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ÖZET 

Hızla değişen Dünya’da örgütler de değişime uyum sağlamak zorunda 

kalmışlardır. Örgütlerin değişim amacı, varlıklarını sürdürebilmek için, sürekli 

gelişimi sağlayabilmektir. 

Bu çalışmanın teorik bölümünde örgüt geliştirmeyi etkileyen başlıca 

faktörlerin; çevresel gelişmeler, değişen performans standartları, değişen iş ortamı ve 

örgüt yapısı olduğu üzerinde durulmuştur. Örgütlerin bu değişen faktörlere uyumları 

için ne yapmaları ve faktörleri nasıl kullanmaları gerektiği tartışılmıştır. Bu 

kapsamda örgüt geliştirmenin örgütün kendisi ve çalışanları için ne anlama geldiği 

sorusuna cevap aranmıştır. Teorik bölümün ikinci kısmında ise örgüt geliştirmedeki 

en önemli aktörün insan olduğu vurgulanmış ve Đnsan Kaynakları Yönetimi’nin nasıl 

bir öneme sahip olduğu tartışılmıştır. 

Çalışmanın pratik bölümde; 1931 yılında faaliyetine başlayan Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uzun bir gelişim yolu olduğu gerçeğiyle, bankanın 

örgüt geliştirme yolları araştırılmıştır. Örgüt geliştirme yolunda Merkez Bankası’nın 

etkilendiği hem içsel hem de dışsal faktörler bulunmaktadır.Banka’nın köklü bir 

geçmişe ve birikime sahip olması, örgüt yapısı, kurumsal kültürü içsel faktörleri 

olarak; küreselleşme, Avrupa Birliği, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve politik 

rüzgarlar ise dışsal faktörleri olarak belirtilmiştir. 

Pratik bölümün son kısmında, Merkez Bankası’nın Đnsan Kaynakları 

biriminin örgüt geliştirmedeki yerinin ne olduğu ve insan Kaynakları Biriminin 

örgütsel yapısının, faaliyetlerinin ve özelliklerinin neler olduğu açıklanmıştır. Bilgi 

üreten bir kurum olarak Merkez Bankası insan aktörünün önemini Đnsan Kaynakları 

biriminini örgüt geliştirmede ilk sıralara yerleştirerek göstermiştir. 
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ABSTRACT 

In the rapidly changing world, organizations also had to adapt to the change. 

The objective of the organizations’ change is to provide continuous development to 

sustain their presence. 

In the theoretic section of this study, it is emphasized that the main factors 

affecting the organizational development are environmental developments, changing 

performance standards, changing work environment and organizational structure. 

What the organizations do to adapt themselves to these changing factors and how 

should they make use of these factors are discussed. In this framework, an answer is 

sought to the question on what organizational development implies for the 

organization itself and its employees. In the second part of the theoretical section, it 

is stressed that the most important actor in organizational development is human and 

also what kind of an importance does the Human Resources Management have is 

discussed. 

In the practical section of the study, means of organizational development for 

the Central Bank of the Republic of Turkey are studied by considering the fact that 

the Bank, which became active in 1931, has a long development route. There are 

both internal and external factors influential on the Central Bank on its route to 

organizational development. The long history and the rooted accumulation of the 

Bank, its organizational structure and institutional culture are stated as internal 

factors while globalization, the European Union, developments in information 

technologies and political winds are stated as external factors.  



 vii 

In the last part of the practical section, the position of the Human Resources 

department of the Central Bank in organizational development and the organizational 

structure, activities and characteristics of the Human Resources department are 

explained. As an institution which produces information, the Central Bank has shown 

the importance of the human actor by giving the Human Resources department one 

of the first ranks in organizational development.   

  



GĐRĐŞ 

 

Uzun yıllardır T.C Merkez Bankası’nın bir çalışanı olarak böyle bir çalışmayı 

hazırlayabilmek benim için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı;  Örgüt Geliştirme 

kavramının tam olarak örgüt tanımına uyan T.C Merkez Bankası için ne anlama 

gelebileceğini tartışmaktır. Tanım olarak Örgüt Geliştirme kavramı, örgütü daha 

verimli hale getirerek başarılı kılmaya ve örgüt iklimini  iyileştirerek daha iyi bir 

ortam sağlamaya yönelik çalışmalardır.  

Örgütler açısından hem çeşitli sorunların hem de bir takım fırsatların 

kaynağını oluşturan örgütsel değişim sürecini yönetebilmek değişimin kendisinden 

de önemlidir. Bu açıdan değişimi, planlı, sistematik ve katılımcı bir anlayışla 

sürdürebilmek gereklidir. Đşte bunun tanımı da Örgüt Geliştirme’dir. 

Örgüt Geliştirme kavramının özünü insan ve insan kaynakları  

oluşturmaktadır. Her ne kadar örgütlerin çevresinde meydana gelen gelişmelerin 

teknolojik boyutları olsa da onun da özünde insan yer almaktadır. Hangi ünvan 

düzeyinde olursa olsun çalışanların çevredeki değişimlerin farkına varıp, bunları 

adapte edebilmek ve hatta geliştirebilmek en önemli görevleri olmalıdır. Bunun için 

sürekli iç ve dış çevre analizi yapmak başka bir değişle, sürekli değişen çevre 

faktörlerini, değişen performans standartlarını, değişen iş ortamını ve örgüt yapılarını 

değişikliklere adapte edebilmek son derece önemlidir. 

Merkez Bankası’nın örgüt geliştirme faaliyetlerini incelememin en önemli 

nedeni bu Kurumda çalışıyor olmamdır. Bir kurumda çalışıyor olmak ve değişimi 



sadece gözlemleyerek değil aynı zamanda belgelemeğe çalışarak inceleme şansı 

verebilmektedir.  

Merkez Bankası hangi nedenlere bağlı olarak değişmiş, bu değişiklik Örgüt 

Geliştirme tanımı içinde yerini bulabilmiş midir? Banka’nın kendisini yenileme 

çabalarında uyguladığı stratejiler neler olmuştur? Kamu Kurumu sayılan, fakat 

çalışmalarında özerkliği bulunan Merkez Bankası’nın değişimine önder olan şeyler 

nelerdir? Her bir aktör Bankayı nasıl etkilemiştir? Özerkliğin Bankaya sağladığı 

fırsatlar iyi değerlendirilebilmiş midir? 

Bu çalışmada sıkça Merkez Bankası’nın yıllık faaliyat raporlarından 

yararlanılmıştır. Dünden bugüne hangi aktivitelerin değiştiği, nelere ihtiyaç 

duyulduğu, gerekli ödenekler ayrılırken nelere dikkat edildiği incelenmiş ve 

gerçekten Bankanın örgüt geliştirme çabasının olup olmadığına bakılmıştır. Karar 

alma konusunda mutlak etkili olan yönetimin bu gelişmedeki önemi, uygulayanların 

nitelikleri acaba gelişimi destekleyebilmiş midir?  

Örgütteki değişiklikleri gözlemleyebilmek ve bunların ne anlama geldiğini 

bulabilmek; örgütün bundan sonra nasıl davranacağını kestirebilmekte acaba nasıl 

etkili olur? Bu sorunun cevabını ancak çalşmayı okuduktan sonra verebileceksiniz. 

Eğer çalışmaya devam etmek isteği ile karşılaşırsanız ben amacıma ulaşmışım 

demektir. 

Üç bölümden oluşan bu  çalışmanın birinci bölümünde; Örgüt ve Örgüt 

Geliştirme kavramları verilmeye çalışılmış, Örgüt Geliştirmenin sürecini etkileyen 

dışsal ve içsel faktörler, Örgüt Geliştirmenin özellikleri ve amaçları incelenmiştir. 

Đkinci bölümde, Örgüt geliştirme sürecinde Đnsan Kaynakları’nın önemi anlatılmıştır. 



Örgüt Gelişirken bunu sağlayan temel aktörün Đnsan olduğu ve Đnsan Kaynakları 

bölümlerinin gelişimdeki etkileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, T.C Merkez 

Bankası  nasıl bir örgüttür ? Örgütün tarihçesi, kuruluş amaçları, fonksiyonları 

incelenmiş; Örgütün gelişimi nasıl bir seyir izlemiştir, dışsal ve içsel faktörler 

Merkez Bankası gelişimini nasıl yönlerdirmiştir gb soruların cevapları aranmıştır. 

Sonuç kısmında genel bir değerlendirme yapılmış Merkez Bankası’nın Örgüt 

Geliştirme konusundaki başarı çizgisinin nerede olduğu, Đnsan Kaynaklaı’nın Kurum 

içindeki önemi ve faaliyetleri incelenmiştir.  
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I. BÖLÜM: ÖRGÜTSEL DEĞĐŞĐM VE ÖRGÜT GELĐŞTĐRME 

I.1. Örgüt  (Organizasyon) �edir? 

Örgüt, belirli amaçlara ulaşmak için bilinçli bir şekilde kurulmuş toplumsal 

birimler ya da toplum kümeleridir. Kavram olarak örgüt, insanların birtakım ortak 

amaçlar ve değerler uğruna ortaya koydukları bir anlaşmayı ve birlikteliği 

içermektedir (Malinowski, 1990). 

Can’a (1991, s.97) göre örgüt belirlenen amaçları başarmak için iki ya da 

daha fazla kişinin eş güdümlenmiş biçimde çalıştıkları bir yapıdır.  

Başka bir tanımlamayla ise örgüt; insanların bir ya da daha fazla 

gereksinmesini gidermek için insan madde kaynakları düzeninin ve işleyişinin 

sürekli yenileştirildiği organik bir sistemdir. Bu sistemde; örgüt amaçlarıyla, işgören 

(yönetilenler), işgördürenlerin (yönetenler), örgütte çalışma amaçları ve 

gereksinmelerinin karşılanması, dengelenmesi de söz konusudur (Hasanoğlu, 54). 

Örgütsel amaçları belirledikten sonra bu amaçları başarmada yardımcı olacak 

bir araca ihtiyaç duyarız. Bu araç örgüt yapısıdır. Örgüt yapısı; bir grubun 

faaliyetlerini eşgüdümleyen, öğelerini birbiri ile uyumlu hale getiren sistemdir 

(Peker, 1998:61). 

Örgütlerde herhangi bir verimlilik programının başarısı, insan kaynaklarının 

etkin kullanımı ile mümkündür. Đnsanlar örgütlerin yegane dinamik varlığını 

oluşturmaktadırlar. Örgütler açısından insan nedensel güçtür. Çünkü insan 

yaratıcılığın, yenilikçi fikirlerin kaynağını teşkil etmektedir. Örgütlerin verimli bir 
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şekilde çalışabilmesi, örgütleri meydana getiren çalışanların yönetimsel etkinliğine 

ve onlardan yararlanabilme derecesine bağlıdır (Bozkurt, 1996:36). 

I.2. Örgüt Geliştirme �edir? 

Örgüt geliştirme kavramı da doğrudan insan kaynağı ve onun gelişimiyle ilgili 

bir süreci oluşturmaktadır. 

“Örgüt Geliştirme, tüm örgüt sisteminin etkinlik ve sağlığını arttırmak için 

davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir değişme uzmanının 

yardımıyla örgüt üyelerinin inanç-tutum ve davranışlarını değiştirmeye, dolayısıyla 

kültür, yapı, süreç ve teknoloji arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik planlı bir 

değişikliği başlatma ve gerçekleştirme çabasıdır” (Dinçer, 1992:16). 

Örgüt Geliştirme, Örgütsel değişime çağdaş yaklaşım olarak nitelendirilebilir. 

Bu bağlamda;. Amiran Kurtkan (1978:6-8) değişmeyi, “Bir sistemin, başlangıçtaki 

şeklinden farklı olan herhangi bir şekle geçmek üzere sürekli şekil değiştirmesidir” 

biçiminde tanımlamıştır. Değişim, planlı ya da plansız bir şekilde bir sistemin belirli 

bir durumdan başka bir duruma geçirilmesi olarak da tanımlanabilir. Başka bir 

anlatımla değişim bir evreden ya da aşamadan bir başka evre ya da aşamaya geçiştir 

(Sağlam, 1979:9). 

Örgütsel değişmenin en önemli boyutu ise örgütsel amaçların sürekli 

iyileştirilmesidir. Örgütün müşteri isteklerine uygun nitelikli mal veya hizmet 

üretmesi, toplumda bir saygınlık kazanması, kazandığı saygınlığını sürdürebilmesi, 

rekabet ortamında tutunabilmesi, örgütsel değişmenin önde gelen amaçları olarak 

kabul edilmektedir (Peker, 1995:4). 
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Örgütsel değişim dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen bir 

süreç olarak kabul edilebilir. Örgütsel değişme, “örgütün elemanlarında, alt 

sistemlerinde, bunlar arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevresi arasındaki etkileşimden 

meydana gelebilecek her türlü değişme” olarak tanımlanmaktadır (Aykaç, 1991:117).  

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, Örgütsel değişimin 

büyük ölçüde örgüt içerisindeki insana bağlı olduğu gerçeğidir. Özellikle, planlı 

değişim yöntemi ile örgütsel değişimin gerçekleştirilmesinin istenmesi durumunda, 

örgüt içindeki insanın önemi daha da artmaktadır.  

I.3. Örgüt Gelişme Sürecini Etkileyen Faktörler 

Dünya'da işletme yönetimi sürecini etkileyen bazı temel faktörlerin 

I.3.1. Sürekli-hızlı değişen çevre, 

I.3.2. Değişen performans standartları, 

I.3.3. Değişen iş ortamı ve örgüt yapısı 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu faktörler birbiriyle etkileşim içinde olup, 

işletme yönetimi anlayışı ve işleyişi açısından önemli değişimleri gündeme 

getirmedir. Đşletmelerin söz konusu değişimleri en iyi şekilde analiz edebilmesi, bir 

başka ifadeyle, etkin bir yönetim ve organizasyon sürecine sahip olabilmeleri, 

dinamik özelliği bulunan bu faktörler arasındaki etkileşimi anlayabilmelerine ve 

yönetebilmelerine bağlı bulunmaktadır. 

I.3.1. Sürekli-Hızlı Değişen Çevre  

Çevre, işletmenin kendi dışındaki fakat kendisiyle doğrudan ve/veya dolaylı 

olarak ilgili faktörleri ifade etmektedir. Đşletme, hayatını sürdürebilmek için ihtiyaç 
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olan her türlü kaynak ve enerjiyi çevresinden alır ve buna karşılık, onun istek ve 

ihtiyacına cevap vermeye çalışır. 

Günümüzde çevrenin sürekli değişiyor olması, hem kaynak ve enerji 

bağımlılığı hem de çevrenin isteklerine cevap verme zorunluluğu sebebiyle, 

işletmeleri de değişmeye zorlamaktadır. Çevredeki değişme ve gelişmeler, işletmeye 

bir takım fırsat ve imkanlar sunduğu gibi, tehlike ve güçlüklerin kaynağı da 

olabilmektedir. Dolayısıyla işletme yöneticilerinin çevrede ne gibi değişimlerin 

olduğunu takip etmeleri, hayati bir önem taşımaktadır. Bunun için çevrenin sürekli 

olarak ve sistematik bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir (Dinçer, 1996: 40). 

Bu arada, çevredeki gelişmeler tüm işletmeleri aynı oranda etkilemez. Bir 

başka ifadeyle, işletmelerin farklı büyüklükleri, türleri vardır. Yine, bazı işletmeler 

sadece iç pazara yönelik çalışırken, bazıları uluslararası pazara hitap etmektedir. 

Dolayısıyla, işletmelerin çevre faktörleri ve etkilenme düzeyleri farklıdır. 

Ancak, çevrede meydana gelen bazı gelişmeler-olgular vardır ki, bunlar bütün 

dünyayı ve dolayısıyla büyüklüğüne, türüne, faaliyet alanına bakılmaksızın bütün 

işletmeleri de etkilemektedir. 

Bu çerçevede, 1990'lı yılların başlıca hakim çevresel gelişmeleri; Bilgisayar 

teknolojisi, küreselleşme, küresel pazarlar, katılımcı demokrasi, sosyal sorumluluk 

vb. şeklinde sıralanabilir. 2000’li yılların hakim çevresel gelişmeleri ise 1990’lı 

yıllara ilave olarak, bilgi yönetimi, farklılık yaratabilmek, AR-GE yatırımları, 

yönetişim, insan sermayesinin giderek artan önemi olarak sıralanabilir. 
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i.  Bilgisayar Teknolojisi 

Bütün toplumsal değişim ve gelişmelerde teknolojinin belirleyici bir rolü 

bulunmaktadır. Gerçekten, hem tarım ve sanayi toplumlarının, hem de henüz geçiş 

sürecini yaşadığımız bilgi toplumunun temelinde, kendine özgü, belli bir teknoloji ve 

teknolojik düzeyin bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede nasıl ki sanayi 

toplumuna geçişin "motoru" olma fonksiyonunu buharlı makineler üstlenmişse; bilgi 

toplumuna geçişi de bilişim teknolojisinin temelindeki bilgisayarlar 

gerçekleştirmiştir (Erkan, 1993: 48). 

Kökeni bilgisayar teknolojisine dayanan bu süreç ve gelişmelerin, iş 

yaşamındaki fonksiyonlarının yanında; toplumun diğer kesimlerinde de giderek 

hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği ve günümüzde de hala, hızla geliştiği 

görülmektedir. 

Bilgi üretiminin önem kazandığı bu süreçte; örgütlerin bilgiye dayalı hale 

gelmeleri, bilgisayarların ve haberleşme araçlarının gelişmesi ve entegre olması, 

robot teknolojisinin üretime girmesi örgütsel yapıları da değiştirmektedir. Bu 

gelişmeler bir yandan, işletmelerde niteliksiz işgücünü açığa çıkarırken, diğer yandan 

bilgi işçilerinin (uzmanlarının) sayısının artmasına neden olmaktadır (Türkmen, 

1994: 528-529). 

ii.  Küreselleşme 

Küreselleşme olgusu günümüzde, ekonomiden işletmeciliğe ve toplum 

bilimine kadar birçok bilim dalında, en çok tartışılan kavramlardan biri haline 

gelmiştir. Buna bağlı olarak; küresel pazar, küresel şirket, küresel ürün, küresel 
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yönetici, küresel işgücü, küresel rekabet, küresel kültür vb. kavramlar bugün 

toplumda sıkça kullanılmaktadır (Baş, 1991). 

