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1. OTOMASYONUN TANIMI VE GELİŞİMİ 
---------------------------------

A. Otomasyonun Tanımı 

Otomasyon sözcü~ü, eski Yunanca bir kökten gelmekte ve 

kendi kendine harekette bulunma anlamında kullanılmaktadır. Bu 

anlamda kullanılmasına karşın otomasyonun özünde, bilgi alış-

verişi yatmaktadır .. Sözkonusu alış-veriş sonunda bir hareket, 

iş ya da eylem oluşmakta ve iletilen bilgile~; ulaştıkları ye-

re varınca bir işlemin yapılmasına neden olmakta veya ulaştık-

ları yerden cevap akımlarını alınca, bir işlernde bulunmaktadıK 

lar. Her iki durumun birden meydana gelmesi de olasıdır (1) . 
.... . 

Günümüzde bilgilerin elektronik bir makinede, bilgisa-

yarda, toplanıp delerl~ndirilmesi işine bilgiişlem sistemi de-

nilmektedir. Elektronik yolla oluşan hareket, iş ya da işlernde 
' 

bulunma durumu otomasyon; bu şekilde çalışma sistemi de otoma~ 

yon sistemi olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle oto-

masyon sisteminde oluşan işlemler yalnızca bilgi alış-verişi 

yoluyla yapılmaktadJr. Elektronik sistem içinde akarak belir-

li bir terminale (bilgisayar ekranı) gelen bilgiler, o termi-

nalde belirli bir işin oluşmasına neden olmaktadır. Bu "neden" 

ile meydana gelen yeni bilgi ya da cevap akımları ise diğer 

bir işin ortaya çıkmasını sallamaktadır. 

(1) TOYGAR AKMAN, Otomasyorı Sis.:.temi ve Bilgi Bankaları, 
Ankara, 1975, s. 105. 
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Kısaca burada akan akımlarla yalnızca bilgi alış-verişi 

sağlanmakla yetinilmemekte; giriş ve çıkış merkezleri, kontrol 

birimi ve bütün terminaller a~asında durmaksızın karşılıklı h~ 

berleşme meydana gelmekte ve böylece bir denge kurularak bütün 

sistemin, kendi içinde işlemesi sağlanmaktadır. 

Bu aşamada otomasyon, gittikçe daha karışık ve güç işl~ 

ri insan müdahelesini alt düzeye indirmek suretiyle çok daha 

çabuk ve garantili şekilde makinelerin yapmasını olanaklı kı-

lan sistem, şeklinde tanımlanabilir. Otomasyonun tanımı daha 

değişik bir yaklaşımla aşağıdaki gibi de verilebilir. 

Otomasyon, üretimin nitelik ve niceliğini düzenlemek ve 

uyurulaştırmak için elektronik ya da diğer donanım araçlarını 

kullanan sürekli Ve' bütünleşti ri lmiş bir. üretim sistemi sürecj_ 

dir. Geniş anlamda otomasyon, bir işletmenin üretim ve yönetim 

süreçlerini içerir. Bu süreçler, dört temel ilkenin özünü olu~ 

turur. Bunlar: Mekanizasyon, sürekli üretim, otomatik kontrol 

ve akılcılıktır. Bu süreçler kısaca şöyle açıklanabilir (2). 

1. Mekanizasyon: 

İş görmek için makinelerin kullanımı anlamına gelen me-

kanizasyon, daha çok alt düzeydeki tiziksel ve zihinsel çaba 

gerektiren işlerde, hayvan veya insan gücü yerine geçen maklnQ 

leşmeyi anlatmak için kullanılmaktadır. 

( 2) WALTER BUCKINHAM, Automation-It,s Impact on Business ı:niQ. 
People, New York, 196 11, s. 15-22.; İLHAN CEMALCILAR
DOGAN BAYAR- İNAL C. AŞKUN-ŞAN ÖZ ALP, lılet~mec iJ.__Jk J3il::. 
gisi, Eskişehir, 1983, s. 195. · 

'"'. 
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2. Sürekli üretim: 

Yirminci yüzyılın ilk yıllarında ikinci te~nolojik dev-

rim olarak1 nitelendirilen kütle üretimi, iş akışındaki devamı~ 

lı~ı arilatan sürekli üretim kavramına dayanmaktaydı. Kütle ür~ 

timi teknolojisinin en önemli başarısı, eldeki üretim olanak!~ 

rının kullanılmasıyla kişi başın~ düşen saatlik üretimde, bli-

yük bir artış sa~lamış olmasıdır. 

