: Olumlu, düzeltici ve performans geliştirici geri bildirimler, 

çalışanların ne kadar başarılı olduklarını anlamaları sağlamak için yöneticilerin 

kullandıkları önemli araçlardır. Bununla beraber, bazen, çalışanların yeni bir beceri 

veya görevi denemeden önce yardıma ihtiyaçları olur. Böyle durumlarda, yöneticiler 

proaktif geri bildirme başvurmalıdırlar. Proaktif geri bildirim, çalışan yeni bir işi 

denemeden, yeni bir durumla veya sorunla karşı karşıya kalmadan önce yol göstermeyi 

ve öneri getirmeyi sağlar. 

Performans yönlendirme görüşlerinin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için birinci 

değerlendirme amirlerinin dikkat etmeleri gereken davranışlara aşağıda yer verilmiştir. 

• Çalışanları, geribildirim istemeye teşvik eder. 

• Destekleyici, düzeltici ve olumlu geribildirim verir. 

• Çalışanları yönlendirmek için fırsat kollar. 

• Hatalardan ders çıkarmanın olumlu karşılanacağı bir ortam yaratır. 

• Değerlendirme yılı içerisinde gerektiğinde birden fazla performans 

yönlendirme görüşmesi yapar ve yazılı kayıt tutarak en kısa zamanda İnsan 

Kaynakları Grubunu bilgilendirir. 

• Fırsat doğduğunda, en kısa zamanda geribildirimde bulunur. 

• Somut, dürüst, adil ve objektif geri bildirimde bulunur. 

• Performans yönlendirme görüşmesinde, değerlendirme dönemi başında 

çalışana ilettiği iş sonuçlarına dayalı performans göstergeleri ile davranış 

göstergelerine ilişkin konulara değinir. 

• Gözlem, görüş ve önerilerini açıkça paylaşır. 

• Yapıcıdır. 

 

4.2.9.DAVRANIŞLARA DAYALI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Davranışlara dayalı performans göstergeleri, çalışanın birinci değerlendirme amiri 

tarafından yıl boyunca gözlemlenir ve yılsonunda performans değerlendirme formu 

üzerinde değerlendirilerek notlanır. 

Bankamızda görev yapan çalışanların sahip olması gereken davranış 

göstergelerinden oluşan davranışlara dayalı performans göstergeleri, toplam performans 

değerlendirme notunun % 30’unu oluşturur. Bankamız için önemli olduğuna inanılan 10 

adet ortak davranış göstergesi, 10’ar adet de “yönetmen altı” ile “yönetmen ve üstü” için 

belirlenmiş davranış göstergeleri mevcut olup, çalışanlar toplam 20 adet davranış 
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göstergesi üzerinden değerlendirilir. Söz konusu göstergeler ile ilgili açıklama ve 

yöneticileri yönlendirmek için hazırlanmış olan dörtlü skala performans değerlendirme 

formalarında detaylandırılmıştır. Birinci değerlendirme amiri, her davranış göstergesi 

için değerlendirdiği kişiyi en iyi anlattığına inandığı maddeyi işaretler. 

Örneğin ortak davranış göstergelerinden biri olan “verimliliği ve kaliteyi artırıcı 

çalışmalar yapma” kriteri için çalışanın “verimlilik ve kaliteyi artırıcı çalışmalara katılır, 

faydalı öneriler geliştirir” seçeneğine en yakın olduğu düşünülüyor ise, karşılık gelen 

puan aşağıdaki şekilde işaretlenir. 

 

Tablo 12. Davranışlara Dayalı Performans Göstergeleri 

 

Birinci değerlendirme amirleri, çalışanların davranışlarına dayalı performans 

göstergelerine ait alanları doldurup, 80 üzerinden çıkan notu doğru orantı ile 30 

üzerinden bir not haline dönüştürülüp, formun ilk sayfasındaki davranışlara dayalı 

performans notu kutusuna yazılır. 

 

4.2.10.PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRTİLMESİ 

Performans değerlendirme formunun, “performans değerlendirme görüşleri” alanı, 

değerlendirme döneminin sonunda birinci değerlendirme amirinin çalışan hakkında 

belirtmek istediği genel görüşlerini içerir. 