Temelinde yoğun teknolojik gelişmelerin ve iletişimin bulunduğu 

küreseleşme; ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel vb. yönlerden dünyaya açılma, 

dünya ile bütünleşme anlamında kullanılmaktadır. 

Bu gelişme, Sistem Yaklaşımı ile birlikte zaten kapalı sistem anlayışını 

terketmiş olan işletmeleri, ulusal sınırlar dışında düşünmeye zorlamıştır. Hammadde 

temininden pazarlamaya, para ve personel tedarikinden rakiplerin kim olduğuna 

kadar, tüm işletmeler artık dünya düzeyinde düşünmek ve karar vermek 

durumundadır. Bu durum bir yandan, işletmeleri, faaliyetlerinde "etkinlik" 

kriterlerini yeniden gözden geçirmeye, bir yandan da değişimlere hemen cevap 

verebilecek esnek (flexible) organizasyon yapıları oluşturmaya zorlamıştır. Bu 

bağlam da, stratejik birlikler oluşturma ve şebeke organizasyonlarının ortaya çıkışı 

bu gelişmelerin sonucudur denilebilir (Koçel, 1995: 260). 

iii.  Rekabet 

Günümüzde, üretimin esnekleşmesi; pazarın küreselleşmesi; tüketici 

davranışlarının homojenleşmesi; üretim faktörlerinin dünya ölçeğinde üretim, 

dağıtım ve tüketime sunulması; ucuz ve fakat kaliteli ürünlere olan talebin, tercihin 

evrenselleşmesi vb. gelişmeler yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 

Yine, ulusal sınır tanımayan enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin de 

etkisiyle ortaya çıkan uluslar arası teşebbüsler, dünyanın bütününü bir pazar, daha 

doğrusu, mal ve hizmet üretimi ve satışı yapılabilecek tek bir "yer" olarak 

görmektedirler. 
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Diğer yandan, bu gelişmeler paralelinde pazarlama kavramı da çarpıcı bir 

şekilde değişmiş bulunmaktadır. Eski pazarlama kavramının odağı "ürün" olduğu 

için firmalar da çabalarını daha iyi bir ürün yapmak için harcıyorlardı. "Daha iyi"nin 

tanımı içsel standart ve değerler temel alınarak yapılıyordu. Hedef, kâr etmekti ve 

hedefe varmanın yolları satmak, ya da potansiyel müşterileri, paralarını firmanın 

ürününe harcamaya ikna etmekti. Oysa, çağdaş pazarlama kavramının odak noktası 

"müşteri"dir. Burada da hedef hala kârdır, fakat hedefe ulaşmanın yolu, pazarlama 

karmasını da (4P) kapsamaktadır (Sezgin, 1992: 9-10). 

Tüm bu gelişmeler, işletmelerin strateji ve yapılarında da önemli değişimlere 

neden olmuştur. Bu değişimlerin başında ise, işletmelerin "kâr maksimizasyonu" 

amacının yerini "pazar maksimizasyonu" olgusunun alması gelmektedir. Zira, son 

yıllarda pazar maksimizasyonu ile ilgili çabalar, işletmelerin en önemli gündem 

maddesi haline gelmiştir. 

iv.  Đnsana Verilen Önem 

Günümüzde ön plana çıkan bir diğer gelişme; insan hakları, insani değerler, 

kişilik kavramı, "insan"ın her şeyden önemli bir varlık olarak ortaya çıkması, genel 

olarak eğitim ve yaşam düzeyinin yükselmiş olması, insanların bekleyişlerindeki 

değişmeler ve insanların yaratıcılığından daha fazla yararlanma konusundaki 

gelişmeler ve düşünceler olmuştur (Koçel, 1995: 260). 

Bu çerçevede, toplumun bütün katmanlarında olduğu gibi insan, iş dünyasının 

da en önemli unsuru haline gelmiş bulunmaktadır. Đş yerinde çalışanlar, ticari 

ilişkilerde bulunulan kişiler, müşteriler vb. işletme faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkilemektedirler. Bir bakıma faaliyetlerin hem nedeni hem de sonucu 
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niteliğindedirler. Dolayısıyla günümüzde, artık işletmeler, insan kaynağını organize 

edebildiği ölçüde başarılı olmaktadırlar. Bir başka ifadeyle, çalışanlara güven 

duygusu verebilen, işletmeye bir aile yuvası görünümü kazandırabilen, müşterilerinin 

isteklerini en üst düzeyde tatmin edebilen vb. kısaca insanları anlayabilen işletmeler 

başarılı olabilmektedir. Bu ise, insanların dış dünyası ile birlikte, iç dünyasının, ruhi 

cephesinin de kavranması ile olmaktadır (Öztürk, 1996: 66-67). 

Bu arada, insan faktörünün ön plana geçtiği bu zaman diliminde, yine 

özgürlük ve demokrasi çağrısının da dünya çapında yankılandığı görülmektedir. 

Diğer yandan, günümüzdeki uygulamada, demokrasi sözcüğü ile anlatılmak istenen 

genellikle, temsile dayanan demokrasidir. Ancak, Dünyanın çoğu ülkesinde ve 

ülkemizde de klasik temsili demokrasinin, toplumların hızlı gelişmesine, değişik halk 

kesimlerinin özlemlerine cevap verme konusunda yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Halk, yönetime daha aktif olarak katılmak istemektedir. Yerel politikaların, 

dolayısıyla yerel yönetimlerin önemi daha da artmış bulunmaktadır (Jula-

Emme,1993: 1). 

Katılımcılık konusunda toplumsal düzeydeki bu gelişmelerden işletmeler de 

önemli ölçüde etkilenmektedir. Bugün örgüt üyeleri, bütün organizasyonlarda olduğu 

gibi, işletmelerde de, basit birer işgören olmak yerine, çalıştıkları işletmenin 

yönetimine katılmak istemektedirler. Çalışanlar, kendilerini ilgilendiren her türlü 

kararların görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katılıp, düşüncelerini 

ifade etmek istemektedirler (Eren, 1991:329-344). 

Đnsan faktörü ve katılımcılık konusundaki bu gelişmeler de, işletme yönetimi 

süreçlerini ve organizasyonların yapılandırılmalarını köklü şekilde etkilemiş 

bulunmaktadır. Bu çerçevede, ekip (takım) organizasyonu, personeli güçlendirme 
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(empowerment) ve sıfır hiyerarşi gibi uygulamalar, bu gelişmelerin sonucudur 

denilebilir (Koçel, 1995: 260). 

v.  Etik Davranabilme ve Sosyal Sorumluluk 

Bütün ilişkilerde dürüstlük, güven, saygı ve hakça davranmak genel, evrensel 

ahlâk kurallarıdır. Bu çerçevede iş ahlâkı, genel ahlâk kurallarının iş hayatında 

uygulanmasıdır (Frederick,1992: 53). 

Bu arada, genel olarak yönetim faaliyetleri dört ana başlık altında 

incelenmektedir. Bunlar; Operasyonel, Fonksiyonel, Teknik ve Stratejik 

faaliyetlerdir. Ancak, günümüzün değişen koşulları içerisinde bu faaliyetlere bir de 

ahlâki sorumluluklar ve etik kurallar eklenmiştir. 

Bu çerçevede, günümüzde işletmelerde, iş ahlâkı kavramının önemi giderek 

daha da artmaktadır. 

Diğer yandan, sosyal sorumluluk ise, genel olarak, herhangi bir iş yada 

faaliyet sürdürülürken toplumun menfaatlerinin de dikkate alınmasıdır. Bu 

çerçevede, işletmelerin de iş dünyasındaki tüm faaliyetlerinde, toplumun 

menfaatlerini gözetmek gibi sosyal sorumlulukları söz konusudur. 

Đşletmeler açısından sosyal sorumluluk, ekonomik amaçları gerçekleştirirken 

toplumsal amaçları da dikkate almaktır. Böylece, işletmenin ekonomik amaçları, 

topluma zarar vermeden gerçekleştirilmiş olacaktır (Carroll, 1991, 39-42). 

Esas olarak, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk konusundaki gelişmeler, 

küresel/toplumsal boyut kazanmış konular arasında yer almış bulunmaktadır. Zira 

müşteri hizmetleri, tüketici servisleri, kalite, çevre bilinci, hava-su kirliliği, arıtma 
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tesisleri, atık maddelerin çevre dostu olup olmamaları gibi benzer konularla ilgili 

makro ve mikro yoğun çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Genelde bütün toplumu, özelde ise işletmeleri yakından ilgilendiren bu tür 

çalışmaların son yıllarda yoğunluk kazandığı, bir başka ifadeyle, işletmelerde ahlâki 

değerlere ve sosyal sorumluluklara verilen önemin arttığı söylenebilmektedir. 

vi.  Bilgi 

Yeni bir çağa geçiş döneminin yaşandığı içinde bulunduğumuz zaman 

diliminde teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal vb. açılardan köklü değişim 

ve dönüşümler hızla yaşanmaktadır. Bu bağlamda adelelerimizi güçlendirmemize 

çok önemli katkıları olan sanayi devrimi artık sona ermiş; beyin gücümüzü 

yüceltmede etken olan bir başka devrim, gün geçtikçe çok daha belirginleşmeye yüz 

tutmuş bulunmaktadır. "Bilgi"nin önplana çıktığı ve bilgi devrimi olarak adlandırılan 

bu olgu, toplumsal dinamizm ve iletişim teknolojisi yönünden sürekli olarak ivme 

kazanmaktadır (Logston, 1985: 90). 

Tüm bu değişim ve gelişmelerin gerisinde enformatik teknoloji de denilen 

mikro-elektroniğin bilgiyi, parayı, sermayeyi, üretim ve malları dünya ölçüsünde 

daha yoğun ve daha hızlı dağıtım etkisi bulunmaktadır (Toffler, 1992: 25). 

Diğer yandan, üretim faktörleri arasında bilginin önemi giderek daha da 

artmaktadır. Çünkü, işletmeler diğer üretim faktörlerini temin etmiş olsalar dahi, eğer 

bilgiden yoksun iseler, üretimden beklenen sonucu alamayacaklardır. Bu yüzden, 

bilgiye sahip olan işletme ve örgütler bu çağda başanlı olmakta, bundan yoksun 

olanlar ise, rekabet edememektedirler (Dinçer, 1996: 94). Bir başka ifadeyle, 

çevresinden bilgi toplayamayan, bilgi yaratmayan, bunları işleyip belirli kararlara 
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dönüştüremeyen veya bunları hızla yapamayan işletmelerin çevreleri ile bağları 

kopmakta, çevreleri ile uyumları kaybolmaktadır. Bunu yapabilenler ise, 

adaptasyonda başarılı olarak faaliyetlerini devam ettirebilmektedirler (Koçel, 1995: 

254). 

Dolayısıyla, bu gelişmeler çerçevesinde, dünyada gücün yeni adresi "bilgi" 

olurken, bu süreçten işletmeler de önemli ölçüde etkilenmektedir. 

I.3.2. Değişen Performans Standartları 

1980'lerde tartışıla gelen ve 1990'larda kesin kabul gören bir yaklaşım 

işletmelerin başarısının hem finansal hem de finansal olmayan göstergelerle birlikte 

ölçülmesidir (Baş, 1994: .94). Bu süreci bir taraftan makro düzeydeki gelişmeler 

etkilerken diğer taraftan toplumda meydana gelen fizik, fizyolojik, psikoloji ve 

entelektüel özelliklerdeki gelişmeler etkilemektedir. Bir başka ifadeyle teknolojik 

ekonomik, vb. gelişmeler paralelinde, bütün tüketicilerin ihtiyaç, zevk, kalite, 

ucuzluk-pahalılık vb. anlayışlarıda değişmektedir. Sözü edilen bu gelişmeler ise, 

işletme performans standartlarının boyutunu ve unsurlarını önemli ölçüde 

etkilemekte ve değiştirmektedir. 

Bu çerçevede, değişen performans standartlarının başlıcaları olarak; kalite, 

esneklik, uyum, hız, yenilik, dengeli büyüme ve verimlilik sayılabilir.  

i.  Kalite 

Günümüzde önemi ve boyutu artan en önemli kavramlardan birisi kalitedir. 

Zira, hem ulusal piyasalarda hem de uluslararası piyasalarda rekabette üstünlük 

sağlanmanın yolu, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktan ve 

dolayısıyla kaliteyi geliştirmekten geçmektedir. Artan rekabet koşullarında bazı 
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firmalar pazar paylarını genişletmeye çalışırken, bazıları da ayakta durabilme 

mücadelesi vermektedir. Gerek pazar payının genişletilmesi ve gerekse ayakta 

durabilme mücadelesinin kazanılması için devamlı kalitenin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu arada, kalite kavramı sanayi devriminden bu yana çok çeşitli anlayışlara 

ve uygulamalara konu olmuştur. Zira, kalite olgusu dinamik bir süreçtir. Ancak, 

bugün kalite, "kullanıma ve şartlara uygunluk, bir ürünün /hizmetin belirlenen veya 

olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır" 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu çerçevede, "ne üretirsem satarım" anlayışı yerini artık, "müşterilerimin 

ihtiyaçlarını gidermek için neyi nasıl üretmeliyim" yaklaşımına bırakmıştır. 

Dolayısıyla üretim, pazarlama, satış, reklam, dağıtım vb. faaliyetlerin odak noktasını 

kalite oluşturmakta olup, işletmelerin itibarları da kalite ile ölçülmeye başlanmıştır. 

ii.  Esneklik, Hız ve Uyum 

Değişim ve gelişmelerin çok hızlı bir biçimde gerçekleştiği günümüz 

ortamında, geleceği isabetle görüp, tahmin etmek güçleşmektedir. Dolayısıyla, bu 

durumun oluşturacağı güçlükleri hafifletmek veya yok etmek için, geleceği düzene 

sokma fonksiyonu taşıyan politikadan, program, bütçe gibi yönetim araçlarının kesin 

ve katı esaslara bağlanmaması, aksine şartların değişme durumu ve eğilimine 

uyabilmelerini sağlayacak bir esneklikte düzenlenmeleri gerekir. Diğer yandan 

esneklik, sadece üretim fonksiyonu ile ilgili bir kavram olmayıp, personel, 

pazarlama, finansman, muhasebe gibi fonksiyonlarla da ilgili bir performans 

unsurudur (Baş, 1994: 94). 
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Bu arada “hız” faktörü de önemli bir rekabet avantajı olarak ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. Çünkü işletmelerin ürünlerini istenen zaman ve mekanda hazır 

bulundurmaları gerekir. Böylece zaman, kaynak tasarrufu ve rekabet üstünlüğü 

sağlanabilecektir (Hess, 1996: 19). 

Uyum ise, etkin örgütsel başarıya tüm örgüt üyeleri ile kaynakların bir uyum 

içinde, dengeli ve bir yön verilmiş olduğunu ifade eder. Uyum olmaksızın, üretken 

olmayan gelişi güzel bir faaliyet doğar. Uyum ilkesine göre, en etkin işletme başarısı, 

tüm üyelerin ya da bölümlerin" belirli bir amaç için işbirliği yaparak çalıştıkları 

zaman elde edilecektir Dolayısıyla esneklik, hız ve uyum işletmelere zaman, kaynak 

ve rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler arasında yer almaktadır. 

iii.  Yenilik 

2000'li yıllarda rekabet gücü, yenilik yapmada yatmaktadır. Esasında buradaki 

yenilik kavramı, iki önemli noktayı kapsamaktadır: Birincisi, işletmenin bir sistem 

olarak, yapı ve süreçler açısından yeniliklere açık olmasıdır. Örneğin, yeni üretim ve 

yönetim tekniklerine işletmenin gün geçmeden adapte olması. Đkincisi ise, işletmenin 

ürettiği ürünlerin fiyatı, kalitesi, dizaynı, fonksiyonu vb. bakımlardan içinde 

bulunduğu sektöre öncülük etmesidir. 

Bu çerçevede, gerek ulusal ve gerekse uluslararası iş çevresinde içinde 

bulunulan rekabet koşulları dikkate alındığında, işletmelerin yapı ve süreçler 

bakımından yeniliklere açık olması ve yenilikçi politikaları izlemesi başarının önemli 

göstergeleri durumundadır. 

Bu bakımdan, değişen dünyada işletme yönetimi sürecini etkilemesi 

bakımından ön plana çıkmış kavramlardan birisi de yeniliktir. 
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iv.  Dengeli Büyüme 

Günümüz işletmeleri için büyüme, işletme sahip ve yöneticilerinin çeşitli 

güdülerinin ötesinde bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü işletmeler, sürekli 

değişen ve gelişen bir çevre içinde yaşamaktadırlar. Günümüzde toplumların temel 

gayesi, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak olmuştur. Sürekli olarak 

büyüyen bir ekonomik yapı içinde, işletmelerin en azından aynı oranda büyümeleri, 

mevcut konumlarını muhafaza etmeleri için şarttır (Dinçer 1996: 49). 