3. Otomatik Kontrol: 

Otomasyonun üçüncü ilkesi de otomatik kontrol ya da yan 

sımadır. Bu, makinenin çıktısı tarafından düzenlenen "girdi" 

aracılı~ıyla yapılan kontrol anlamındadır. Böylece çıktı,' öne~ 
• 

den tanımlanmış amaçla karşılaştırılabilmektedir. Basit bir ş~ 

kilde termestad yoluyla kontrol edilen ısıtma sistemi örne~in-

de oldu~u gibi çıktı tarafından oluşturulan şartlar, girdi mik 

tarını ve makinenin çalışma kapasitesini otomatik bir biçimde 

kontrol etmektedir. 

4) Akılcılık: 

Akılcılık, otomasyenen mühendislik aşamasını ekonomik, 

toplumsal ve yönetsel aşamalarla ba~layan bir ilkedir. Akılcı-

lık, sorunların çözümlinde ya da bilgi edinmek için yapılan a-

raştırmalarda, nedenden hareket etmektir. Bu açıdan akılcılık: 

Amaç ölçütlinlin gelişmesine, en etkin iş akış yöntemlerJnin a-

kıl ve mantık slizgeçinden geçirilerek seçilmesine, başarının 

mantıksal de~erlemesine, kaynakların ve enerjinin verimli şe-

kilde kullanılması ve savurganlı~ın önlenmesine rehberlik eden 

bir kavramdır. Kısaca araçların en etkin ve verimli biçimde SQ 
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nuca ulaşacak biçimde bir ~raya getirilmesidir akılcılık. 

' 
Bu irdelemeden sonra otomasyon kavramının daha iyi anl~ 

şılmasına yardımcı olaca~ı kanısıyla, aşa~ıdaki karşılaştırma-

lı inceleme· yapılmıştır. 

a) Otomasyon ve Otomatik 

Otomatik sBzcü~fi, ilk anda, otomatjk biçimde çalışan 

bir sistemi anımsatmaktadır; Belirtilen sistemin çalışması: Dı 

şırıdan alınan bir uyarı sonucunda veya sistemin çevre koşull~ 

rı dolrultusunda üretece~i sinyallerle -sistemde Bnceden sap-

tanan sınırlar içinde- ardışık adımların yerine ~etirilmesini 

BngBrür. Örnek olarak otomatik çamaşır makinesi, bulaşık maki-

nesi ... ya da klima aygıtları verilebilir. 

Otomasyon ile otomatik arasındaki farklar ise şöyle a-

çıklanabilir: Otomasyon sistemine, otomatik sistemin gelişti-
" .,., . ' 

rilmesiyle geçilmiş ve otomatik işlemdeki neden-sonuç ilişki-

sinin yerini, elektronik işlemdeki bilgi alış-verişi almıştır 

( 3 ) • 

Diler bir fark ise otomasyonun sibernatik bilimiyle 

olan ilişkisidir. Bu yaklışımla öto~asyon, otomatik işlem ve 

otomatik olarak yapılan daha genel işlemlerin her ikisini de 

karşılayan bir kavramdır. Otomasyon, otomatik kontrolun çeşit-

(3) AKMAN, s .. 176. 
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li derecelerini uygulamakta olan ve karmaşık yapıda görünen mA 

kinenin gelişmesiyle ilgilidir. Kısaca otociasyon, haberleşme 

ve kontrol bilimi olarak tanımlanan ve özellikle yapay beyin 

oluşturma konusuyla ilgilenen sibernati~in bir uygulamasıdır 

( 4) . . 

b) Otomasyon ve Mekanizasyon 

Mekanizasyon denilince, bu sözcli~lin ana kökli olan meka-

nik akla gelmektedir. Bilindi~i gibi mekanik bilimi, kuvvetle-

ri ve bunların etkilerini incelemektedir. Yine eski Yunanca' .. . ~ ' . 

da ''Mekhaniskos" dan gelen bu sözcükle, elle çalıştırılan bir 

aygıt, daha açık deyişle insan elinin etkisiyle harekete geçen 

ve bir iş yapmaya başlayan kuvvetler anlatılmaktadır (5). Oto-

masyon ile mekanizasyon arasındaki fark aşa~ıdaki şekilde daha 

somut biçimde incelenebilir. 

İlk şekle bakıldı~ında 1 mekanik hareketin gelişmiş biçi 

mi olan mekanizasyonda, bir insan elinin etkisi ya da kontrolu 

ile girdinin nasıl maki~elere gönderildili ve bu makinelerde 

işlenerek nasıl ortaya çıktılı görülmektedir. 