Performans değerlendirme görüşleri bölümünün alt başlıkları aşağıdaki gibidir 

• Çalışan hedef gerçekleştirme ve davranışsal göstergelerle ilgili başarı durumu 

• Çalışanın gelişmesi gereken yönleri ve öneriler 

• Çalışanın güçlü yönleri ve kariyer planı ile ilgili öneriler 

• Bu alanlar birinci değerlendirme amiri tarafından performans değerlendirme 

görüşmesinden önce doldurulur. Değerlendirme amiri söz konusu olan 

alanları doldurmadan önce, iş sonuçlarına dayalı performans göstergesi (bütçe 

hedefleri ve iş planı hedefleri) ile davranışlara dayalı performans göstergeleri 

Verimliliği ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapma 
a)verimlilik ve kalitenin önem ve gerekliliğine inanmaz. 
b)verimlilik ve kaliteyi artırıcı özel çaba sarf etmez, mevcutla yetinir. 
c)verimlilik ve kaliteyi artırıcı çalışmalara katılır, faydalı öneriler geliştirir.  
d) verimlilik ve kalite odaklı çalışmalara önem verir, öncülük eder. 

 
1 
2
3
4 
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bölümlerini gözden geçirmeli, çalışmanın gelişmesi gereken yönlerini, güçlü 

yanlarını belirlemeli, kariyer planı ve eğitim ihtiyacı ile ilgili öneriler 

geliştirmelidir. Performans değerlendirme görüşleri alanının 

doldurulmasından sonra birinci değerlendirme amiri formu imzalayıp 

çalışanın ikinci değerlendirme amirine gönderir. 

 

4.2.11.FAKTÖR PUANI VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Birinci değerlendirme amirinin değerlendirmeleri ışığında, ikinci değerlendirme 

amiri faktör puanını kullanarak, ek görüşlerini yazıp, imzaladığı performans 

değerlendirme formunu birinci değerlendirme amirine gönderir. İkinci değerlendirme 

amirinin faktör puanını kullanması zorunlu olmamakla birlikte amir, performans 

görüşmesi notunun çalışanın davranışlarını yansıtmadığına inandığı durumlarda somut 

gerçekler göstererek faktör puanını gösterebilir. Faktör puanı gerekçesi performans 

değerlendirme formunun ilgili kısmına yazılmalıdır.  

Aşağıdaki faktör puanının ikinci değerlendirme amiri tarafından kullanılabileceği 

durumlara ilişkin birkaç örnek mevcuttur. Performans değerlendirme formunda faktör 

puanının kullanılma sebebi belirtilirken, somut davranış örnekleri ve olaylar, detayları 

ile belirtilmelidir. 

Olumsuz faktör puanı nedenleri(-); 

• Çalışanın zorunlu eğitimlere mücbir nedenler dışındaki sebeplerle 

katılmaması veya katıldığı bir eğitimde yapılan sınavdan 100 üzerinden 50 

puanın altında alması.(Katılmadığı eğitimler ve tarihleri belirtilmelidir) 

• Çalışanın olumsuz bir davranışının, önemli bir müşterinin banka ile ilişiğini 

kesmesine neden olması.(Olayın detayları belirtilmelidir) 

• Çalışanın çalışma arkadaşlarından veya müşterilerden biri ile büyük bir 

tartışma yaşaması.(Tartışma detaylarıyla açıklanmalıdır. 

Olumlu faktör puanı nedenleri(+); 

• Bir gişe görevlisinin gişeye fatura yatırmaya gelen bir kişiye bireysel 

ürünlerin tanıtımını yapıp, bankaya müşteri kazandırması 

• Bankaya büyük oranda kar sağlayacak veya iş akışlarını kolaylaştıracak bir 

öneri getirmesi(Getirdiği öneri ve bankaya kazandırdıkları belirtilmelidir) 
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4.2.12.PERFORMANSIN DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ SÜRECİ 

Performans değerlendirmesi görüşmesi çalışan ile birinci değerlendirme amiri 

arasında çalışanın yıllık performansının değerlendirildiği, önerilerin paylaşıldığı bir 

görüşmedir. Performans değerlendirme görüşmesi, hazırlık, görüşme ve formun 

doldurulması aşamalarından oluşur. 

Performans Değerlendirme Görüşmesi Öncesinde Hazırlık; 

Hazırlık aşaması hem yöneticiler hem de çalışanlar için büyük önem arz etmektedir. 

Görüşme öncesinde hazırlık, hem görüşmenin daha etkin hem de iki taraf için de daha 

yararlı olmasını sağlayacaktır. 