Bu arada, işletmelerin beklenenden az ya da daha fazla büyümeleri, dinamik 

bir çevrede faaliyet gösterdiklerinden, beraberinde bir takım sorunları da 

getirmektedir. Bu bakımdan, burada işletmeler açısından en doğru hedef, dengeli 

büyümedir. Bu nedenle, her bakımdan, içinde bulunulan çevre koşullarından 

etkilenmeksizin, işletmenin uzun dönem faaliyetlerine devam edebileceği bir 

istikrarlı büyüme düzeyidir (Hess, 1996: .20). Gerçekten de, gelişmelerin çok hızlı ve 

konjektürel dalgalanmaların çok yoğun olduğu günümüz iş hayatında, istikrarlı bir 

büyümeyi sağlayacak dengeli büyüme hedefleri, giderek daha da önem kazanan 

başarı faktörleri arasında yer almaktadır. 

v.  Verimlilik 

Verimlilik düzeyi, en genel bir ifadeyle üretim sürecinde elde edilen çıktıların 

girdilere oranlanması ile bulunur. Ancak bu tanım , sadece bir ölçümü ifade 

etmektedir. Oysa, verimlilikte odak nokta, verimliliğin geliştirilmesidir (Akdemir, 

1994: 12). Bu bağlamda, verimlilik, sonu gelmeyen ve sürekli gelişme özelliği 

taşıyan, dolayısıyla yönetilmesi gereken bir olgudur. 
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Günümüzde, uluslararası alanda ülkelerin değil yenilikçi firmaların rekabet 

ettiği, ülkelerin avantajının firmaların yakaladığı avantajlardan kaynaklandığı 

savunulmaktadır. Bu bakımdan verimlilik, işletmeler açısından çok daha fazla önem 

arz etmektedir. Çünkü P.Drucker'in deyimiyle verimlilik bugün "meydan okumakta" 

olup, en önemli rekabet unsuru haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, "en kalitelisini en ucuza" üretme noktasında büyük başarılar 

elde etmiş bulunan Japon işletmelerin bu performanslarında ulaşmış oldukları 

verimlilik düzeyinin önemli rolü bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, mevcut durumun devamlı iyileştirilmesi, geliştirilmesi anlamında 

sonu gelmeyen bir süreç olan verimlilik, işletmelerin bir diğer performans göstergesi 

olup, önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

I.3.3. Değişen Đş Ortamı ve Örgüt Yapısı 

Teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal vb. açılardan yoğun bir 

gelişmenin yaşandığı dünyada, bu değişimlerden etkilenen ve aynı zamanda sözü 

edilen gelişmeleri etkileyen kesimlerin başında işletmeler gelmektedir. Dolayısıyla, 

bu etkileşim süreci, işletmelerin yapı ve stratejilerinde önemli değişimleri gündeme 

getirmiş bulunmaktadır. Zira bilimlerin en yenisi ve fakat sanatların en eskisi olarak 

nitelenen yönetim süreci kısa sayılabilecek bir süre içinde, çok çeşitli anlayış ve 

uygulamalara konu olmuş ve bu konudaki gelişmeler halendevam etmektedir. 

Bu çerçevede burada, başlıca yönetim anlayışı, örgüt yapısı ve yönetim 

fonksiyonlarındaki yeni yönetimlere değinilecektir. 
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i.  Yönetim Anlayışındaki Değişim 

1990'lı yıllar yönetim ve organizasyon düşünce ve uygulamalarında pek çok 

sayıda yeni ve değişik görüşlerin ortaya çıktığı yıllar olmuştur. O kadar ki, bugün 

itibariyle yeni bir "Yönetim Kuramı Yığını"’ndan bahsedileceği söylenmektedir. 

Yönetim düşüncesinin gelişmesinde önemli bir yeri olan Peter Drucker, söz konusu 

yönetim kavram ve tekniklerinde ifadesini bulan yönetim anlayışının 1950'lerden 

sonra ortaya çıkan büyük bir yenilik olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda, 

1996’dan itibaren günümüze kadar uzanan, yönetim ve organizasyon literatüründe ve 

uygulamalarında ortaya çıkan yeni kavram ve tekniklerin başlıcalarını şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Koçel, 1995: 248-249). 

a. Yalın Yönetim ve Organizasyon  

Yalın olmak, gerçekten ihtiyaç duyulmayan her şeyden arındırılmış olmak 

demektir. Bir başka ifadeyle, elde bulunan kaynakların en etkili biçimde kullanımı ve 

ihtiyaç duyulmadan hiç bir şeyin elde bulundurulmamasıdır. Bu çerçevede, yalın 

yönetim ve organizasyon anlayışı, işletmelerin sahip olduğu bütün üretim 

faktörlerinin ve bunlara ilişkin tüm harcamalarının yarısı veya daha azıyla mal ve 

hizmet üretiminin gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir (Ertürk, 1994: 17). 

b. Süreç Yenileme - Değişim Mühendisliği  

Süreç yenileme, bir kavram olarak, işletmelerin rekabet koşullarına 

uyabilmeleri ve müşterilerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk ve daha ucuz hizmet 

sunabilmeleri için, işletme bünyesindeki tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir 

şekilde gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmalarını ifade etmektedir (Koçel, 

1995: 268). 
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c. Toplam Kalite Yönetimi  

Toplam kalite yönetimi, kalite kontrol düşüncesi ve hatanın önlenmesi 

mantığına dayalı, faaliyet süreçleri üzerinde hakimiyeti ve herkesin katılımını 

öngören bir yönetim yaklaşımıdır (Bovee, 1993: 678-680). 

d. Öğrenen Organizasyon  

Öğrenen organizasyon kavramı, bir işletmenin, sürekli olarak, yaşadığı 

olaylardan sonuç çıkarması, bunun değişen çevre koşullarına uymakta kullanılması, 

personelini geliştirici bir sistem oluşturması ve böylece değişen, gelişen, kendini 

yenileyen dinamik bir organizasyon olmasını ifade etmektedir (Koçel, 1995: .277). 

e. Sıfır Hiyerarşi  

Sıfır hiyerarşi, bir anlamda işletme içinde demokrasiyi yerleştirmektir. 

Böylece, sistemin en önemli özelliği, işletmeye yönelik tüm kararlarda üstler kadar, 

astların da söz sahibi olmasıdır. Organizasyon yapısını tamamen değişik bir şekilde 

kurmaya dayanan bu sistem, iletişimi ast-üst ilişkisinden kurtarıp, özgürlüğe 

kavuşturmayı öngörmektedir. Bu sistemde kontrol ve koordinasyon merkezden değil, 

yerinden yürütülmektedir (Şirvan, 1995: 118-120). 

f. Đşletmelerarası Karşılaştırma  

Đşletmelerarası karşılaştırma, bir işletmenin, iş dünyasında başarılı olmuş 

işletmelerin amaç ve standartlarını araştırması ve onlara adapte olmasıdır (Hess, 

1996, 95-96). Bu anlamda, bir işletmelerarası karşılaştırmanın temel hedefi, işletme 

bünyesinde gerekli değişiklikleri yaparak ve önlemleri alarak, işletmenin rekabet 

gücünü artırmaktır (Koçel, 1995: 271). 



 18 

g. Personeli Güçlendirme  

Personeli Güçlendirme yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması 

yolu ile çalışanların karar verme haklarını arttırma ve çalışanları geliştirme sürecidir. 

Böylece, işi fiilen yapan kişinin, o işle ilgili tüm kararları verebilmesi sağlanacaktır. 

Dolayısıyla, piyasa koşullarına daha çabuk uyulabilecek ve müşteri isteklerine daha 

kısa sürede cevap verilebilecektir (Koçel, 1995; Hess. 1996).  

h. Stratejik Birliktelikler Oluşturma  

Küreselleşme ve yoğun rekabet koşullan paralelinde, işletmeler arası stratejik 

işbirlikleri de artmış bulunmaktadır. Bu çerçevede kaynak, pazar ve risk paylaşımı 

yönelimli ortak girişimler yaygınlık kazanmaktadır. 

i. Dış Kaynaklardan Yararlanma  

Dış kaynaklardan yararlanma, işletmelerin kendi faaliyetlerini, sahip oldukları 

"temel (öz) yetenek-core competence" ile sınırlamak, diğer bütün işletmecilik 

faaliyetlerini bu konularda kendilerinden daha fazla yeteneğe sahip -bu işi daha iyi 

bilen- işletmelere bırakmalarıdır. Böylece, işletmeler rekabet üstünlüğü 

sağlamaktadır (Koçel, 1995: 272-273). 

Yönetim anlayışındaki değişim ile ilgili yukarıda yapılan açıklamalar 

çerçevesinde, çağdaş yönetim anlayışı ve uygulamalarının temel karakteristikleri şu 

şekilde sıralanabilecektir: Kıt kaynakların optimal kullanımı, esnek yapı ve hız, yapı 

ve süreçlerde sürekli yenilik, katılımcılık, personelin sürekli geliştirilmesi, inisiyatifi 

geliştirilmiş personel, stratejik ve durumsallık yaklaşımı, entegre büyüme, 

uzmanlaşma-özyetenek, kendini yenileyen, dinamik bir örgüt vb. 
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ii. Örgüt Yapısında Değişim 

Yönetim disiplini içinde organizasyon ile ilgili konular daima özel bir yere 

sahip olmuştur. Çünkü yönetimin nihai amacı olan "sonuç almak" ve "üretim 

yapmak", çeşitli kaynakların "organize edilmesi" ve faaliyetlerin bir organizasyon 

içinde yürütülmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, organizasyonların nasıl 

yapılandırılacağı, organizasyon ilkeleri, organizasyon yapısı içinde oluşan süreçler, 

organizasyonların nasıl değişebileceği vb. konular sürekli incelenmiş ve 

araştırılmıştır (Koçel, 1995: 257). 

Bu çerçevede, çevresel şartlarda meydana gelen değişimlerin gereği olarak, 

yönetim anlayışındaki gelişmelerle birlikte, çağdaş organizasyonlar hem yapı hem de 

özellikleri açısından önemli değişimlere uğramıştır. Bir başka ifadeyle, 

organizasyonların iç ve dış sınırlarının kaynakları yeni anlamlar kazanmıştır. 

Bu çerçevede, çağdaş organizasyonların başlıca temel özellikleri şu şekilde 

sıralanabilecektir (Dinçer, 1994, 253). 

a. Küçülme 

“Küçük güzeldir” yaklaşımı en az maliyet en yüksek çıktı. Sürekli yenilik 

yapma ihtiyacı, organizasyonların temel yapılarının değişmesine sebep olmakta ve 

değişikliklere daha çabuk uyum sağlayabilmesi sebebiyle işletmeleri küçülmeye 

yöneltmektedir. Daha az insan, daha düşük maliyet, örgütte daha az hiyerarşik 

kademe ve daha hızlı bilgi akışı etkili olmanın yöntemi olarak anlaşılmaktadır. 

b. Uzman Personel 

Günümüzde zihin kapasitesi yüksek, bilgi üretme ve hatta tüketmede usta, 

yenilikçi yetenekler, örgüt çalışmaları için vazgeçilmez özellikler haline gelmiştir. 
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Başka bir değişle, kaliteli işgücü, örgütlerin hayatiyetini belirleyici faktörler arasında 

yer almıştır. Dolayısıyla, geleneksel hiyerarşik sınırlar artık engelleyici olmaktadır. 

Bu çerçevede, örgütlerde ast-üst arasndaki mesafenin azalması paralelinde, 

yöneticinin ast'a bağımlılığı artmış bulunmaktadır. Yine, bu yeni yapıda, yöneticinin 

işlevi değişmiş olup, amir olmaktan çok, eşit insanlar arasında öne çıkmış 

fonksiyonel bir lider olarak yer almaya başlamıştır. 

c. Organik Yapı ve Şebekeler 

Geleneksel emir-komuta zincirine dayalı örgüt yapıları yetersiz hale gelmiş 

olup, karar verme sadece üstlerin bir fonksiyonu olmaktan çıkmış durumdadır. 

Bunun yerini, örgütlerde dağıtılmış karar mekanizmaları almış bulunmaktadır. 

Yeni yapısı içinde örgüt ağları dinamik ve değişken bir niteliktedir. Kısaca, 

bilgi toplumunun üretim örgütü; proje takımları bilgi taşeronları, tek tek girişimciler 

ve müşteriler gibi her an değişen, olaya ve soruna göre yapılanan ve sonra tekrar bu 

yapıyı değiştiren bir görünümdedir. 

d. Çok Yönlü ve Açık Haberleşme 

Örgüt yapısının niteliğinin değişmesi, küçük ve bağımsız grupların oluşması, 

haberleşme tarzı ile koordinasyonun niteliğini de değiştirmiştir. Bu bağlamda yeni 

yapılaşma sürecinde örgüt içi haberleşme, ağ tipi haberleşmedir.Yatay-dikey-çapraz 

ve çok taraflıdır. Ayrıca, bu yeni yapıda, taraflar arasındaki karşılıklı bilgi aktarımı, 

açık ve samimidir. Kısaca şeffaftır. 

e. Yönetim - Çalışan Đlişkilerinde Değişim 

Đşletmelerin faaliyetlerini etkileyen en önemli konulardan birisi de işçi 

(sendika)-işveren(yönetim) ilişkileridir. Bu çerçevede, işçi sendikalarının güç ve 
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etkinliklerinin azalmakta olduğu, çoğu ileri sanayi ülkesinde gözlenen bir durumdur. 

Sendikalar günümüzde, özellikle ABD başta olmak üzere, çoğu post-endüstriyel 

ülkede geleneksel sendikacılık anlayışından uzaklaşılmaktadır. Söz konusu ülkelerde 

sendikaların yeni stratejileri, işyerinde verimliliği ve işbirliğini artırmayı hedefleyen, 

yenilikçi yönetim, yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına gönüllü katılarak, işin 

yeniden örgütlenmesi süreçlerinde olabildiğince etkinlik sağlamaktır (Kurtulmuş, 

1994: 13). 

Böylece, işyerindeki verimlilik ve üretimdeki artış sonucunda ortaya çıkan 

faydadan her iki kesim de; işveren ve işçiler yararlanmaktadır. Esasında, işletmelerde 

hem işçinin hem de işverenin çıkarlarını olumlu yönde etkileyen, işçi-işveren 

ilişkilerindeki bu gelişmeler, tüm işletmelerde uygulanabilir bir özellik taşımaktadır. 

Bunun için gerekli olan, işyerinde ortak bir amacın oluşturulmasıdır. Bu ortak amaç 

ise kısaca, "işletmede pastayı büyüterek, payı artırmak" şeklinde formüle edilebilir. 

Ne varki örgütsel küçülme arayışı çoğunlukla mevcut işgücünün istihdam dışı 

bırakılması ile sonuçlanmaktadır.  

Organizasyonların yapı, süreç ve özelliklerine ilişkin, çağdaş gelişmelerle 

ilgili yapılan açıklamalar çerçevesinde kısaca, geleneksel örgütlerin temelini 

oluşturan hiyerarşik yapı zedelenmiş, ast-üst arasındaki mesafe daralmış ve böylece, 

örgütler daha katılımcı, şeffaf ve oval hale gelmiştir. Ayrıca işyerinde, çalışan-

yönetim ilişkilerinde karşılıklı işbirliğini esas alan "davranışçı" yöntem ve teknikler 

daha ön plana çıkmıştır. 
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f. Diğer Gelişmeler 

Çağdaş örgütlerde hem yapı hem de özellikleri açısından önplana çıkmış 

bulunan diğer gelişmeler şu şekilde özetlenebilecektir: 

i. Dikey örgütlenmenin yerini, yatay örgütlenme almıştır. Yani esnek, geniş, 

genel işlevleri ve resmi iş tanımlamalarını içeren hiyerarşik kurum, katılımcı 

yönetim uygulamalarına geçmiştir. 

ii. Çalışanlar arasında rekabet anlayışının yerini çalışanlar arasında işbirliği; 

arkadaşlık ruhu-grup harmonisi almıştır. 

iii. Örgütsel hedefler yanında, grupsal ve bireysel hedeflerde önplana çıkmıştır. 

iv. Tesadüfi değişimin yerini planlı değişim almıştır. 

v. Personel maliyetleri düşüncesinin yerini insan kaynağına yatırım anlayışı 

almıştır vb. 

I.4. Örgüt Geliştirmenin Özellikleri 

Örgüt Geliştirme'nin başlıca ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanabilir  

i. Örgüt Geliştirme bilinçli, planlı ve devamlı bir süreçtir: Örgüt Geliştirme 

süreci, kişi ve grupların düşünce ve davranışlarını değerlendirmelerini ve iç 

kabiliyetlerini geliştirerek kendi çalışma örgütlerine yeniden yönelmelerini 

içerir. 

ii. Normatif bir nitelik taşır: "Neredeyiz?", "Nerede olmak istiyoruz?" ve 

"Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?" sorularını açıklamaya çalışır. 
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iii. Örgüt Geliştirme, tüm organizasyonu hedef alır: Örgüt geliştirme, işbirliği ve 

takım çalışmasını esas almaktadır. Dolayısıyla tüm organizasyonun 

iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 

iv. Örgüt Geliştirme, sistem yönelimli bir programdır: Bu süreç, örgütün çeşitli 

birimlerinin karşılıklı etkileşim içinde olduğunu kabul eder. Bu çerçevede 

Örgüt Geliştirme'nin temelde cevap aradığı soru şudur: "Organizasyonun tüm 

birimleri birlikte nasıl etkili çalışabilir?" 

v. Örgüt Geliştirme, planlı bir değişmeyi başlatma ve gerçekleştirme çabasıdır: 

Planlanan her değişme çabası, bir Örgüt Geliştirme değildir. Burada belirtilen 

"planlı değişme", örgüt problemlerinin teşhisi ile başlayan ve örgüt geliştirme 

çabalarını sürdürecek kaynakların harekete geçirilmesidir. 

vi. Örgüt Geliştirme, örgüt kültürünü değiştirmeye yöneliktir: Örgüt kültürü, 

örgüt içindeki güçleri birbirine bağlayan, tanımlayan ve güçlendirmeye 

yardım eden ve pozisyonlardaki rolleri tutan, aşağıya doğru uzanmış, yaygın 

bir magnetik alan gibidir. Dolayısıyla kişinin, grubun ve bütün olarak örgütün 

verimliliğine etki eder. Bu nedenle örgüt geliştirme, bu değer ve kuralları 

değiştirmeye ve geliştirmeye çalışır. Ancak, örgüt geliştirme, mevcut bu 

değer ve kuralları tamamen terketmek anlamını taşımaz. 

vii. Davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir değişme uzmanından 

yararlanır: Örgüt Geliştirme'yi diğer değişme süreçlerinden ayıran 

noktalardan biri de üçüncü bir şahsın, yani bir değişme uzmanının 

kullanılmasıdır. Değişim uzmanı, çoğunlukla firma dışından olup, değişimi 

koordine ve teşvik etme rolünü üstlenen kişidir. 
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viii. Örgüt Geliştirme'de geri besleme (feedback) esastır: Böylece katılımcılar 

somut bilgiler elde edebilmektedirler. Geri besleme sayesinde katılımcılar, 

herhangi bir durum karşısında birilerinin kendilerine ne yapacaklarını 

söylemelerini beklememekte ve o durum karşısında yapılacak hareket 

hakkında kendi kendilerine karar verebilmektedirler. 