!kinci şekilde ise durum tamamen de~işmiştir. Orada in-

sanın herhangi bir rolü olmamaktadır. Buradaki en önemli özel-

lik, bu işin daha önceden ''programlanmış" olmasıdır. _Bu progrA 

( 4) F. H. GEORGE, Syberna tic s in. Management., Pan Books Ltd. , 
London, 1970, s. 44. 

(5) ~-----, "Otomasyon ve İnsanın Gele6e~ine Etkileri, Sana
y:iden Yartkı, s. 7, Kasım 1-.979, s. 34. 

ı 

. : ._.. 
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ma uygun olarak hammaddeler kendiiilinden bir akış çizgisi bo-

yunca kayarak kontrol birimine gelmekte, burada yine makine tA 

rafından gerekl~ kbntrol ve karşılaştırmalar yapıldıktan sonra 

üretimin devam edeceli diler makinaye gönderilmektedir. Makjn~ 

nin.kontrol birimiyle çıkış bölümleri arasında devamlı bir ha-

be~leşme, yani bilgi alışve~işi oldu~undan, durum ona göre a-

yarlanmaktadır. Kısaca durmaksızın geri merkezle kendiiilinden 

bilgi alış-verişi olmaktadır (6). 

lnput 
(Giriş) 

lnam Madde> 

~le ka n i z.:ı c· von 

Ham 

wrzen 
Madde 

Çıkıştan·gel~n bilgil~rin 

fecdback'i Otoınu~von 

Şekil -1: Mekanizasyon ve Otomasyon arasındaki fark. 

( 6 ) AK MAN , s . 18 3 • 
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c) Otomasyon Ve Bilgisay3rlaşma 

Elekt·ronik sistemlerin ... ve bilgisayarların her geçen gün 

tüm çalışma alanına girmesiyle birlikte toplum yapısında da bft 

yük bir gelişme oldu~u görülmüştür. İkinci Sanayi Devrimi' ni 

yapacak elektronik sistemleri en küçük çapta eğitimden en ge-

niş boyutta bilimsel çalışma alanına dek götüren toplurnlara 

"bilisayarlaşmış toplum" denilmektedir. Toplumun bu tür bir ç~ 

lışma düzenine erişmesine ise "bilgisayarlaşma'' denilerek şöy-

le bir açıklama getirilmektedir (7) E~er otoınasyon, bilgi 

iletiminin otomatik olarak işlenınesini gösterip kaydedebiAiyor 

sa ve bilgilerin kontrolu yoluyla fiziksel üretim işlemlerini 

kendi kendine a~arlayabilmekteyse; i~ter yönetim sistemi ister 

profesyonel bir çalışına sistemi olsun, işlemlerin tanımlanma-

sında bilgisayarlaşma sözcü~ü kullanılabilir. 

Otomasyon ~isteminden yararlanarak bilgisayariaşmış top 

lum yapısına ulaşmış batı ülkelerindeki uygulamalara şunlar ör 

nek olarak gösterilebilir (8): 

1. Şehiriçi trafik ışıklarının tek bir merkezden otoma~ 

tik kontrol sistemiyle yönetimi, 

2. Şehiriçi ve şehirlerarası demiryolu ulaşımının oto-

masyon sistemiyle düzenlenmesi, 

3. Yeraltı trenleri (metro) nin duruş ve kalkışlarının 

(7) MICHAEL ROSE, Cornputers, Managers And Sociatv, Penguin 
Books Ltd., Middlesex, England, 1971, s. 13. 

(8) AKMAN, s. 190-191. 
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otomasyon sistemiyle kontrol ve ayarlanması, 

4. Su, elektrik ve havagazı saatlerinin otomatik kont-

rolla düzenlenmesi, kullanım ücretlerinin 'otomatik 

olacak hesaplanması, işçi ya da memurların maaşların 

dan bu harcamalaı·ın otomatik bir sistemle tahsili, 

5. Vergi ve harçların otomatik 6larak işlenmesi ve yine 

otomatik şekilde takip ve tahsili, 

•• •Çı 

6. Her çeşit sportjf etkinlikl~rin (Bzellikle olimpiyat 

ya da dünya karşJlaşmalarının) elektronik sistemler-

le, saniye ve sealise olarak kayıt ve saptanması, 

7. Uçak ya da gemiyle yapılacak yolculuklarda yer ayır~ 

ma işlemlerinin otomasyon sistemiyle düzenlenmesi, 

8. Ticaret şirketlerinin faaliyet konularını oluşturan 

malların stok düzeyleri, kalite kontrolları, giren 

ye çıkan para ya da malların nitelik ve nicelikleri-

nin otomatik olarak kayıt ve kontrol işlemlerinin y~ 

pılması, 

9. Uzay çalışmalarında füzelerin hareket, kontrol ve a-

yarlamalarının elektronik aygıtlarla düzenlenmesi, 

10. Hastanelere yatan her çeşit hastanın hastaneye yatış 

-tarihinden çıkış tarihine kadar bütün tedavi işlem . ',. 