Değerlendirme amirleri Açısından Hazırlanmanın Önemleri 

• Daha objektif bir değerlendirme olmasını sağlar. Gerekli bilgilerin önceden 

hazırlanmış olması nedeniyle değerlendirme amirinin önsezilerine, somut 

olmayan fikirlere ve pek net olmayan hatıralara dayalı değerlendirmelere yer 

verme olasılığı azalır. 

• Görüşmenin duygusallaşmasını önler. Her iki taraf da hazırlıklı olarak 

geldiğinde görüşme daha profesyonel bir ortamda başlar. İyi organize edilmiş 

verilerin bulunduğu kontrollü bir görüşmede duygusal patlamaların yaşanma 

olasılığı azalır. 

• Zaman tasarrufu sağlar. Gerekli tüm bilgi ve kayıtları el altında tutan 

değerlendirme amiri, yargılarını destekleyecek verileri aramak ve nedenler 

üzerinde tartışmak ile zaman kaybetmez. 

• Görüşme akışı hakkında bir rehber olarak hizmet eder. Bazı değerlendirme 

amirleri görüşmenin akılcı tutulması hakkında endişeli olabilmektedir. İçerik 

planlaması uygun bir şekilde yapıldıysa, değerlendirme amiri görüşülecek 

konuları içeren yazılı bir formata önceden sahip olur. 

Çalışan Açısından Hazırlanmanın Önemi 

• Görüşmeden bir süre önce çalışanın, değerlendirme döneminde mutabık 

kılınan performans kriterlerini gözden geçirmesi, çalışanın kendi içerik 

planlamasını daha kolay yapabilmesine yardımcı olur. 

• Çalışanın işçinde olabileceği sıkıntılı halin azalmasını sağlar. Kendi 

performansı hakkında yoğunlaşarak düşünme imkânına sahip olan çalışan, 

görüşme sırasında değerlendirme amirinin kendisiyle hangi konularda 

konuşmak istediği hakkında fikir sahibi olur. 
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4.2.13.PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ 

Birinci değerlendirme amiri tarafından çalışanın yıllık performansının 

değerlendirilmesi yapıldıktan, formdaki ilgili alanlar doldurulup notlar hesaplandıktan s 

ve ikinci değerlendirme amirinin görüşlerine başvurulduktan sonra birinci 

değerlendirme amiri ve çalışan arasında yüz yüze yapılan bir görüşmedir. 

Değerlendirme amiri ve çalışanın karşılıklı olarak anlayışa dayalı görüş alışverişinde 

bulunabilecekleri ve böylelikle motivasyonu artırabilecekleri bir olanaktır. 

Performans değerlendirme görüşmesinde aşağıdaki konulara değinilir; 

• Çalışanın formda yazılanları ve yapılan değerlendirmeleri okumasına izin 

verilir. 

• Hedef gerçekleştirme (bütçe ve iş planı hedefleri) ve davranışsal göstergelerle 

ilgili yıl boyunca katettiği yol ve hedeflenen ile gerçekleştirebildikleri 

arasındaki fark nedenleriyle paylaşılır. 

• Çalışanın yıl içerisinde kendisinden beklenilen performansı gösteremediği 

aktivite, hedef ve davranışlara değinilir, nedenleri ve yapılması gerekenler 

üzerinde durulur. Gelişmesi gereken yönleri ile ilgili hareket planları (eğitim 

planlaması, görev değişikliği, projeler..vb) ve yönlendirmeler yapılır. 

• İkinci değerlendirme amirinin genel değerlendirmesinden de kullanılmış ise 

faktör puanın kullanılmasının sebeplerinden bahsedilir. 

• Çalışanın yıl boyuna gösterdiği başarılar ve olumlu davranışlar üzerinde 

vurgulanır, katkıları için teşekkür edilir. 

• Kariyer planlama ile ilgili yönlendirilmeler yapılır. 

• Çalışanın performans değerlendirmeye yönlendirme görüşmeleri hakkında 

fikir ayrılığında olduğu konular varsa, çalışana yanıt yaza imkanı sağlanır. 

• Görüşme sonunda, değerlendirme amirleri, toplantıyı yönetme konusundaki 

başarılarını değerlendirmelidir. 

Performans değerlendirme görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki gibidir; 

• İçerik planlaması ve ön hazırlık yapılmalıdır. 

• Çift yönlü iletişime açık olumlu bir atmosfer yaratılmalıdır. 

• Çalışanın duygularına karşı duyarlı olunmalıdır. 