Bu çerçevede Örgüt Geliştirme, açık bir takım değerler üzerine temellenen, 

davranış bilimlerine ait müdahale tekniklerini kullanarak, genel anlamda örgüt 

kültürünü değiştirmeye yönelik çabalardır. 

I.5. Örgüt Geliştirmenin Amaçları 

Beşeri kaynakların üç tür kabiliyetinden söz edilebilir: Đş yapabilme 

kabiliyeti, iş yaptırabilme kabiliyeti, anlama ve kavramları kullanabilme kabiliyeti. 

Örgüt Geliştirme, bu kabiliyetleri geliştirerek en uygun bir şekilde değerlendirmeyi 

ve dolayısıyla örgüt problemlerini çözecek kaynaklarını azami ölçüde kullanmayı 

amaç edinmektedir. Diğer yandan, Örgüt Geliştirme'nin amaçları, örgüt 

problemlerinin teşhisine, alıcı sistemin (kişi, grup veya. örgüt) özelliklerine göre 

değişiklik gösterecektir. Bu çerçevede, Örgüt Geliştirme'nin başlıca; örgütte rol alan 

bireylere yönelik, grup yada gruplara yönelik ve örgütün bütününe yönelik 

amaçlarından söz edilebilecek olup, şu şekilde özetlenebilir  

I.5.1. Örgüt Geliştirme’nin Bireylere Yönelik Amaçları 

i. Bireyin kendi rolünü, grup ve örgüt dinamiklerini ve değişme sürecini daha 

iyi anlamasını sağlamak,  

ii. Çalışanların çalışma isteğini ve iş doyumunu artırmak 
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iii. Bireyin, örgütte her kademedeki çalışanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmasını 

sağlamak, 

iv. Bireyin bilgi, beceri, kabiliyet ve kapasitesini artırmak, 

v. Bireyin kendi kendini kontrol ve yönlendirme kabiliyetini geliştirmek. 

I.5.2. Örgüt Geliştirme'nin Gruba Yönelik Amaçları 

i. Çalışma grubunda, örgüt amaçlarının benimsenmesini sağlamak, 

ii. Sık sık ortaya çıkan sorunlara sinerjik çözümler bularak, örgüt içinde açık bir 

problem çözme iklimi oluşturmak,  

iii. Örgüt üyeleri arasında güvemi ve desteği artırmak, 

iv. Planlama ve uygulamada kişilerin ve grupların sorumluluğunu artırmak,  

v. Açık bir haberleşme sistemi oluşturmak. 

vi. Yatay, dikey ve çapraz olarak haberleşmenin daha yeterli hale gelmesini 

sağlamak. 

I.5.3. Örgüt Geliştirme'nin Örgütün Bütününe Yönelik Amaçları 

i. Örgüt yapısı, süreci, stratejisi ve çalışanlar arasındaki uygunluğu artırmak, 

ii. Örgüt sorunlarına yeni çözümler üretmek, 

iii. Birey, grup ve bölümlerarası çatışmaların, kaçınılmaz bir örgüt süreci 

olduğunu kavrayarak, çatışmaların yönetildiği bir çalışma ortamını 

hazırlamak, 
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iv. Mükafat ve teşvik sistemelerine, hem kişileri geliştirecek ve motive edecek, 

hem de örgütün temel fonksiyonlarını yerine getirebilecek bir hüviyet 

kazandırmak, 

v. Örgütün bütününde sağlam bir güven duygusunu geliştirmek, 

vi. Örgütte, işbirliği ve takım çalışması ruhunu geliştirmek, 

vii. Örgütün yenilik yapma ve uyum kapasitesini artırmak, 

Örgüt Geliştirme’nin amaçları ile ilgili yapılan bu açıklamalar çerçevesinde, 

Örgüt Geliştirme'nin temel amacı, birey, grup ve örgütün bütününe yönelik amaçları 

gerçekleştirerek, değişen çevreye daha iyi uyum sağlayan, gelişmiş bir beşeri iklime 

sahip, sağlıklı bir süreç ve fonksiyon yapısına kavuşmuş, başarı potansiyeli yüksek 

örgütler kurmaktır. Kısaca, değişimin en iyi şekilde yönetilmesi ve bir bütün olarak 

örgütün/örgütlerin performansının geliştirilmesi amaçlanmıştır (Huse, 1975: 14). Bu 

arada, Örgüt Geliştirme, başarısız işletmelerde olduğu kadar, başarılı işletmelerde de 

uygulanmaktadır. 
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II. BÖLÜM:   ÖRGÜT GELĐŞTĐRMEDE Đ�SA� KAY�AKLARI 

                                    YÖ�ETĐMĐ’�Đ� Ö�EMĐ ve ÖZELLĐKLERĐ 

II.1. Đnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi  

Đnsan kaynakları yönetimi, bir reorganizasyonun temel kaynaklarından biri 

olan ve örgütün diğer kaynaklarının verimlilik düzeyini de etkileme olanağı bulunan 

insan kaynağının yönetimi ile ilgili stratejik bir yaklaşımdır. Đnsan kaynakları 

yönetimi örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararların 

alınmasında rol oynar (Demir, 2000:17). Modern insan kaynakları yönetimi öncelikle 

örgütsel yapıyı ve örgüt stratejisini belirlemede söz sahibidir. 

Çalışanların örgütsel bağlılıklarının arttırılması ve bunun sağlanması için 

örgüt kültürünün oluşturulması konusunda etkin çalışmalarda bulunur. Đnsan 

kaynakları yönetimi aktif iş gücünün yaratılması ve bu kaynağın optimal 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu sürecin etkinliğini ülkenin içerisinde 

bulunduğu ekonomik, siyasal ve sosyal atmosfer, ülkede var olan endüstri ilişkileri, 

kültür, gelenek, örgütün çok uluslu olup olmaması, örgütsel yapı ve yönetim 

anlayışları ile teknolojik gelişmeler belirlemektedir. Đnsan kaynakları yönetiminin 

etkili biçimde uygulanabilmesi için sözü edilen bu unsurların sağlıklı biçimde 

işlemesi gerekir. Bütün bunların ışığı altında ĐKY’nin özelliklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Öğüt, 2001:77). 

i. Đnsan kaynakları yönetimi stratejik yönden elzem olan ihtiyaçlar üzerinde 

durur ve örgüt ile birey arasındaki bütünleşmeyi sağlamaya yöneliktir. 

ii. Đşletmede var olan örgütsel kültürün güçlendirilmesini sağlamaya dönük bir 

yaklaşıma sahiptir. 
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iii. Çalışanların tutum ve davranışlarının örgütsel etkinliğe ve birey mutluluğuna 

katkı sağlamasını amaçlayan bir yaklaşıma sahiptir. 

iv. Đnsan kaynakları yönetimini günümüzde yaşanan ve işletmelerin entropiye 

gitmelerine neden olan bilgi eskimesi ve değişime uyumsuzluk problemlerini 

ortadan kaldırmaya ve bireysel gelişimlerin sağlanmasına dönük bir 

yaklaşımdır. 

v. Đnsan kaynakları yönetimi işletmede yaşanan her olayın merkezine insanı 

yerleştirir ve insan merkezli işlevleri yerine getirir. 

vi. Đnsan kaynakları yönetiminin amacı örgütsel amaçlara başarılı bir şekilde 

ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçlar insan kaynakları yönetimi örgüt içi 

bakış açısına sahip olan personel yönetimi ile endüstri ilişkilerini birleştirerek 

örgüte ve bireye sistemsel bir yaklaşım getirmektedir. 

vii. Đnsan kaynakları yaklaşımı Toplam Kalite Yöntemi’nin önerdiği iç müşteri 

anlayışı ile çalışanlara yaklaşmakta ve çalışanların ihtiyaçlarının 

karşılanıp,verimliliklerinin arttırılacağı bir strateji geliştirmeye çalışmaktadır. 

viii. Örgüt ilkeleri organik ve yerel bir niteliğe sahiptir, ekip çalışması ve esnek 

çalışma biçimleri önemsenmektedir insan kaynakları yönetimi yapının 

gerekleri ve koşullarını sağlamaya çalışmaktadır. 

ix. Đnsan kaynakları yönetimi çalışanların ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini 

tanımlayan bir modeldir. 

x. Etkin bir kurumsal iletişimin sağlanabilmesi için bilgi akış sürecini 

düzenlemektedir. 
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II.2. Đnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri 

II.2.1.Değişime Önder Olmak 

Genelde ĐKY’nin özelde de ĐK profesyonellerinin, işletmenin değişiminde 

liderlik rolü oynayacak şekilde konumlandırılmaları gerektiği ileri sürülmesine 

rağmen, uyum ve değişim süreci karşısında değişimi en zor ve ağır olan 

departmanların başında insan kaynakları departmanı gelir. Ancak bilgi ekonomisinin 

hakim olduğu bu dönemde insan kaynakları yönetimi insanı ve kendini yeniden 

yaratarak örgütün değişimini sağlamak amacıyla örgüt içi diğer departmanlar ile bilgi 

ve iletişime açık davranmak zorundadır (Lengnick-Hall, 2004:41). Küreselleşme 

teknolojik değişim nedeniyle bugün değişimin hızı hem göz kamaştırıcı hem de 

korkutucudur. Değişim kim, neden ve nasıl sorularını cevaplandırarak başlar. 

Özellikle çalışanlar açısından değişim, belirsizlik, alışkanlıkların ve değerlerin 

kaybolması, varlığın ortadan kalkması gibi anlamlar taşımaktadır. Kurumsal 

değişime direncin birkaç temel nedeni bulunmaktadır:Bunlar güç ve otorite 

kavramının tehlikeye gireceği düşüncesi, kaynak yetersizliğinin ve kurumlar arası 

sözleşmelerin varlığıdır. Đnsan kaynakları açısından kurumsal değişimin önündeki 

engeller teknik olmanın ötesinde sosyal karakterlidir. Kurumsal değişim sürecinde 

insan kaynakları yönetimi değişimden etkilenecek insanları dikkate almak zorundadır 

(Dengiz, 2000:17). 

Teknik, mali ve yönetsel anlamdaki değişiklikler bireylerin yeterli 

desteğinialmaksızın her zaman başarısız kalmaya mahkumdur. Đçinde yaşadığımız 

dönemde kurumsal değişimi başarmanın önemli aracı “zihinsel katma 

değer”yaratmaktan geçmektedir. Bireyler örgütsel ilişkileri ve üretim süreçlerini 

değer yaratmaya dönük olarak değerlendirdiğinde verimsiz olanı, örgüt için maliyet 
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ve sorun üreten unsurları ortadan kaldıracaktır. Değer yaratan bireye sahip olmak 

bireylerin mutluluk ve hayallerini gerçekleştirebilir kılmakla mümkündür (Baltaş, 

2001:221). Yüksek performansa sahip takımların yaratılmasına, döngü süresinin 

kısaltılmasına veya yeni teknolojinin uygulanmasına dönük adımların iyi 

tanımlanması, geliştirilmesi ve doğru bir zamanlamayla uygulanması da Đnsan 

kaynakları yönetiminin sorumluluğundadır. Bu anlamda temel yaklaşım insanların 

direncin dayanakları olmaktan çıkartılıp, örgütün değişim öznesi olarak 

algılanmalarına ilişkindir. Başarılı bir kurumsal değişim için insan kaynakları 

yönetimi şu noktaları yerine getirmelidir (Baltaş, 2001:20). 

• Örgütsel değerlerin yaratılması 

• Değişim konusunda istekli ve yönlendirici olma 

• Gelişme ve Yenilik konusunda ihtiyaç yaratmak 

• Adanmayı sağlamak 

• Kurumsal ilişki ve yapıları değiştirmek 

• Bilginin etkin paylaşımına dayanan bir kültür geliştirmek. 

II.2.2. Đlişki Ağını Güçlendirmek 

Örgütler sosyo-teknik sistem olmaları nedeniyle birer ilişki ağı özelliği 

gösterirler. Ortak bir kültüre sahip olan işletme çalışanları açısından bu ilişki ağının 

geliştirilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Her ne kadar örgütler formal 

yapılanma özellikleri taşısalar da informal nitelikli ilişkiler yoğunluktadır. Ve çoğu 

kez işler gayri resmi ilişkilerin etrafında şekillenmektedir. Kuruluş yöneticileri 

bilirler ki eğer görev tanımlarına sıkı sıkıya bağlı kalınsaydı ve iletişim yalnızca 
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belirlenen sınırlar ve organizasyon şemasındaki hiyerarşi içinde yürütülmüş olsa idi 

çok az iş yapılabilirdi. Đlişkilerin varlığı aynı zamanda örgütlerin sosyal 

sermayelerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunur (Lengnick-Hall,:2004:112). 

Sosyal sermaye “insanlar arasındaki aktif bağlantılar stoğundan; insan şebekelerini 

ve toplulukların birbirlerine bağlayan ve işbirliğini mümkün kılan güven, karşılıklı 

anlayış ve ortak değerler.ile davranışlardan oluşmaktadır.” Sosyal sermaye bir örgütü 

ya da işbirliği içindeki herhangi bir ekibi kendi özel amaçlarını gerçekleştirme niyeti 

taşıyan bireyler topluluğunun ötesinde daha farklı bir anlamla tanımlar. Bu yönüyle 

sosyo teknik yapılar olan örgütler inisiyatife, yaratıcılığa, ve etkileşime ek olarak 

sadakati ve işbirliğini de çalışma ilişkilerinin temeli haline getirir (Cohen ve Prusak, 

2001:20-21). 

II.2.3. Bilginin Yönlendirilmesini Sağlamak 

Bilgi yönetim sürecinde bilginin iyi yönetilebilmesi bilgi paylaşımı ile 

yakından ilişkilidir. Bilginin paylaşılma sürecinde sosyal sermaye önemli bir yere 

sahiptir. Örgütsel ilişki içinde diğer çalışanlarla kendilerini ilişkilendirilebilen 

bireyler etkililiklerini arttırırlar. Bu anlamda ilişki ağları kaynakların paylaşılması ve 

yeniliklerin tetiklenmesi ile örgütlerde herkes için yararlı sonuçlar üretebilir. 

Örgütsel ilişkilerin yönetim sorumluluğu geleneksel olarak Đnsan kaynakları 

yönetiminindir.Örgütsel sosyalleşmenin sağlanmasından, oryantasyon problemlerine 

ya da iş tatmininden ödüllendirmeye kadar sosyal sermayenin oluşturulmasında 

yönetim görevini üstlenmektedir. Aynı şekilde geleneksel ĐKY sadece örgüt içi 

insane ilişkileri ile ilgili olmuş, örgütte değer zincirinin halkaları ile çok ilişki içinde 

olmamıştır. Tedarikçiler, dağıtımcılar, müşteriler ve diğer üyeler insan kaynakları 

yönetim sürecinin bir parçası gibi görülmelidir. Đnsan kaynakları departmanı örgüt 
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için bu ilişkiler ağının bir parçası olmalıdır. Sadece örgüt içi ilişkileri yönetmek 

yeterli değildir. Gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı ilişkilerin tümüne odaklanacak bir 

perspektifi yakalamak insan kaynaklarının görevi olmalıdır (Lengnick-Hall, 

2004:112-113). 

II.2.4. Örgütsel Sağlığı Korunmak 

Örgütsel sağlık yaşadığı çevre şartlarının sınırlandırıcı etkisinde kalmayan 

aynı zamanda gelişen ve yaşama yeteneklerini kendisi üretebilen bir yapıyı temsil 

etmektedir. Sağlıklı bir örgütte tüm örgütsel hedefler bireyleri harekete geçirebilmeli 

ve kaynak yaratımına bireyleri yönlendirebilmelidir. Bir anlamda çevre ile uyumlu 

bir örgütsel yapının oluşturulması dinamik ve etkin bir çalışan kimliğinin 

oluşturulmasına bağlıdır. Bu süreçte özellikle iletişim olgusunun yeterliliği büyük 

önem taşımaktadır (Altun, 2001:28). Çevre ile sistem arasındaki bilgi akış sistemini 

yürütecek olan çalışanlardır. Sağlıklı örgütlerde serbest ve her yöne açık bir 

iletişimin varlığı aynı zamanda sistemsel problemlerin zamanında elde edilmesine ve 

ona dönük çözüm önerilerinin geliştirilmesine imkan verir.Örgütün sağlıklı olması 

örgütsel iklim ve kültürel yapı kadar insanların istedikleri bilgilere ulaşabilmeleri ile 

de yakından ilgilidir. 

II.2.5. Örgütsel Bağlılık Yaratmak 

Sağlıklı insanın tanımlanmasında kimliği konusunda açık duygulara sahip 

olma düşüncesi kadar kendisi için özel ve niteliksel amaçlar koyabilen ve bu 

amaçların başarılmasında bağımsız çalışabilen kişi olarak değerlendirmek 

mümkündür. Sağlıklı birey önce kendisi ile sonra varlık ve çevre ile barışık olan 

bireydir (Maddux, 1999:43). Şirkete bağlılık hem üzerinde anlaşmaya varılan 
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amaçlara davranışsal olarak çalışanların kendilerini adamalarını, hem de şirketle 

özdeşleşme sonucu tutumsal olarak örgüte bağlanmalarını içerir (Baysal, 1993:79). 