ve kayıtlarının otomasyon sistemiyle düzenlenmesi, 

hasta sayısı, hastalık çeşidi, tedavi ve sonuçları-
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nın ve istatistik kayıtlarının aynı biçimde sınıf-

landırılrnası, 

ll. Her çeşit bilimsel araştırma ve laboratuvar çalışma-

larının otomasyon sistemiyle kayıt edilmesi v~ de~e~ 

lendirmelerinin yapılması, 

12. Yönetilenden yöneticiye dolru (özellikle hükümette) 

her türlü bilgi iletiminin otomasyon yoltiyla topla-

nıp delerlendirilmesi, 

.. ""' ' . 

13. Adli sicillerin bir tek merkezde otomasyon sistemi 

ile toplanıp işlenmesi ve suçlu, sanık ya da şüpheli 

kişiler için ayrı ayrı kayıtlar dUzenlenmesi, 

14. Anayasa maddeleri, yasalar, içtihatlar ve mahkeme k~ 

rarlarının otomasyon sistemiyle elektronik makinele-

rin bell~klerinde depolanması ve istendili anda ilg~ 

li yasa maddesi ya da içtihatla birlikte elde edile-

bilecek biçjmde saklanması, 

15. Video kanallar yardımıyla herhangi bir yerde meydana 

gelen bir olayan, bUtUn ülkelere aynı anda duyurulm~ 

sı ve televizyon ekranlarından gösterilmesi. 

d) Otomasyon Ve Sibernasyon 

Ot~~~syon, sib~rnatilin kullandılı karşılıklı haberleş-

me ve kontrol sisteminden esinlenerek ortaya atılmış bir kav-
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ramdır. Sibernatik, bilgisayar adı verilen sistemle otomasyonu 

meydana getirmiştir. Ancak otomasyon yoluyla toplum içindekj 

bilgi alış-verişi ve de~erlendirme yöntemleri öylesine geJiş-

miştir ki şimdi; bilgisayar yoluyla ekonomik ve sosyal etkin-

liklerde kondrol ve denge kurma, ayarlama yapma aşamasına eri-

şiimiştir (9). 

Bu son aşamay~, yani yapay akıl üzerindeki çalışmalara 

sibernatik, onun uygulamasına da sibernasyon denmektedir(lü). 

Günümüzde makinelerin tasla~ını ~izme ve üretme çalış~ 

malarında insan bedeninin işleyişinden ~ararlanarak önemli ip 

uçları elde edilmektedir (ll). İnsan sinir sisteminin işleyişi 

dikkate alınarak, bu sistem içinde animal (do~al) elektrik 

• akımlarının iletti~i bilgilerin yansıma (feedback) durumundan 

yararlanma ile, sibernatik ortaya çıkmış ve böylece bilgisayaL 

lar ·meydana gelmiştir. Durum şimdi tam tersine dönmektedir. Gli 

nümüzdeki ilginç çalışma, ~lektronik beyin sistemlerinin daha 

çok insan yapısını andırır biçimde gelişmesi, böylece daha 

sallıklı denge kurma ve ayarlama yapma durumuna geçilmesi üze-

rinde yo~unlaşmaktadır. Kısaca bilgisayarların daha da gelişti 

rilerek tıpkı bir insan organizmasını andıran yapı biçimine gg 

tirilmesi üzerinde durulmaktadır. Böylece sibernasyonun tanım-

ladı~ı keridi kendine kontrol yapma, karar verme ve yönetirnde 

bulunma işini yapabilen nıakine organizmaların üretimine yöne-

(9) GEORGE, s. 44. 
(lÖ) A.g.k., s. 44. 
( 11) JOHN ROSE, Autom~_tion. .LTt..§. Anatamy and Phisiologyj_, 