• Toplantı sonunda değerlendirmeye ilişkin karşılıklı mutabakat sağlanmalı ve 

mutlaka bir sonraki dönem için gelişim fırsatları konusunda görüş birliğine 

varılmalıdır. 
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• Önceden belirlenen görüşme zamanına uyulmalıdır. Görüşmeye yeterince 

zaman ayırılmalıdır (Görüşme süreleri çoğunlukla 15- 90 dakika arasında 

değişebilmektedir.) ve görüşmenin hiçbir şekilde bölünmesine izin 

verilmemelidir. Görüşmenin özel olması sağlanmalı ve sessiz bir ortamda 

gerçekleştirilmelidir. 

• Acele edilmemelidir. 

• Sistematik bir yaklaşım sergilenmelidir. 

• Rahat, açık ve uyumlu bir tutum sergilenmelidir. 

• Adalet ve güven duygusu hissettirilmelidir. 

• Görüşme olumlu notlarla başlatılmalı ve bitirilmelidir. 

• Açıklayıcı ve gerçekçi olunmalıdır. 

• Abartmaktan kaçınılmalıdır, “işe hep geç geliyorsun”, “işini asla zamanında 

bitiremiyorsun” gibi ifadelere yer verilmemelidir. 

• Kişi yerine performansı değerlendirilmelidir. 

• Çalışanın pasif bir role bürünmesine engel olmak için açık ve yönlendirici 

sorular sorulmalıdır. 

• Kişinin hem güçlü hem de zayıf yönleri tartışılmalı, bu yönler hakkında 

olduğunca sağlam örneklere yer verilmelidir. 

• Bireysel övgüler takım performansı ile ilişkilendirilmelidir. 

• Geribildirimler açıklayıcı, konuya yönelik ve nesnel olmalı, somut örneklere 

dayandırılmalıdır. 

• Daima geleceğe odaklı kalınmalıdır. 

• Övme, yönlendirme, fikir verme ve tenkit etme gibi geribildirimlerde 

bulunulurken yapıcı olunmalıdır. 

• Çalışandan görüşmenin ana hatları, karaları, düşünceleri ve önerileri 

hakkında bir özet vermesi istenir, daha sonra görüşmede ele alınan ve 

mutabakata varılan konular sözlü olarak yönetici tarafından özetlenmelidir. 

 

4.2.14.GENEL DEĞERLENDİRME VE EK GÖRÜŞLER 

Değerlendirme formunun en son doldurulması gereken bölümü “genel değerlendirme 

ve ek görüşlerdir”. Bu bölümde; 

• İkinci değerlendirme amirinin faktör puanını kullanma gerekçeleri ve genel 

değerlendirmesi 

• Birinci değerlendirme amirinin genel değerlendirmesi ve ek görüşleri 

• Çalışanın genel değerlendirme hakkındaki görüşleri alanlarından oluşur. 
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Söz konusu alanlarda, ikinci değerlendirme amirini genel değerlendirmesi ve faktör 

puanı kullanma gerekçeleri ile birinci değerlendirme amirinin genel değerlendirmesi ve 

ek görüşleri yazılmalı, formun ilgili kısımları çalışan ile paylaşılmalı, çalışanın görüşleri 

alınmalı ve mutabakat sağlanmalıdır. Performans değerlendirme formu doldurulduktan 

sonra, birinci değerlendirme amiri konsolide etmeleri ve insan kaynakları grubuna 

iletmeleri gerekir. 

 

DEĞERLENDİRİLEN ÇALIŞANLAR FORMU KONSOLİDE EDECEK YÖNETİCİLER 

Şube çalışanları Şube müdürleri 

Bölge çalışanları Bölge müdürleri 

Şube müdürleri Bölge müdürleri 

Kurumsal şube müdürleri Genel müdür yardımcısı 

Bölge müdürleri(Perakende) Bireysel bankacılık ve işletme bankacılığı 

genel müdür yardımcıları 

Bölge müdürleri (ticari ve bireysel) Genel müdür yardımcısı 

Genel müdürlük çalışanları Genel müdür yardımcısı 

 

Tablo 13. Birinci ve İkinci değerlendirme Amirleri 

 

Çalışanın değerlendirme amirinin görüşleri ve değerlendirmelerine katılmadığı 

durumlarda ikinci değerlendirme amiri çalışanı tekrara değerlendirir ve çalışan ile 

mutabakat sağlayıp, performans değerlendirme formunu insan kaynakları grubuna 

gönderir. 