Bu noktada örgütün amaç ve değerlerine bağlanma, işletme için çok çalışma ve 

şletmede kalma isteği olarak bağlanma boyut kazanır.Bağlılık kavramı insanlara 

rağmen zorla gerçekleştirilecek bir olay değildir.Çalışanların belirli bir işe dahil 

olması ile kendi kendine gelişen ve açığa çıkan bir duygudur. Bu gün için hem 

örgütler hem de çalışanlar açısından belki de psiko-sosyal karakterli olan en önemli 

sorunlardan birisi çalışanların iş, görev bağlılığının gerçekleştirilmesidir. Rekabet 

üstünlüğü çalışanların sırf işlerini yapmanın ötesinde gösterdikleri çabaların bir 

sonucudur. Bu anlamda iş sözleşmesinin lafzını yerine getirmek yerine ruhunu ortaya 

koymak önemlidir. Sağlıklı birey önce kendisi ile sonra varlık ve çevre ile barışık 

olan bireydir. Bu manada örgütsel açıdan bakıldığında çalışanların örgütsel 

üyeliklerinden memnun olmaları önem kazanır (Altun,2001:30). Birey bu anlamda 

örgütten etkilenmek suretiyle örgüte dönük katkılarını çalışanların ortak çaba ve 

işbirliği süreçlerinin bir parçası haline getirirler. Birey bu anlamda örgütten 

etkilenmek suretiyle örgüte dönük katkılarını çalışanların ortak çaba ve işbirliği 

süreçlerinin bir parçası haline getirirler. Örgütsel bağlılığın geliştirilmesi, 

işgörenlerin duygusal enerji ve dikkatlerinin birbiriyle ilişkilendirilmesine bağlıdır. 

Bu iş görenlerin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarını ve örgüt hakkındaki 

duygularını yansıtır.  

II.2.6. Örgütsel Kimlik (Đmaj) 

Birçok olayda rekabet baskılarını azaltmak, gerçekten çalışanların bağlılığını 

gerektirir.kaynakları yönetimi açısından önemli bir fonksiyon çalışanların denetim ve 

kontrol süreçlerinin bir etkileneni olmalarından öte her alanda desteklenen bireyler 
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olarak görülmeleridir. Bu amaçla çalışmadan, bilgi edinimi ve paylaşımına, 

eğitimden moral ya da farklı beceri kazanımına kadar her alanda destekleme biz 

duygusunun yaratılmasında ve çalışanları örgütsel kimliğin kazandırılmasında 

önemli yere sahiptir (Yeniçeri, 2002:80). Bu anlamda destek hem maddi, hem teknik 

hem de psiko-sosyal olmak üzere çok boyutlu düşünülme durumundadır. Đnsan 

kaynaklarının örgütler açısından kadrolama, yazışma ya da bürokratik faaliyetler gibi 

işlevsel yönlendirmelerin ötesinde örgütsel yönlendirme becerisi ve görevini 

kazanması gerekmektedir. Bu gerçekleştiğinde perspektif dar bir önyargıdan, 

çözümler sunan geniş bir bakış açısına dönüşecektir (Tapscott,1998:242). 

II.2.7. Etkili Kültür Yönetimini Başarabilmek 

Örgütlerde değişimle ilgili herhangi bir girişim söz konusu olduğunda bunun 

ilk etkileri örgüte ait olan kültürel ve sosyal değerlerde gözlenmektedir. Örgütlerde 

bireyler gibi alışkanlıkları ve değerleri değiştirmekte oldukça zorlanan yapılara 

sahiptirler. Değişim karşısında kültür bazen önemli direnç noktası özelliği 

kazanırken aynı zamanda bazen de örgütsel kültürün değişim anlayışına ivme 

kazandıran bir faktör olarak da görüldüğünü söylemek mümkündür (Düren, 

2000:241). Đnsan kaynakları açısından kültür hem insanların nefes alıp verdiği bir 

iklimin paylaşılmasına hem de duyguların, davranışların ve uygulamaların 

gerçekleştirilmesinde ve belirlenmesinde değer kaynaklı önemli bir ölçü birimi 

özelliği taşımaktadır. Đnsan kaynakları yönetimi açısından önemli olan nokta değer 

yaratıcı bir kültürel ortamın örgüt içinde her zaman canlı tutulabilmesi sorunudur. Bu 

anlamda günümüzde değişimci bir kültürün varlığı ve etkili yönetimi demek, hem 

yöneticilerin hem de çalışanların yeniliklere, değişik fikir ve uygulamalara açık 

olmaları, iyileştirme çabalarını, tutuculuğu ortadan kaldıran dinamik bir temele 
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oturtmak ve bu çerçevede, bireysel ve takım halinde iş yapma alışkanlık ve tarzlarını 

sürekli yenilikleri arama alışkanlığı geliştirebilecekleri bir kültür ortaya koyacak 

şekilde organize edebildikleri bir yapıl ile yakından ilgilidir (Dengiz, 2000:87). 

II.2.8. Yaratıcılığı Özendirmek 

Yaratıcılık aynı zamanda gelişmiş bir hayal gücünü zorunlu kılar. Bireyin 

gerektiğinde kendisinden dahi kuşkulanması bazen yaratıcılığın kaynağı olarak 

görülür. Yaratıcı birey aynı zamanda bütün olasılıklara kafasında yer veren kişidir 

(Mansfield, 1996:267). Bu sayede başkaları tarafından görülmesi imkansız olan 

şeyleri görür ve senteze ulaşır. Örgütsel açıdan radikal kararların alınmasında 

yaratıcılık önemli bir yere sahiptir. Müşteri değeri nasıl yaratılır ? Yeni ürün tasarımı 

ne olmalıdır? gibi bir takım sorular; bu konularda eğitim almış olan kişiler tarafından 

cevaplanabilir. Hiyerarşik örgütlenmede hayal gücüne fazla yer verilmez. Özellikle 

büyüyen piyasalarda işleri iyi olan kurumlar, statükonun en güçlü savunucuları 

haline gelir. Ancak bugün hangi işi yapıyor olursanız olun, bu işle ilgili yaratıcı 

stratejiler geliştiremez ve müşterinize çarpıcı avantajlar sunamazsanız, bu alandaki 

kazancınız uzun dönem sürmez (Kırım,1999:100). Bu anlamda gerek örgüt gerekse 

departman olarak insan kaynakları bölümü güven duygusu ile hareket etmek 

zorundadır. Yani çalışanların kapasitelerine olan güven ve yaratıcılıklarını ortaya 

koyabilecekleri koşulları oluşturmak durumundadırlar. Birey örgütler açısından bilgi 

aktifidirler. Her ne kadar yaratıcılığa ilişkin bir envanter kaydı örgütler açısından 

yapılmamışsa da bireylerin bu yetenekleri kağıt üzerinde göründüğünden daha 

değerlidir.  
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II.2.9. Kişisel Yenilenmeyi Desteklemek 

Đnsanın en önemli yanı sahip olduğu esnekliğidir. Bir başka ifade ile hayatın 

her alanına ilişkin kendisini yenileyebilmek insanın önemli bir meziyetidir. 

Günümüzün rekabet koşullarının önemli bir enstrümanı olarak öğrenme, beceri 

kazanma ve yenilenme düşüncesini ele almak mümkündür. Esasen bilginin her gün 

eskiyen bir özellik taşıması bilginin sürekli üretilebilir olması noktasında anlam 

kazanmaktadır. O halde işletmeler için önemli olan her gün yeni bilgi üretebilme 

imkanına sahip öğrenme ve yeni davranışlar geliştirme sistemlerinin oluşturulmasıdır 

(Gorrell,1998:177). Yaşanılan döneme vurgu yapan dijital çağ, bilgi, iş ve buluşlar 

üzerine kurulu olduğundan, öğrenme ve çalışma süreçleri neredeyse aynı noktada 

buluşmaktadır. Geleneksel ekonomide sanayi çalışanının sahip olduğu nitelikler çok 

fazla değişken karaktere sahip değildi. Yeni ekonomide ise yapılan işlerin öğrenme 

katsayısı süratle artmaktadır.Öğrenmenin stratejik bir değer olmasının nedeni daha 

akıllı, daha hızlı ve daha üretken bir işgücüne ihtiyaç hissedilmesidir. Bunu 

yaratmanın yolu ile öğrenen insan ve öğrenen örgütler geliştirmekten geçmektedir 

(Mansfield,1996:269). Öğrenme işletmedeki zihinsel yapının çalışma enerjisine 

dönüştürülmesidir. Örgütsel düzeyde öğrenme ise kolektif bir enerji yapısını temsil 

eder. Bu yönüyle öğrenme işletmede müşteri-insan sermayesi ve yapısal sermaye 

arasında bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunarak önemli bir rekabet silahı 

hüviyeti kazanmaktadır. 
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III. BÖLÜM:   MERKEZ BA�KALARI VE TC MERKEZ 

                                     BA�KASI’�DA ÖRGÜT GELĐŞTĐRME 

III.1. Merkez Bankaları Kavramı 

Yapısı ve konumu itibarıyla merkez bankalarının işlevlerinin, diğer bankaların 

işlevlerine göre farklılık göstermesi, “Merkez Bankası” tanımının da, bu özellik 

dikkate alınarak yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

“Ticari bankaların kuruluşundan sonra, sosyo-ekonomik olayların gelişmesi, 

para fonksiyonlarının ve etkinliğinin artması ile Merkez Bankaları ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Merkez Bankası genel olarak bankaların bankası görünümündedir, 

bankacılık ve parasal yapının düzenleyicisidir” (Telman, 1994:31). 

Öteki bankaların aksine, merkez bankalarının faaliyetine hakim olan motif 

kazanç elde etmek değildir. Merkez bankaları, ister devlet sermayesi ile, ister özel 

sermaye ile kurulmuş olsun; her iki durumda da kamu yararına hizmet eden 

kuruluşlardır (Zarakolu, 1988; Kaykusuz, 2006). 

Bugün dünyada mevcut ve çeşitli statülere tabi 178 merkez bankası, 

ülkelerinin ekonomi politikaları ile para politikalarını düzenlemekle görevlidir (Bank 

for International Settlements, 2006). 

Merkez bankalarının iki temel işlevi vardır. Bunlardan biri parasal istikrarı, 

diğeri ise, finansal istikrarı korumaktır. Merkez Bankasının söz konusu temel 

işlevleri çerçevesinde sorumlu olduğu görev ve sorumluluklar, dünya ekonomilerinin 

aldığı şekillenmeler, bilişim teknolojisindeki yenilikler ve ortaya çıkan yeni 

durumlar, merkez bankalarının işlevlerini de etkilemiştir (Erçel, 1999). Örneğin, 
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küreselleşme, finansal piyasaların büyümesi ve bunlara ek olarak, bilişim 

teknolojisindeki yenilikler, 60 ve 70’li yıllarda geçerli olan merkez bankası 

işlevlerinin değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Piyasa sistemlerine ağırlık veren 

uygulamalar artınca daha bağımsız ve şeffaf merkez bankasına gereksinim 

duyulmuştur. Öte yandan, bankacılık sisteminin daha etkin denetimi gündemde 

yerini alınca, bu denetimin merkez bankaları dışında bağımsız bir birim tarafından 

yapılması fikri galip gelmeye başlamıştır (Erçel, 1999). Bunlar dışında, bilişim 

teknolojisindeki gelişmeler, “pahalı bir hizmet olan yeni şube açma operasyonlarını” 

kısıtlamakta ve hatta “şube kapatma eğilimini” artırmaktadır. Ayrıca, “Avrupa 

Merkez Bankası’nın kurulması birçok ülke merkez bankalarının, kendi ülkelerinin 

para politikalarına yön verme özelliklerini” değiştirmiştir. Tüm bu değişimler, 

merkez bankalarında daha ehil ve daha az sayıda elemana ihtiyaç duyulmasına neden 

olmuştur (Erçel, 1999). 

Bunların ışığında, bir merkez bankasının başlıca görev ve yetkileri aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir: 

i. Merkez bankaları banknot (kağıt para) ihracını gerçekleştirir. 

ii. Para politikası hedeflerini belirler. 

iii. Finansal sistemin istikrarının korunması ve sürdürülmesi konusundan 

sorumludur. 

iv. Devletin mali ajanlığını ve haznedarlığını yapar. 

v. Devlete avans verir. 

vi. Hazine adına bankacılık hizmetlerini yürütür. 

vii. Paranın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri alır. 
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viii. Para arzını denetler. 

ix. Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korur (Telman, 1994, 37-40). 

III.2. Merkez Bankalarının Tarihçesi 

Devlet kavramında, devletin para basma sistemi, Mezopotamya’daki 

Hammurabi kanunlarına kadar uzanmaktadır. Tarihin daha sonraki çağlarında, 

“Atina’da Solon Kanunları ve eski Roma’da bütün eyaletlerde mensae adı verilen 

devlet bankalarının bulunması” da (Telman, 1994: 31) para banka sisteminin eski 

dönemlere gittiğini göstermektedir. 

Merkez bankalarının gelişmesi esas olarak 20. yüzyıldan itibaren başlamıştır. 

Özellikle, I. Dünya Savaşı’nın yarattığı finansman ihtiyacı, bunun getirdiği yüksek 

enflasyon ve savaş sonrasında ekonomik gelişmenin hızla yükselmesi, merkez 

bankalarına olan ihtiyacı artırmıştır (Oktar, 1996: 26). Merkez bankası niteliğindeki 

ilk banka, 1668 yılında kurulan Đsveç Devlet Bankası (Riskbank)’dır. Bu banka, 

ticari senetlerini iskonto ettirenlere madeni para yerine, kendi çıkardığı ve üstünde 

TCMB’nin imzası bulunan banknotlar veren ilk bankadır (Kaykusuz, 2006). 

Dünyanın en eski emisyon bankası olan Đsveç Devlet Bankası’nı takiben, dünya 

merkez bankacılığına örnek olan Đngiltere Bankası (Bank of England) 1694’de 

kurulmuştur (Zarakolu, 1988: 5). 1920 yılında Brüksel’de toplanan Milletlerarası 

Maliye Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda para ve kredi konusundaki 

faaliyetlerini düzenlemek üzere birçok ülkede merkez bankalarının kurulması 

çalışmaları başlatılmıştır (Oktar, 1996:26). Bu bağlamda, Riksbank ve Bank of 

England’ın kuruluşlarını, 1800 yılında Fransa, 1814’te Hollanda, 1841 ve 1850’de 

Yunanistan ve Belçika Merkez Bankalarının kuruluşu izlemiştir. Almanya Merkez 
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Bankası, Deutsche Bundesbank 1948 yılında, Japonya Merkez Bankası 1882, 

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 1915 yıllarında kurulmuşlardır. Güney 

Afrika Merkez Bankası ile Meksika Merkez Bankası sırasıyla, 1921 ve 1925’te 

kurulmuş, bunları, 1934 yılında Kanada ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları ile 1954 

yılında Đsrail Merkez Bankasının kuruluşu izlemiştir (Telman, 1994:34).  

III.3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Tarihçesi 

Türkiye’de bir ulusal merkez bankası kurulması fikri, Đttihat ve Terakki 

zamanında ortaya çıkarılmıştır. Bu dönemde kurulan “Đtibar-ı Milli Bankası”ileride 

Osmanlı Bankası’nın yerini alacak bir devlet bankası olarak görülüyordu (Tarihçe, 

21 Mart 2006). Söz konusu hareket, Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulama aşamasına 

geçirilmeye başlanmıştır. Bu konuda, Yeni Cumhuriyetin başşehrinin Đstanbul’dan 

Ankara’ya taşınması ve iç ve dış borçlar sorununun çözümlenmesi ile bankacılık 

alanında yeni düzenlemeler yapılması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu 

düzenlemelerin ilki, 26 Ağustos 1924 tarihinde Türkiye Đş Bankası’nın kurulmasıdır 

(Tekeli ve Đlkin, 1997:187). Aynı yıl, imtiyaz süresi 1925’de dolacak olan Osmanlı 

Bankası’nın, imtiyaz süresinin, 1935 yılına kadar uzatılması ve T.C. Ziraat 

Bankası’nın, zirai kredi veren bir devlet kurumu olmaktan çıkarılarak, bir anonim 

şirkete dönüştürülmesi yolunda girişimlerde bulunulmuştur (Tekeli ve Đlkin, 

1997:189). Esasen Osmanlı Bankası ile yapılan andlaşmada, bu süre zarfında ulusal 

bir merkez bankası kurulması halinde Osmanlı Bankası’nın buna itiraz hakkı 

olmayacağı hükmü bulunuyordu (Tarihçe, 21 Mart 2006). Bu bağlamda, Osmanlı 

Bankası’na, Türkiye’de şube açan, bazı hak ve yükümlülükleri olan bir yabancı 

banka statüsü verilmiştir (Zarakolu, 1996:55). Genel olarak, yabancı imtiyazlı 
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şirketlere karşı olan Cumhuriyet hükümetleri, para çıkarma, devlet bankerliği, para 

ve kredi işlerinin ekonomi politikalarının hedeflerine göre ayarlanması gibi, yeni 

baştan onarılıp geliştirilmesine çalışılan bir ekonomi için çok önemli olan işlerin 

yabancı sermaye ile kurulan imtiyazlı bir bankaya bırakılmasını doğru görmemiştir 

(Zarakolu, 1996:55). 

Ulusal merkez bankası oluşturulması konusunda, çeşitli zamanlarda yapılan 

ve başarısızlıkla sonuçlanan teşebbüslerden sonra, 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 

sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kurulmuştur. 

Belli bir süre eksiklikleri nedeniyle faaliyetlerini sınırlı olarak sürdüren TCMB, 3 

Ekim 1931 tarihinde kapılarını hizmete açmıştır (Özdemir, 1997:2). 

TCMB, 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı Kanuna göre, her biri 100 YTL’lik 

250.000 hisseye ayrılmış 25.000.000 Lira sermayeli, anonim şirket statüsüne sahip 

bir kuruluştur. TCMB’nin Đdare Merkezi Ankara’da bulunmaktadır. TCMB 

sermayesi 4 gruba ayrılmıştır: 

i. A grubu hisseleri Hazine’ye ait olup, bunların tutarı %51’den aşağı düşemez. 

ii. B grubu hisseleri Türkiye’de faaliyet gösteren milli bankalara aittir. 

iii. C grubu hisseleri en çok 15.000 adet olup, milli bankalar dışında faaliyet 

gösteren banka ya da imtiyazlı şirketlere ayrılmıştır. 

iv. D grubu hisseleri ise, Türk ticaret kurumları ve Türk vatandaşlığına sahip 

gerçek ve tüzel kişilere ayrılmıştır (TCMB Kanunu, 2006; Telman,1994). 

TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. TCMB, fiyat istikrarını 

sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikasını 

doğrudan kendisi belirler (TCMB, 2006:3). 
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TCMB’nin temel yetkilerinin en önemlisi, Türkiye’de banknot ihracı 

imtiyazına tek elden sahip olmasıdır. Ayrıca, TCMB, hükümetle birlikte enflasyon 

hedefini tespit eder ve buna uyumlu olarak para politikasını belirler.Bunun dışında, 

nihai merci olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. TCMB, ayrıca, hükümetin 

mali ve ekonomik danışmanı, mali ajanı ve haznedarıdır. TCMB’nin hükümetle 

ilişkisi, Başbakan aracılığıyla sağlanır.TCMB, finansal sistemle ilgili olarak 

istenmesi halinde hükümete görüş verir (TCMB, 2006). 

III.4.T.C Merkez Bankası’nın Organizasyon Yapısı 

Başkan, Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıllık bir dönem için atanır (TCMB, 

2006). Şema 1’den anlaşılabileceği üzere, Başkan, en yüksek icra amiri sıfatıyla 

TCMB’yi sevk ve idare eder, yurt içi ve yurt dışında TCMB’yi temsil eder (TCMB, 

2006). TCMB teşkilat ve organları, Genel Kurul, Banka Meclisi, Para Politikası 

Kurulu, Denetleme Kurulu, Başkanlık ve Yönetim Komitesi’nden oluşmaktadır. 

Başkan’ın görevleri, Banka Meclisi tarafından alınacak kararların yürütülmesini 

sağlamak ve ilgili kanunla TCMB’ye verilen görevlerin yerine getirilmesi için uygun 

bulacağı tedbirleri almak; gerekli göreceği hallerde, bu konularda Banka Meclisi’ne 

tekliflerde bulunmaktır (TCMB, 2006). 

Başkan, bu görevleri yerine getirirken, dört Başkan Yardımcısı ile birlikte 

çalışır. TCMB idare merkezi bünyesinde 18 genel müdürlük ve bunlara bağlı 81 

müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca, idare merkezi dışında yurt içinde, Ankara Şubesi 

ile birlikte, 21 şube ve yurt dışında ise, 4 temsilcilik mevcuttur. 
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ŞEMA 1: T.C MERKEZ BA�KASI ORGA�ĐZASYO� ŞEMASI 

Kaynak: TCMB web sitesi 2007 

Oldukça büyük bir örgüt olan Merkez Bankası’nın Organizasyon şeması ve 

fonksiyonları da oldukça kapsamlıdır. Yukarıda organizasyon şeması bulunan 

Bankanın bir Başkan Yardımcısı henüz atanamadığı için boşta görünmektedir. 

Hiyerarşik ve Bürokratik bir yapılanma gösteren Bankada ast-üst ilişkileri kesin 

olarak oturmuştur. Her makam kendisinden bir üst makamdan talimat alır ve 

kendisinden altındakilere ulaştırmak için kendisinin bir alt makamını seçer. Burada 

tepeye kadar giden talimatların değişebilmesi olasılığının varlığı geçerli değildir. 

Daha ağırlıklı sürece yönelik çalışma şekli çalışanların profesyonel alanı olmuş 

durumdadır. Đşte bu nedenle, kademe geçişleri düşünülenin aksine yavaş değil 

hızlıdır.  
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GRAFĐK 1:TCMB BĐRĐMLERĐ�DE ÇALIŞA� KĐŞĐ SAYISI 

Kaynak: TCMB Yıllık Rapor 2007 

III.5. Merkez Bankaları Başkanları 

Böylesine büyük organizasyon hem teknik hem de idari yönetim kademesinin 

başı Merkez Bankası Başkanıdır. Bu nedenle, Başkanların almış oldukları eğitim, 

yabancı dil düzeyleri Başkan atamalarında önemli bir unsurdur. 

Dünya genelindeki 90 Merkez Bankasında görev yapan başkanların 

çoğunluğu % 70) iktisat, finans veya bankacılık alanında eğitim almıştır. Bu 

başkanların % 20’si sadece lisans eğitimine sahiptir. Başkanların %42’si lisansüstü, 

%38’ doktora derecesine sahiptir. 
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TCMB’nin kuruluşundan bu yana görev yapan 20 başkanın ikisi lise (% 10), 

onu sadece lisans (% 50), beşi yüksek lisans (% 25), üçü ise doktora (% 15) 

düzeyinde eğitim almıştır. 

Kuşkusuz günümüzde, başkanın sahip olması gereken niteliklerden birisi, 

dünyadaki gelişmeleri izleme ve dış piyasalarla iyi iletişim kurabilmek için gerekli 

olan yabancı dil bilgisidir. 20 başkanın onbiri(11’i) Đngilizce, altısı (6’sı) Fransızca, 

sadece iki başkan her iki dili de bilmektedir. 

Genellikle başkanların iyi yetişmiş olması ve kurumun saygınlılğını ve 

güvenilirliğini kendi kişiliklerinde, aldıkları karar ve uygulamalarla 

somutlaştırmaları, Banka’nın Türkiye bürokrasisindeki özel konumunu zaman 

içerisinde şekillendirmiştir. TCMB başkanlarının kişiliğine yansıyan kurum kültürü, 

gelenekleri ve tarihi zaman içerisinde bankanın sahip olduğu saygınlık ve 

güvenilirliğin ana kaynağı olmuştur. 

Merkez Bankası başkanı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de para 

politikasının oluşturulmasında ve uygulanmasında en etkili kişidir. Merkez Bankası 

başkanının siyasi ve ekonomik çıkar grupları ile özdeşleşmemesi, bankanın kurmsal 

bağımsızlığını dürüst ve güvenilir uygulamalarla yürütmesi, banka içerisindeki 

otoritesi etkili kullanabilmesi, ekonomi bürokrasisinin diğer kurumları ve siyasiler ile 

ilişkileri, ulusal ve uluslararası ekonomideki gelişmeleri izlemesi anadil ve yabancı 

dillerdeki becerisi sahip olması gereken temel yetkinliklerdir.  
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III.6. Merkez Bankası’nın Gelişimi için Yapılan Düzenlemeler 

III.6.1. Merkez Bankasında Örgüt Geliştirmeyi Gerekli Kılan Faktörler: 

III.6.1.1. Dışsal Faktörler: 

Küreselleşmenin etkisi 

TCMB yasasının içeriğinin belirlenmesinde önemli kurumsal aktör, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci düşünüldüğünde, AB’dir. Avrupa 

Birliği, 2000 Đlerleme Raporunda yaptığı tespitlerde merkez bankacılığı ile ilgili 

Ekonomik ve Parasal Birlik sözleşmesinde belirtilen konularda Türkiye’nin bir 

ilerleme sağlayamadığını belirtmiş ve fiyat istikrarının TCMB’nin tek amacı olması 

gerektiğini, hükümete ve kamuya kaynak aktarılmaması ve bankanın yasal 

bağımsızlığının sağlanmasını da içeren bazı telkinlerde bulundu (CEC -Avrupa 

Birliği Komisyonu- 2000: 48). Bu telkinler, AB’ye sunulan 2001 yılı Ulusal 

Program’ında karşılık buldu (CEC, 2001b: 11). 

III.6.1.2. Yasal Düzenlemeler 

Merkez Bankası reformunun iç bileşenleri; güven ve itibar kazanma 

arayışlarının hükümete Merkez Bankası bağımsızlığı gibi köklü ekonomik reform 

kararlarını almak ve uygulamaktan başka bir seçenek bırakmamış olması, TCMB’nin 

yasal bağımsızlığa sahip olması fikrinin genel olarak kabul görmeye başlaması, 

Hazine’nin bu gelişme karşısındaki tavrının olumlu olması, IMF desteğine duyulan 

ihtiyaç, Avrupa Merkez Bankası (ECB) normları ile uyum sağlama arzusu, 

TCMB’de bağımsızlık konusunda kurumsal ön hazırlığın yapılması TCMB’nin 4651 
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sayılı yasasının 25 Nisan 2001 de TBMM Genel Kurulunda Kabul edilmesine imkan 

sağlamıştır 

Mikrokurumsal analiz bir merkez bankasının bağımsızlık yönündeki 

gelişmelerde kendisinin de aktif bir rol üstleneceğini göstermekte kullanılabilir 

(Woolley, 1984; Goodman, 1991, Quaglina, 2005). Diğer bir ifadeyle, merkez 

bankası bağımsızlığının politik ekonomisi ile ilgili tartışmalarda ulusal ve 

uluslararası gelişmelerin yanında, TCMB’nin hükümet ve diğer bürokratik 

kurumlarla ilişkilerinde önemli rol oynayan kendi bünyesinde geliştirdiği kaynak, 

strateji ve tercihleri de dikkate almak gerekmektedir. 

2001 yılında Merkez Bankası yasa taslağında dört ana konu üzerinde 

durulmuştu:  

i. TCMB yasasının AB normlarıyla uyumlu hale getirilmesi, 

ii. Banka’nın şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin arttırılması, 

iii. Fiyat istikrarının sağlanmasının Banka’nın tek amacı olarak tanımlanması ve 

Banka’nın hükümetle birlikte belirlenecek enflasyon hedefine ulaşmada ve 

faiz politikasını belirlemede tam bağımsızlığının sağlanması ve  

iv. Banka’nın görevini yerine getirirken hiçbir makamdan emir almaması (Erçel, 

2001). Yasa taslağında yukarıda belirtilen dört ana konudan sadece “TCMB 

hiçbir makamdan emir alamaz” şeklindeki tümce TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nda tasarıdan çıkartıldı. Ancak bu değişikliğin TCMB’nin 

bağımsızlığını olumsuz etkilememesi için “ Banka, bu kanun ile kendisine 

verilen görev ve yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine 

getirir ve kullanır”(mad.4.III.c) şeklinde değiştirildiği anlaşılıyor. 
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4651 sayılı kanunda TCMB’nin ekonomik bağımsızlığı ile ilgili ilk önemli 

değişiklik Banka’nın tek ve öncelikli amacının “fiyat istikrarını sağlamak” 

olduğunun açık olarak belirtilmesi olmuştur. (mad.4). Böylece TCMB yasası, Avrupa 

Birliği Merkez Bankaları Statüsü’nün temel amacını fiyat istikrarını korumak olarak 

tanımlayan 105. maddesi ile uyumlu hale getirildi. TCMB’nin ekonomik 

bağımsızlığı tahvil karşılığı avansın, Hazine’ye verilen kısa vadeli avansın ve kamu 

kurumlarına açılan kredinin kaldırılmasıyla güçlendirildi. ECB yasasıyla uyumlu 

hale gelmiş oldu. 4 yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olan bu yasanın içeriğinin 

belirlenmesinde Merkez Bankası başkanları arasındaki ulusötesi yönetişim ağı ve 

Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili akademik çalışmalar önemli ölçüde belirleyici 

olmuştur. 

III.6.1.2.2. Kurumsal Düzenlemeler 

Bu bağlamda, merkez bankası yasası dışında TCMB’nin bağımsızlığının 

zaman içerisinde güçlendirilmesinde önemli olabilecek kurumsal düzenlemeler 

bulunmaktadır. 1985-1993 yılları arasında finansal piyasalarda yapılan kurumsal 

reformların hazırlanması ve uygulanmasında TCMB hem öncülük etmiş hem de 

bankalararası para piyasası ile döviz piyasasının kendi bünyesinde oluşturulmasını 

sağlayarak dünyada bir ilke imza atmıştır. Bu günkü adı Piyasalar Genel Müdürlüğü 

olan genel müdürlük; 25 Mart 1987 tarihinde TCMB nezdinde Para Piyasaları ve Fon 

Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak kurulmuştu.Hemen ardından 31 Ağustos 1988’de 

genel müdürlük bünyesinde Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü kurulmuştur. 

Piyasaların Merkez Bankası bünyesinde oluşturulması hem bankacılık 

sektörünün gelişmesini desteklemiş hem de ekonomi bürokrasisi ve finansal 

piyasalarda bankanın apırlığını arttırmıştır. 1980 yılı sonrası finansal serbestleşme 
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kararları ile birlikte para politikasının geçmişe göre çok daha teknik bir konu haline 

gelmesi kuşkusuz TCMB’nin bürokratik etki alanını da genişleterek zaman içerisinde 

Hazine karşısındaki edilgen konumunun azalmasının temellerini atmıştır. TCMB 

bağımsızlığının ardındaki fikri temel, 1990’lı yılların ortasından sonra Đsviçrenin 

Basel kentinde BIS’in merkez bankası başkanları arasında düzenli olarak organize 

ettiği toplantıların ve merkez bankası bağımsızlığı konusundaki akademik 

çalışmaların etkisi ile oluşturuldu. Bu unsurların önemli bir yansıması olarak 

TCMB’nin kendi bünyesindeki kaynaklarını güçlendiren girişimlerin başında; 

bağımsızlık kavramının kurum bünyesinde tanımlanması; bağımsızlığın bilgi ve 

teknik donanımı güçlü personelden geçtiği yönünde bir tercihin yapılması; bu 

doğrultuda yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına personel 

gönderilmesine ağırlık verilmesi stratejisi; yoğun iletişim yoluyla kamuoyunda 

farkındalık yaratılması ve 2001 yasasını oluşturacak taslağın 4 yıllık bir sürecin 

sonunda hazırlanması gelmektedir.  

III.6.1.2.3. Đdari ve Örgütsel Yapılanma ile Yeni Yönetim Stratejileri 

1990’lı yılların ortasından itibaren “ Merkez Bankası’nı geleceğe taşıyacak bir 

düşünce yapısı geliştirebilmek, ideal bir Merkez Bankası’nın nasıl olabileceğini 

tasarlamak ve bu tasarımlar ışığında yeniden yapılacak düzenlemelerle strateji ve 

taktikleri belirlemek amacıyla bir dizi toplantıların yapılması kararlaştırılmış ve bu 

toplantılara “Arama Konferansları” isminin konulmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür.Bundan sonra bir çok “Arama Konferansı” düzenlenmiş ve bu 

konferanslara 84 üst düzey yönetici katılmıştır” (TCMB, 1997; 1998). Bu dönemde, 

TCMB’nin kendi bünyesinde bağımsızlık kavramının tanımlanması ve içeriğinin 

belirlenmesi önemli bir aşamadır. 
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Para politikası konusunda teknik ve teorik bilginin bankanın bağımsızlığı 

yönündeki çabaları destekleyeceği ve bu bağlamda insan kaynağının güçlendirilmesi 

yönünde tercih ve stratejilerin belirlenmesi kurum içerisindeki bir diğer önemli 

gelişmedir. 

Merkez Bankası 1980’lerin sonlarına doğru başlayan ve günümüze kadar 

devam eden gelişimi hedef almıştır. Açık sistem kuramını temel alan yaklaşımlarla, 

Personel yönetiminden Đnsan Kaynakları Yönetimine geçmiş, iletişim ve bilgi de 

öncelik politikalarını önemsediği için ve öğrenen örgüt olmak için network sistemini 

hızla Kuruma uygulayabilmiştir. 

• Eğitim 

1996 yılı başında yurtdışına doktora programına devam eden sadece bir tane 

TCMB çalışanı bulunurken toplam 7 kişi yüksek lisans programına 

gönderilmişti.(TCMB, 1997). 1997 yılında ise yurtdışına yüksek lisans eğitimi için 

gönderilenlerin sayısı yaklaşık dört kat arttı: 19 kişi yüksek lisans ve 7 kişi doktora 

programlarına olmak üzere toplam 26 kişi ABD, Đngiltere ve Almanya’ya 

gönderildi.(TCMB, 1998). Tablo 1 den de görülebileceği gibi izleyen yıllarda da 

yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü programlarına her yıl yaklaşık 50 kişi katıldı. 2007 yılı 

sonlarına gelindiğinde TCMB’de fiilen çalışan 4.634 kişiden 2.868’inin lisans ve 

lisansüstü eğitim almış oldukları görülmektedir. Vasıf düzeyi yüksek bu personel 

toplam personelin % 61.89’unu oluşturmaktadır. %9.39 master, %1.29 doktoralı 

çalışanı ile banka, insan sermayesini güçlendirmede henüz yeterli olmadığını 

göstermektedir. 10 yıllık sürede gelişme gibi görünmekle beraber, oranların fazla 

artmış olması ve bu artışın daha hızlı gelişmesi gerekmektedir. Bilgi üreten yapısıyla 

Merkez Bankası, bilgi üretiminde çok daha hızlı davranabilirse değer yaratarak 
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gelişimini sürdürebilir. Çalışanlarının en ileri teknik ve lojistik desteğe sahip olması 

bankanın yapısı gereği öncelikli yerini almalıdır.  

TABLO 1:TCMB de EĞĐTĐME GĐDE� PERSO�EL SAYISI 

Kaynak: TCMB Eğitim Müdürlüğü Yayınlanmamış belge 

• Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma 

1990’lı yıllarla Banka da bilişim teknolojilerine olan geksinimlerini 

görebilmiştir. Dünyadaki bilgisayar rüzğarlarından etkilendiği bir tarafa, o yıllarda 

bir müdürlükte sadece bir tane mikro bilgisayar bulunurken, son on yıl içerisinde 

belki de bir masada iki bilgisayar bulunmaya başlanmıştır. Anabigisayar ve 

mikrobilgisayar yazılımları, bilişim güvenliği donanım ürünleri, sunucu ve yazıcı 

ürünleri, bilgi iletişim ağını hep en mükemmel şekilde ortaya koymak adına en yeni 

ve hızlı olan yakalanmaya çalışılmaktadır. 

Merkez Bankası Bütçesini oluştururken en önemli miktarları Bilişim 

Teknolojilerine ayırmakta tereddüt etmemektedir. Bankanın her genel müdürlüğünün 
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farklı işlevleri olması nedeniyle, birimlerin ihtiyaçlarına göre bilişim sistemlerinde 

her zaman en iyiye ulaşabilecek durumlar yaratılmıştır. 

Çalışanların sadece işlerinde kullanacakları programlar değil, artık her türlü 

kendi özlük işlemleri ile ilgili ulaşımları ve bilgileri de sağlayabilecekleri programlar 

sağlanmaktadır.  