 

4.2.15.YILSONU PERFORMANS KATEGORİSİNİN BELİRLENMESİ 

Performans değerlendirme sürecine dâhil olan çalışanlar birim, görev ve unvanları 

bazında performans notları dikkate alınarak, insan kaynakları grubu tarafından aşağıdaki 

şekilde belirlenmiş olan 100 üzerinden notlar bazında matematiksel sıralamaya tabi 

tutulur ve karşılık gelen yılsonu performans kategorisine gire. Yılsonu performans 

kategorisi, yılsonu özel başarı ikramiyesi (bonus) ile ücret zamlarının hesaplanmasında 

ve kariyer planlarının oluşturulması gibi ihtiyaç duyulabilecek diğer yönetsel kararlarda 

kullanılır. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

NOTLARINI SIRAKLANMASI 

YILSONU PERFORMANS 

KATEGORİSİ 

En yüksek %5 P5 

%20 P4 

%60 P3 

%10 P2 

En düşük%5 P1 

 

Tablo 14.Yılsonu Performans Kategorisi 

 

Yıl sonu performans kategorisi hem arka hem de ön ofis çalışanları için 

belirlenmelidir.10’dan fazla çalışanın aynı sıralamaya girmesi durumunda, çalışanlar 

kendi aralarında zorunlu dağılım esasları dahilinde sıralanır, çalışan sayısı 10’dan az ise 

sadece sıralamaya (1,2,3,4..vb gibi) tabi tutulurlar. 
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SONUÇ 

Bu tez çalışmasında, dünyada ve ülkemizde bankacılığın tarihsel gelişimine ve 

finansal sistem içerisindeki önemine değinilmiştir. M.Ö. 3500’lü yıllardan bu yana 

insanların ellerindeki değerli saydıkları meta, takas mallarını ve kıymetli varlıklarını 

saklamak içgüdüsü ile kendilerine güven verecek bir düzen arayışına girmeleri ilkel 

bankacılığın temelini oluşturmuştur. İnsanlar yaşamsal faaliyetleri sürdürdüğü ve bu 

döngü içerisinde yer aldıkça gelişen bankalar günümüzdeki haline kavuşmuş ve 

müşterilerine yeni hizmet ve ürünler sunmak için kendilerini geliştirmeye devam 

etmektedirler. Sundukları hizmet ve ürün politikaları ile farklı pazarlara ve müşteri 

gruplarına hitap edebilen bankalar günümüz ekonomi sektörünün yapı taşlarını 

oluşmaktadırlar. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kurum gibi bankalarda değişen çevre 

şartları, teknolojik gelişmeler, değişen istek ve ihtiyaçlar vb konulara uyum 

sağlayabilmek için kurum içerisindeki insan kaynaklarını en etkin şekilde yönetmeyi 

amaçlamaktadırlar. İnsan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi ve buna bağlı olarak hem 

çalışan hem kurum gelişimi için bankalar, performans yönetimi süreçlerini iyileştirici ve 

geliştirici politikalar izlerler. Bu kapsamda tezin sonraki bölümlerinde performans 

yönetimi, amaçları, yararları, yöntemleri üzerinde durularak, bankaların performans 

değerlendirme ve performans yönetimi konularındaki çalışmaları ele alınmıştır. 

Ülkemizde özellikle BDDK2nın bankalar üzerindeki uygulamalarda ve denetlemede 

tek merci ve söz sahibi durumuna gelmesi özellikle mali verilerini yansıtamayan ve 

müşterilerine yeterli ve güvenilir hizmet sunamayan bankaların TMSF’ye devrini de 

beraberinde getirmiştir. Bu sebeple bankalar bilânçolarını daha sağlıklı ve şeffaf hale 

getirmek ve müşteri haklarına yönelik güvenilir, hızlı hizmet sunmak zorunda 

kalmışlardır. Hizmet sektörü olmanın getirdiği özelliklerin başında beşeri kaynakların 

etkin yönetimi geldiği düşünülürse, bankaların personeline yaptığı yatırımlar ve onların 

kendilerini geliştirerek uzmanlık ve sağlıklı bir kariyer planlaması yapmaları yönünde 

yapılacak uygulamalar önem arz etmektedir. Çalışan ve yöneticilerin eksik ve 

geliştirilmesi gereken bilgi, yetenek ve becerilerin farkına varması ancak çalışanların 

davranış, çalışma tutumları, ast ve üstleri ile olan ilişkileri, yaptıkları iş üzerindeki 

yetkinliklerinin izlenmesi, sağlıklı, objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve çalışan ile 

paylaşılması sonucu mümkün olmaktadır. 
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