Bilgi ekonomisine verilen önem; yenilik, yaratıcılık ve bilgiye anında erişimi 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle şeffaflığın sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde 

önemli olan internet kullanımını da Merkez Bankası hem kurum içine hem de kurum 

dışına sağlayabilmiştir. 

• ·Küçülme 

Banka’nın insan sermayesini güçlendirmek için yapılan diğer reform 1997-

1998 yıllarında TCMB personel politikasında radikal sayılabilecek değişim 

oluşturdu. 1997 yılında 8.256 olan personel kadro sayısı 1998 yılı sonu itibariyle 

7.832’ye düşürülmüş ve bu dönem içinde çoğunluğu emeklilik ve istifa olmak üzere 

1.483 personel ayrılmıştır (TCMB, 1999b). Fiili çalışan sayısında ise 1.360 kişilik bir 

azalma yaşanmıştır. Bilgiye önem vererek o dönemde bilgi açısından eksikleri olan 

personeli göndererek, yerine eğitim açısından daha donanımlı persol getirerek insan 

kaynakları politikalarını desteklemiştir. Asıl hedefi küçülerek büyümek olan Banka, 

Avrupa Merkez Bankası çalışan sayısının hala yaklaşık üç katı büyüklükte insan 

kaynağına sahiptir. 

Bugün 4.634 çalışanı ile Merkez Bankası 2005 yılında ulaştığı 4.642 çalışanı, 

yani 2000-2005 yılları arasında %17 lik bir azalma ile hedeflediği sayısal yerini 

korumaya devam etmiştir.  
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GRAFĐK 2: TCMB de 1998 – 2007 ÇALIŞA� SAYISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2007 

• Dış Kaynaktan Yararlanma: 

Banka’nın insan sermayesini güçlendirecek uygulamalar eğitim programları 

ve emekliye sevketme ile sınırlı değildi. Bankanın araştırma bölümümde çalışacak 

teknik personel ihtiyacı beraberinde uluslararası tecrübeye sahip profesyonellerin 

istihdamını da getirdi. 

Allied Social Science Associations (ASSA) toplantılarına araştırma genel 

müdürlüğü tarafından katılım sağlanarak, Banka’nın Yönetim Komitesi üyelerinden 

biri ya da ikisiyle gerçekleştirilecek sözleşmeli ekonomist alımları uluslararası 

ilanlarla ASSA toplantılarında amacına ulaşmıştır. Yurtdışından ekonomist alım 

süreci devam edecektir.  

Sözleşmeli eleman alımı Bankanın ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da devam 

etmektedir. Fakat sözleşmeli alınan çalışanların bir süre sonra kadroya geçirilmesi 
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Banka’nın uyguladığı zayıf politikalardan ya da hala kamu merkezli düşünmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

• Đdari ve Örgütsel Yapılanma 

Merkez Bankası başkanlarının bağımsızlık dolayısıyla örgüt geliştirme 

yolunda uyguladığı bir diğer strateji ise kamuoyu ile yoğun temas halinde olarak 

Merkez Bankası’nın politikalarını geniş kitlelere anlatması ve kamuoyu bilincinde 

merkez bankacılığı olgusunu yerleştirmeye çalışmasıdır. 

Bu amaca hizmet etmek üzere Đletişim Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 

çalışmalar, Bankanın ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim organları, kamuoyu, 

kurumlar ve kuruluşlar ile olan ilişkilerini Bankanın kurumsal itibarı ve güvenilirliği 

temel ilkeleri çerçevesinde sürdürmeğe çalışarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. 

Bankanın “Basın Sözcülüğü” görevini, bankanın kurumsal hedefleri, kimliği 

ve amaçları doğrultusunda şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, tutarlılık ve 

tarafsızlık temel ilkelerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir. 

Burada tek tek 18 Birimin görev tanımları, stratejik amaç ve hedeflerine 

değinmeyip, fakat her bir birimin kendi bünyesinde hazırladığı stratejik amaç ve 

hedeflerinin olduğu, maliyet hesaplarının yapıldığı plan ve programları vardır. 

Örgütlenme gereklerini, örgütsel yapısı ve çok büyük insan kaynağıyla 

gerçekleştiren Merkez Bankası, gerekli gördüğü yerde bazı genel müdürlüklerin 

zamanla işlevlerinin ortadan kalkmasıyla o birimleri kapatabilmiş, bazılarını 

birleştirmiş bazen de bir genel müdürlük parçalanıp ikinci bir genel müdürlük 

oluşturulmuştur.Örgüt geliştirmenin dinamik yapısı burada kamu kurumlarından 
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farklı özellik göstermektedir. Örneğin; 1930-1970 yılları arasında bankanın 

bankacılıkla ilgili düzenleme ve denetleme yapmasını öngören bir yasa hükmü 

bulunmamaktadır. Ancak 1970 yılında, TCMB’ye bankacılık ile ilgili düzenlemeler 

yapma yetkisi verilmiştir. Ocak 1986 da ise Bankalar Gözetim Müdürlüğü 

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel müdürlüğü bünyesinde faaliyetine 

başlamıştır. 1999 yılında ise TCMB’nin bankacılığı düzenleme ve denetleme ile ilgili 

görevleri yeni kurulan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’na (BDDK) 

devredildi. Zaman zaman hükümet politikaları ile şekillenen yapıların 

oluşturulmasında en güvenilir sistemin Banka’da bulunduğu ve insan sermayesinin 

de yeterli donanıma sahip olduğu görüşü ile hareket edilmiş ekonomi kararlarının 

gereklerini yerine getirmede insan kaynağı portföyü başarı ile kullanılmıştır. 

III.7.1 T.C Merkez Bankası’nda Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 

                       Yapısı ve Görevleri 

1998 yılında küçülme politikasıyla çalışan sayısının azaltılması, aynı zamanda 

ortak iş üreten birimlerin birleştirmesine, fonksiyonları azalmış olan birimlerin 

kapatılmasına da imkan sağlamıştır. Bu dönemde Personel Genel Müdürlüğü’nün 

ismi de Đnsan Kaynakları olarak değiştirilmiştir. Çünkü her konuda reform yapan 

Banka yeni politikasındar Đnsan Kaynağının çok önemli bir yere sahip olduğunu 

görmüştür. 
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ŞEMA 2: TCMB Đ�SA� KAY�AKLARI BĐRĐMĐ ORGA�ĐZASYO� ŞEMASI 

Kaynak: TCMB Đnsan kaynakları Genel Müdürlüğü 

T.C. Merkez Bankası Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Banka'nın personel 

politikasını belirlemek ve uygulamada etkinliği sağlamak için üst yönetime 

önerilerde bulunmak, 

Banka'nın ihtiyaçlarına uygun personelin seçimini yapmak, istihdam 

şekillerini belirlemek ve teşkilat içinde niteliklerine uygun işlerde çalışmalarını 

sağlamak, 

Personelin her türlü özlük işlerini yürütmek ve izlemek, 

Ücret sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hakkında yönetimce alınacak 

kararlara esas oluşturacak çalışmalar yapmak, personele verilecek ek istihkaklar ile 

ücret niteliğindeki sair ayni veya nakdi olanaklara ilişkin görüşler geliştirmek ve bu 

hususlarda ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yapmak, 

Çalışanları, personele ilişkin mevzuat, özlük hakları, sosyal güvenlik ve 

uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde ilgili birim ve mercilere teknik 

görüş vermek, 
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Banka'nın teşkilatını, işlem ve çalışmalarını verimi artıracak, tasarruf 

sağlayacak, hizmetin kalitesini yükseltecek şekilde düzenlemek ve bu amaçla uygun 

yöntemler geliştirmek,  

Birimlerin iş analizi, iş ve görev tanımları ile standardizasyon çalışmalarını 

yapmak, personelin verim standartlarını belirleyecek yöntemler geliştirmek ve 

uygulamak,  

Banka personeli için eğitim ihtiyacı analizi yapmak ve eğitim ihtiyacını 

belirlemek,  

Banka'nın genel amaç ve politikasına, teknolojik, ekonomik ve sosyal 

gelişmelere uygun, etkili bir eğitim sistemi kurmak, bu konuda araştırma yapmak, 

eğitim plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,  

ile görevlidir (TCMB; 2007). 

Bütün bu işlevleri bir Genel Müdür ve yardımcısı; beş farklı müdürlükle 

birlikte toplam 118 kişiyle gerçekleştirmektedir.  

Kaynak: TCMB Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü faaliyet Raporu 2007 

GRAFĐK 3: ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMĐNDE ÇALIŞANLARIN
                  EĞĐTĐM DURUMU
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Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü çalışanlarının eğitim durumlarını gösterir 

grafikten de anlaşılacağı üzere, çalışanların sadece %19’u ilköğretim ve lise 

muzunudur. Böylesi bir rakam Genel Müdürlük işleri göz önüne alındığında oldukça 

iyi bir orandır. 

Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tek başına karar verme yetkisine sahip 

olmamakla birlikte eğitim etkinliklerinin oluşmasından ve sonlandırılmasına kadar 

geçen sure içindeki bütün aktiviteleri organize etmektedir. 

Banka’nın işe alım, ücretlendirme, kariyer planlama, motivasyon gibi insan 

kaynakları uygulamaları konularında çalışanların görüş ve önerilerini almaya yönelik 

“ Memnuniyet Anketi” hazırlık çaklışmaları yapılmıştır. Bu anketin Đnsan Kaynakları 

açısından önemi, devamlı işin kırtasiye kısmı ile uğraşan elemanların, birşeyler 

üreterek, kişilere uygulayacağı soruları oluşturuyor olmasıdır. Böyle bir durumda 

Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, insan kaynakları profesyonellerine duyulan 

ihtiyacı da ölçümleyebilecektir. 

III.7.2 Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetleri: 

Personel Yönetimi isminin Đnsan Kaynakları’na dönüşmesiyle, birimin 

faaliyetlerine bakıldığında giderek gelişen bir yapısı olduğu görülecektir. Birim 

sadece işin koordine ve kırtasiye kısmı ile değil aynı zamanda insan kaynaklarına 

yönelik araştırma geliştirme çabası içinde de bulunmalıdır. TCMB’nın Đnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporlarında belirttiği üzere, birimin 

faaliyetlerini inceliyebiliriz: 
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Eleman Alımı 

� Đdare Merkezi ve Şubelerin eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

sınavlar açılır, başarılı olanların kadrolu veya sözleşmeli statüde 

istihdamları için gerekli çalışmalar yapılır. Bu çerçevede: 

o Ekonomist, 

o Araştırmacı, 

o Bilgisayar Uzman Yardımcısı, 

o Eğitim Araştırmacısı, 

o Uzman Yardımcısı, 

o Denetçi Yardımcısı, 

o Evrak Memuru, 

o Avukat, 

o Atelye Elemanı, 

o Garson, 

o Memur, 

o Koruma ve Güvenlik Memuru, 

o Đşletmen, 

o Teknisyen, 

o Hizmetli, 

o Aşçı, 

o Sekreter, 

gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin ataması yapılır. 
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Sözleşmeli Personele Đlişkin Đşlemler 

� Đdare Merkezi ve Şubelerde çalışan sözleşmeli personelle akdedilen 

hizmet sözleşmeleri bir yıl süreli yapıldığından, performanslarına bağlı 

olarak sözleşme sürelerinin uzatılmasıyla ilgili işlemler yapılır 

� Sözleşmeli personelin ücretleri, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere, 

kadrolu personelin ücretlerine paralel olacak şekilde yeniden belirlenir. 

� Banka’daki hizmet süreleri 3 yıldan fazla olan sözleşmeli personel kadrolu 

statüye geçirilir. 

� Banka’daki hizmet sürelerine göre sözleşmeli personelin ücretleri 

emsallerinin %85, %95 ve %100’ü düzeyine yükseltilir. 

� Askerlik nedeniyle görevinden ayrılan personel ile Đzmir Özdere Naim 

Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi’nde geçici işçi statüsünde 

çalışan kişilere kıdem tazminatı ödenir. 

Ücretle Đlgili Đşlemler 

� Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 24. 

maddesine istinaden, kadrolu ve sözleşmeli personelin bir önceki yıl 

performans puanlarına göre birimleri tarafından yapılan teklifler 

doğrultusunda ödeneklerine basamak eklenmesi işlemleri yapılır. 

� Memurlara verilen ödeneğe ilişkin esasların yeniden düzenlenmesiyle 

ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

� Aylık ve emekliliğe esas aylık, ek gösterge ve adet kıdem aylık göstergesi 

tespit işlemleri yapılır. 
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Disiplin, Takdirname ve Ödül Đşlemleri 

� Disiplin Kurulu’na sevk edilen personel; 

o “Uyarma”, 

o  “Kınama”, 

o “Kademe Đlerlemesinin Kısa Süreli Durdurulması”, 

o  “Kademe Đlerlemesinin Uzun Süreli Durdurulması”, 

cezaları ,ayrıca “Yazılı” olarak uyarılar verilebilir. 

� Banka Müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporlarında belirtilen görüş 

ve öneriler doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.  

� Bankamız aleyhine dava açan personel davalarıyla ilgili işlemler yapılır.  

Personelin Göreve Devam Durumlarının Đzlenmesi 

� Đdare Merkezi’nde görevli personelin devam durumları izlenir, yıllık izin 

ve görevlerle ilgili seyahatler dışındaki sebeplerle görevden ayrılışlarda ek 

istihkaklardan yasal düzenlemeler uyarınca gerekli kesintilerin yapılması 

sağlanır. 

� Bankamız çalışan ve emeklileri ile bunların yakınlarına tanıtım, kimlik ve 

emekli tanıtım kartı düzenlenir. 

� Personelin yurt dışında ve yurt içinde geçici olarak görevlendirilmesine 

ilişkin yazışmalar yapılır. 

� Ücretsiz izin kullanan personelin işlemleri sonuçlandırılır. 

� Đstifa, askerlik nedeniyle görevlerinden ayrılan personelin ilgili işlemleri 

yapılır. 
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Yükseltilerek ve �aklen Yapılan Atamalar 

� Personelin bir üst göreve terfian atanmalarına ilişkin işlemler yapılır. 

� Sağlık ve ailevi mazeretleri ile hizmetin zorunlu kıldığı acil eleman 

ihtiyacının karşılanması ve iş gerekleri nedeniyle Bankamız 

çalışanlarından;  

o yer ve görev değişikliği, 

o unvan değişikliği,  

o yurt dışı temsilciliklere atama,  

o Müdürlükler arası atama,  

o kadro derece değişikliği, 

işlemleri yapılabilir. 

Đmza Yetkisi 

� Naklen veya terfian atama, görev değişiklikleri, soyadı değişikliği, 

emeklilik ve istifa gibi nedenlerle;  

o imza yetkisi verilmesi,  

o imza yetkisinin kaldırılması,  

o imza değişikliği,  

o soyadı değişikliği,  

işlemleri başlatılır ve sonuçlandırılır.  

� Değişiklikler dikkate alınarak, imza sirkülerinin basımı sağlanır ve yurt 

dışındaki muhabir bankalara mikrofiş şeklinde gönderilir.  
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Konut Tahsisi 

� Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memur Konutları Uygulama 

Talimatı çerçevesinde;  

o Đdare Merkezi’nde, şubelerde personele konut tahsisi yapılır. 

o Đdare Merkezi’nde, şubelerde kişilerin konutta oturma süresi 

uzatılabilir, oturma süresi sona eren kişiler konutlarını boşaltır. 

Kadro ve Yeniden Yapılandırma Đşlemleri 

� Zaman içinde bazı Genel Müdürlüklerin kapatılması nedeniyle, anılan 

Genel Müdürlüklerin kadro yapısı yeniden belirlenir. Bu kapsamda 

personelin yer ve unvan değişikliği yapılır. 

� Đhtiyaca göre Genel Müdürlüklerin yeniden yapılandırılma çalışmaları 

sürdürülür birimlerin görevlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği çerçevesinde yeniden belirlenmesi 

çalışmaları yapılır.  

� Đdare Merkezi birimleri ile şubelerin bir sonraki yıl kadrolarının 

belirlenmesi çalışmaları sürdürülür. 

Đntibak Đşlemleri 

� Personelin Banka’da göreve atanmaları, kadroya geçirilmeleri, öğrenim 

durumlarının değişmesi, Banka dışı hizmet tevsiki ve ücretsiz izinlerini 

borçlanmaları nedeniyle intibak cetveli düzenlenir. 

� Banka’dan başka kurumlara geçmeleri veya başka kurumlardan Banka’ya 

atanmaları nedeniyle personelin dosya devir işlemleri yapılır. 
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Sicil ve Performans Değerlendirme 

� Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri gereğince düzenlenen Sicil Raporu ile Performans 

Değerlendirme Formları incelenir, yetkilendirme, takip ve kontrol 

işlemleri yapılır.  

Emeklilik Đşlemleri 

� Đstekleri üzerine emekliye sevkedilen personelin emeklilik işlemleri ile 

vefat eden personelin dul ve yetimlerine aylık bağlanması işlemleri 

sonuçlandırılır.  

� Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmasına esas 

olmak üzere, fiilen görev başında bulunan personelin alabilecekleri 

emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatı tutarları 3’er aylık dönemler 

halinde hesaplanır, ve ilgili birimlere veri aktarımı yapılır. 

Hizmet Armağanı Dağıtım Törenleri 

� Haziran ve Eylül aylarında düzenlenen törenlerle yirmi yılını Bankada 

çalışarak tamamlayan personele altın ve on yıldır çalışana gümüş hizmet 

armağanı dağıtım törenleri yapılır. 

Đş Analizi Çalışmaları 

� Đdare Merkezi birimleri ve şubelerden her ay gelen iş hacmine ait veriler 

değerlendirilerek istatistiki analizler yapılır, ve aylık raporlar hazırlanır. 
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� Đş tanımları ve iş akış şemaları gerek yeniden yapılandırma çalışmaları, 

gerekse mevzuattaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler paralelinde ele 

alınarak incelenir, güncelleme çalışmaları süreklidir. 

� Đdare Merkezi birimleri, şubeler ve yurt dışı temsilcilikler için ayrı ayrı 

olmak üzere, her bir görev unvanı için oluşturulmuş bulunan Görev 

Tanımı ve Görev Gerekleri Formlarının geliştirilmesi için araştırma 

çalışmaları yapılır. 

� 2006 yılında; Đş analizi çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla Orta Doğu 

Teknik Üniversitesine mensup bir öğretim üyesinden danışmanlık hizmeti 

alınmaya başlanmıştır. 

Performans Yönetimi 

� Uygulanmakta olan Performans Değerlendirme Sistemindeki sorunlar 

tespit edilir. 

� Çalışanların Performans Değerlendirme Sistemi hakkındaki görüşleri 

alınarak mevcut sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenir, gerekli 

iyileştirme ve güncellemelerin yapılması amacıyla “Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Performans Sistemini Değerlendirme Anketi” 

oluşturulması için çalışmalar yapılır. Anket, yıl sonuna kadar tüm Banka 

çalışanlarına uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilip rapor haline 

getirilmiştir. 

Kariyer Yönetimi 

� Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan tezler, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi Yazım ve Basım Yönergesine 
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uygunluğu bakımından incelenir ve bu tezler oluşturulan tez kurullarında 

değerlendirilir.  

� Tez konusu bildirilen Uzman Yardımcıları için tez çalışmalarını yürütmek 

üzere danışmanlar belirlenir. Uzman Yardımcılarının teori ve uygulama 

bölümlerini tamamlamaları dolayısıyla tez danışmanları tarafından 

gönderilen birinci ve ikinci aşama danışman raporları incelenerek 

işlemleri tamamlanır. 

� Bankamız yönetici kadrolarına eleman yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 

düzenlenen Şef Yardımcılığına Hazırlama Kursuna katılmaya hak 

kazanıp, kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan personelin Şef 

Yardımcısı olarak atama işlemleri sonuçlandırılır. 

Eğitim Etkinlikleri 

 Daha önce de sözü edildiği üzere, Bankanın Eğitim faaliyetlerini Đnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü yürütmektedir. Bu faaliyetler; 

a) Banka içi eğitim, 

b) Banka dışı eğitim,  

c) Banka dışına eğitim, 

olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilir. 

a) Banka Đçi Eğitimler: Đhtiyaç belirleme, program geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme çalışmaları Banka tarafından yürütülen programlardır. Bu başlık 

altında düzenlenen programlar amaç ve içerikleri bakımından altı ana grupta ele 

alınmaktadır.  
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� Bankacılık Meslek Eğitimi Programları: Banka personelinin mesleki bilgi 

ve becerilerini artırmaya dönük Aktiviteye Dayalı Maliyet Muhasebesi, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bütçe Uygulamaları, Emisyon 

işlemleri, Sayıcı Operatörlüğü Geliştirme, Denetçi Yardımcısı Gelişimi 

Merkez Bankacılığı programları, Atış ve Güvenli Sürücülük Davranışı 

Eğitimleri gibi eğitim etkinlikleridir. 

� Yönetim Eğitimi Programları: Yönetim konusunda personelin bilgi ve 

becerisini geliştirecek ve performansını artıracak nitelikteki Şef 

Yardımcılığı Programı, Temel Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi 

vb. programlardır. 

� Genel Amaçlı Eğitim Programları: Stres Yönetimi, Đnsan Đlişkileri ve 

Motivasyon gibi kişisel gelişim programlarının yanı sıra Ön Eğitim, 

Halkla Đlişkiler, Business Object Kullanıcı Eğitimleri, Java ile Nesne 

Yönelimli Program Geliştirme, Zaman Yönetimi, Motivasyon, Finansal 

Matematik gibi eğitimleri kapsamaktadır. 

� Anlaşmalı Ülkeler: Bundesbank’la yapılmış olan Teknik Đşbirliği ve 

Eğitim anlaşması kapsamında gerçekleştirilen programlardır. 

� Konferans ve Paneller: Güncel ekonomik, finansal ve teknolojik 

konularda düzenlenen etkinliklerdir. 

� Birimlere Özgü Programlar: Đhtiyaç belirleme, program geliştirme ve 

değerlendirme çalışmaları Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılmayıp sadece programın uygulanması aşamasında diğer birimlere 

destek verilen eğitim programlarıdır. 
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b) Banka Dışı Eğitimler: Diğer kurum ve kuruluşlarca yurt içinde veya yurt 

dışında düzenlenen eğitim programlarına personelin katılımı sağlanarak 

gerçekleştirilen eğitim etkinlikleridir. Bu kapsamda, kısa süreli programlara katılım 

sağlama işlemleri yanında yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerin yüksek lisans ve 

doktora programlarına katılım sağlama ve öğrenim süresince takip işlemleri de 

yürütülmektedir. 

TABLO 2: YURTĐÇĐ EĞĐTĐM ALI�A� KURULUŞLAR 

Kısa Süreli Eğitim Alınan Yurt Đçi Kuruluşlar 

1) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 11) International Chamber of Commerce 
(ICC) 

2) Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(IMKB) 

12) BĐLTEK 

3) A.Ü.Avrupa Toplulukları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 

13) SWIFT 

4) Ankara Sanayi Odası (ASO) 14) Kimya Mühendisleri Odası 

5) ODTÜ-SEM 15) Elektrik Mühendisleri Odası 

6) Human Resources 16) Genç Bilişimciler Derneği 

7) TODAĐE 17) IMECO 

8) PricewaterhouseCoopers 18) Ankara Valiliği Đl Sağlık Müdürlüğü 

9) MASAK 19) Türk Đşadamları Dayanışma Derneği 

10) KALDER/PERYÖN 20) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık 
ve Yaygın Eğitim Müdürlüğü 

Kaynak: TCMB Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2006 
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TABLO 3: YURT DIŞI EĞĐTĐM ALI�A� KURULUŞLAR 

Kısa Süreli Eğitim Alınan Yurt Dışı Kuruluşlar 

1) International Monetary Fund (IMF) 12) De Nederlandsche Bank 

2) The World Bank 13) Czech Nationalbank 

3) Federal Reserve System 14) Oesterreichische Nationalbank 
(OeNB) 

4) Federal Reserve Bank of New York 15) Banca D’Italia 

5) Bank of England 16) Bulgarian National Bank 

6) Banque de France 17) Central Banking Publications 

7) Deutsche Bundesbank 18) IBM 

8) Bank for International Settlements 
(BIS),  

19) European Institute of Public 
Administration (EIPA) 

9) Financial Stability Institute (FSI) 20) MIS Training Institute 

10) National Bank of Poland 21) UBS Investment Bank 

11) European Central Bank 22) European Commision 

Kaynak: TCMB Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2006 

� Uzun süreli yurt içi ve yurt dışı eğitim programları kapsamında, 

Bankamızda, istihdam edilen nitelikli personelin kendilerini akademik 

yönden geliştirmelerine olanak sağlamak, farklı uygulamaların 

tanınmasına ve uluslararası gelişmelerin izlenmesine katkıda bulunmak, 

etkili bir iletişim ve etkileşim ağı oluşturmak amacıyla ABD, Đngiltere ve 

diğer Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerin lisansüstü (yüksek 

lisans/doktora) programlarına eleman gönderilir ve durumları takip edilir.  

� Yurt içinde bulundukları illerdeki lisansüstü programlara, yüksek lisans ve 

doktora programlarına personel gönderilir ve başarı durumları izlenir. 
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c) Banka Dışına Eğitim: Diğer kurumların düzenledikleri eğitim 

etkinliklerine öğretim elemanı görevlendirme, diğer merkez bankaları ve 

kurum/kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen programlar, yurt içi ve dışındaki 

üniversitelerin öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen staj programları bu grupta 

yer almaktadır. 

� Üniversite öğrencilerine sağlanan staj olanağı çerçevesinde Đşletme, 

Đktisat, Đstatistik, Bankacılık-Finans, Maliye, Uluslararası Đlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Muhasebe, Bilgi ve Belge 

Yönetimi bölümleri ile Hukuk ve Bilgisayar Mühendisliği fakültelerinde 

okuyan üniversite öğrencilerine iki dönem halinde Bankanın ilgili 

birimlerinde staj yapma olanağı sağlanır. 2006 yılında Staj yapanların 

dönemlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

TABLO 4: TCMB STAJ YAPA�LARI� 2006 YILI DAĞILIMI 

Bankamızda Staj Yapanların Dağılımı 

Dönem Stajyer Sayısı 

Kış dönemi (4. sınıflar) 365 

Yaz Dönemi (3. sınıflar) 825 

Toplam 1190 kişi 

 Kaynak: TCMB Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2006 

Staj programı kapsamında stajyerlere Bankayı ve birimleri tanıtmak üzere 

yarım günlük “Ön Bilgilendirme Programı” düzenlenmiştir.  
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� Öğretim elemanı görevlendirme çerçevesinde, Bankanın işlevleri ile ilgili 

konularda diğer kurumlar tarafından öğretim elemanı taleplerini 

karşılamak üzere; Banka personelinin öğretim elemanı olarak katılımı 

sağlanır. 2006 yılı için; eğitim verilen konular ve görevlendirilen 

personelin birimler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. 

TABLO 5: TCMB’nin DA�IŞMA�LIK HĐZMETĐ VERDĐĞĐ KO�ULAR 

ÖĞRETĐM ELEMA�I TALEP EDĐLE� KO�ULAR 

Hazine-Merkez Bankası Đlişkileri 

TCMB’nin Görev ve Đşlevleri 

TCMB Kanunu 

Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri 

Döviz Kuru, Türkiyede Uygulanan Kur Politikaları 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 

Bankacılık Sisteminin Ekonomideki Yeri, Türk Devlet ve Özel Bankacılık 
Sisteminin Dünya Bankacılık Sistemleri ile Kıyaslaması, Karşılaşılan Güçlükler ve 
Öneriler 

TCMB’nin Organizasyon Yapısı, Çalışmaları, Diğer Kurumlarla Olan Đlişkileri ve 
Đktisat Politikasının Belirlenmesinde Kurumun Rolü 

Kaynak: TCMB Đnsan kaynakları Genel Müdürlüğü faaliyet Raporu 2006 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Dış 

Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, T.C. 

Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Akademisi, Bankamızdan öğretim 

elemanı talep eden kurumlardır. 
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III.7.3. Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün Performans 

Göstergeleri  

Banka’nın her biriminde olduğu gibi Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü de 

yaptığı faaliyetleri ölçümleyebilmek için performans göstergeleri ortaya 

koyabilmektedir Faaliyet raporunda açıkladığı gibi, birimin birincil performans 

göstergeleri; 

� Kadro doluluk oranı,  

� Yıl sonu itibariyle mevcut personel sayısı, 

� Toplam insan kaynakları maliyeti, 

� Birim maliyeti, 

� Birim çalışanlarının toplam personele oranı,  

� Đşe alınan elemanların kişi başına maliyeti,  

� Banka çalışanlarının birim uygulamaları ile ilgili memnuniyet düzeyi, 

� Personel değişim oranı, 

olarak belirlenmiştir. Bu göstergeler stratejik insan kaynakları yönetimi dahilinde 

planlanması ve uygulanması gereken faaliyetleri değerlendirmektedir.  

Đkincil performans göstergeleri olarak da; 

� Birim web sitesinin ziyaret edilme sayısı, 

� Hizmet armağanı töreni sayısı, 

� Yeniden yapılandırılan birim sayısı, 

� Elektronik ortama aktarılan personel özlük dosyası sayısı, 

� Planlanan/gerçekleşen eleman alımı sayısı, 

� Kariyer günleri ve tanıtım toplantıları sayısı, 
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� Uzmanlık yeterlilik tez kurulu sayısı, 

belirlenmiştir. Birimin yürüttüğü operasyonel işlerin etkinliği ve verimliliği bu 

kapsamda değerlendirilir. 

Yürütülecek eğitim etkinlikleri ile ilgili performansın izlenmesinde ise eğitim-

öğretim süreçleri ve AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarının yeterliliği gösterge 

olarak kullanılmaktadır. Süreçlerin değerlendirilmesinde programların ihtiyaçlara ve 

hedeflere uygunluğu, bütünlük ve devamlılık, öğretim elemanları ve ders 

malzemeleri gibi kaynakların yeterliliği yanında ilave olarak mutlaka katılımcı 

performansı ve nitelikleri dikkate alınmaktadır. Bu amaçla, Program Değerlendirme 

Formlarından elde edilen genel ortalamalar kullanılır. Bilgi üretme etkinlikleri 

açısından da araştırma ve proje çalışmalarının yeterliliği gözlenir. Ayrıca, nicel 

olarak katılımcı sayısı, kişi başına düşen eğitim saati de izlenmektedir.  

“Bireysel ve Kurumsal gelişimi sağlamaya dönük eğitim etkinlikleri 

gerçekleştirmek” performans hedefi doğrultusunda saptanan performans göstergeleri 

için;  

� Program değerlendirmelerinde, program içeriğinin ihtiyaca cevap 

vermesine ve programdan edinilen bilgi ve becerilerin iş ortamına 

aktarılabilmesine ve program organizasyonuna, 

� Proje değerlendirmede, projenin geldiği aşamaya, teslim kalemleri 

açısından gecikme/önde olma durumuna, ortaya çıkan ürünün nitelik 

açısından ihtiyacı karşılama durumuna, 

� Araştırmaların değerlendirilmesinde, araştırmanın yöntem ve ulaşılan 

bulgular açısından değerlendirilmesine ek olarak ihtiyaca cevap 

verebilecek çözümler üretip üretmediğine, 
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 yönelik değerlendirmelerde, ölçütlerin her birinde, 5 puan üzerinden en az ortalama 

4 puana ulaşmak hedeflenmiştir. 

“Diğer Kurum/Kuruluşlarla, personel katılımı sağlama ve program düzenleme 

konularında işbirliğini gerektirecek eğitim etkinliklerinde bulunmak” performans 

hedefi çerçevesinde belirlenen performans göstergelerine ulaşılmasında, işbirliği 

yapmak tarafların karşılıklı gönüllülüğünü gerektirdiğinden, bu gönüllülüğün devam 

etmemesi önemli bir risktir. Benzer şekilde öğretim elemanı görevlendirmeleri ile 

yabancı bankacılara ve öğrencilere yönelik eğitim etkinlikleri de ancak talep 

edildiğinde düzenlenebilmektedir. Bu konulardaki göstergelerin belirlenmesinde, 

taleplerin son yıllarda gerçekleştiği düzeyde olacağı varsayılarak hazırlanır.  

Yurt içi ve dışındaki diğer kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim 

etkinliklerine katılım sağlama ise Bankamızdaki diğer birimlerin talepleri 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu konuda belirlenen göstergede de birimlerin 

taleplerinin son yıllarda gerçekleştiği düzeyde olacağı, Bankanın personel sayısının 

çok değişmeyeceği varsayılarak yapılır.  

 



SO�UÇ 

Dünyadaki trend; değişimin çok ürkütücü bulunduğu kapalı sistemlerden, bu 

gün tam tersi değişmemenin ürkütücü bulunduğu sistemlere doğru kaymıştır. 

Toplumlardan kurumlara ve doğal olarak  bireylere kadar değişen yaşam şekilleri, 

örgütlerin yeniden yapılanmasını gerekli kılmıştır. Yapılanma dünya trendlerine 

uyumlu gelişmeler kaydetmektedir. Bilginin asıl ürün haline geldiği ortamlarda, artık 

en çok ve en iyi bilgi üreten öne çıkabilmektedir. 

T.C. Merkez Bankası, değişimi kendi lehine çevirebilmiş, örgütünü 

geliştirebilme politikalarını üretebilmiş, yasal ve kurumsal bir çok düzenleme 

yapabilmiş bir kurumdur. Özerkliğinin etkisiyle, artık kendi yaptıklarının arkasında 

sadece kendi sorumluluğunun bulunması, Merkez Banka’sını karar almada ve 

uygulamada çok daha  özenli davranmaya itmiştir. Ülke ekonomisini dolayısıyla ülke 

halkını yakından ilgilendiren parasal ve finansal kararlar şeffaflık ilkesi temeliyle her 

yere doğru iletilmek zorundadır. Bunu iletişim kanalları ile sağlayan Banka, Đletişim 

politikalarındaki önemi biraz daha ciddiye almak zorunda olduğunu Đletişim 

konusunda uzman kişilerle her türlü görsel ve yazılı medya kanallarını etkin 

kullanarak başarabilmiştir.    

Oldukça büyük bir örgüt yapısı olan Merkez Bankası, isminde banka olmasına 

rağmen aktif bankacılık işlemleri yapmamakta; ülke ekonomisi için politikalar 

üretmektedir. Ekonomi alanında politika üretebilmek için gerekli gördüğü insan 

kaynağını oluşturacak yapıları, insan kaynağına destek olacak teknik donanımları da 

şekillendirmeye özen gösterebilmiştir. Network sistemleri, internet erişimi, 

üniversitelerin yerli ve yabancı yayın taramasına imkan sağlanması, Üniversitelerle 



işbirliği yapılarak bir dizi konferans düzenlenmesi, Merkez Bankacılığı alanında 

kendisinden bilgi talep eden ülke Merkez Bankalarına danışmanlık hizmeti vermesi, 

Üniversite öğrencilerine alanları uygun olanlara staj imkanları tanıması gelişimi 

sürekli taze tutabildiğinin göstergeleridir. 

Banka gücünü, köklü bir geçmişe ve birikime sahip olmanın yanında, karar 

almada en önemli görevi üstlenmiş olan Merkez Bankası başkanlarından da 

almaktadır. Yapılan başarılı çalışmaların arkasında, Banka Başkanlarının sadece 

eğitim düzeylerinin uygunluğu, uluslararası düzeydeki yabancı dil bilgileri, ulusal 

düzeydeki anadil hakimiyetleri değil; aynı zamanda banka içinde ve dışındaki 

duruşları, karalılıkları ve çalışanlarına olan güvenleri vardır.  

Değişim sürdürülebilir olması TCMB’nin dışsal ve içsel faktörleri zamanında 

değerlendirebilmesi ve kendini güncelleyebilmesi yeteneğine bağlıdır. Đnsan 

kaynağına verdiği önem Bankanın değişim ve gelişim politikalarını 

sürdürebilmesinde önemli rol oynamıştır. 
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