Oliver and Boyd Ltd., London, 1967,. s. 7. 
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linmiştir. Bu makine organizmalara sibernatik ve organizma sB~ 

eliklerinin birleşmesinden oiuşan ''siborg" (cyborg) adı veril-

mektedir. ~Bzkonusu yetri yapL 1 insan beyni ile makineden oluş-

muş yeni bir sistemdir .. Başka bir deyişle, tek başına insan 

beyni ile bu beyinin iletece~i emirlere ba~lı olarak çalı~an 

makineniri ortak yaşamından meydana gelmiş bir varlık türüdür 

(ı 2) • 

İnsan organizmasıyla makine ortak yaşamının pekiştiril-

mesi çalışmaları, biyo~mühendislik alanına girmektedir. 1980 

yılında, mekanik bir böbrek üzerinde çalışınalırını sürdüren 

Utah Üniversitesi doktorlarından W.Kolf, amaçlarının bir robot 

insan yaratmak ~elil, insan organlarını en iyi şekilde taklit 

edebilen mekanik organlar yapmak oldulunu belirtmişti. Dr.Kolf 

a göre biyonik projesi 'sayesinde insanl~rın hemen hemen tUm o~ 

ganl~rının yerini alabilecek mekanik organlar yapmak, insanı 

tamir etmek gi tti'kçe kolaylaşacaktır. örnelin, m~kanik gBz, k~ı 

lak, elektrikli kalp ve aynı normal deri gibi zamanla kendini 

yenileyebilen sentetik deri ve ayak, kol gibi diler protezler 

artık rahatlıkla yapılabilmektedir (13). 

B. Otomasyonun Gelişimi 

Kapasite Ye bedensel yetenekleri çok zayıf olarak dün-

yaya gelen insanollu, yaratıcı yeteneliyle ilkin basit aygıt-

(12) AKMAN, s. 195. 
(13) -----, "Biyonik Organlar Yapılıyor", S<-ıD.E..Yiden Yankı., 

S. 10, Şubat 1980, s. 30. 
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ları bularak kendisini donatmaya başlamış; elle kullanılan ay 

gıt sayesinde yavaş yavaş makine yapımına gidilmiştir. Aygıt 

ele balımılıdır, makine ise insandaıı ba~ımsız olarak çalışabi-

lir. Makinenin gereksinim duydu~u enerjiyi hava, su v.b. gibi 

do~al kaynaklar, hayvan ve bazı duturolarda da insan sa~lamış-

tır. İnsanJn yaptı~ı bedensel işlerde glicli 1/10 buhar beygiri-

dir. Buhar makinesi glicü devamlı artırarak 10-100 buhar beygj 

ri düzeyine; benzin ve dizel motorları çok küçük güçlerden bir 

kaç bin beygire, buhar türbini ve elektrik enerjisi gücü 1000-

10.000 ve 100.000 buhar beygiri düzeyine çıkarmış ve sonunda 

nükleer enerji çok daha yilksek güçleri insanın kullanımına sun 
.. ,. ~ ' 

'·.' 
muştur (14). 

Buhar makinesinin bulunmasına kadar, insanlar canlı ol-

mayan araçlarla yapılan kontrol sorunlarıyla pek fazla ilgilerr 

rnek zoruhda kalmamışlardı. Buhar makinesi ilk kez büyük ve es-

nek bir enerjiyi kullanıma sunmuştur. Burada hemen belirtmek 

gerekir ki otomasyon, birçok düşünceyi eski buluşlardan almış-

"tır. Buhar makinesinin hızını düzenlemek için kullanılan meka-

nik kontrol, 1788 yılında İskoç James Watt tarafındati kullan1! 

mıştı. Motorun hızı makine fizerinde bir kontrol işlevi gBrmek-

te ve böylece motor, onu idare eden tarafından saptanandan 

daha fazla hızlanamarnaktadır. Bu mekanik kontrola, a~ırlıklı 

hız regülatörü denmiştir. Alırlıklı regülatör basit bir sistem 

olmakla birlikte, otomatik kontrolun btitün unsurlarını içermek 

tedir (15). 

( 1 4 ) ÖZDAŞ , s . 7 • 
(15) , Qtomasyo11 _(_tstikbal:in Vasıta.§]j_, Ankara, 1957, s.:3. 
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Otomasyon~n gelişimi, atomasyondan önceki evrim ve ofo-

masyonun getirdikleri başlıklarıyla iki alt kısımda toplanmış-

tır. 

a) Otomasyandan Önceki Evrim 

Otomasyandan önceki dönemde gB$lenen düşünce evrimi, 

insanları adım adım otomasyana dolru götürmüştlir. Örnelin ilk 

çağlarda insan; sevresindeki canlı ve cans1z varlıkların bir-

den fazla oldulunu kavramaya başlayınca, sayı sistemini bulmu~ 

tur. Romalılar sayıları topl aınak ve ç ıka'rtmak konusunda karşı-

laştıkları güçlükleri, abaküs adı verilen sayma aygıtıyla yen-

mişlerdir (16).· ". •.fl 

Ayrıca canlı ve cansı~ varlıklar arasındaki etkileşim-

den yola çıkarak önceleri neden-sonuç zinciri lizerinde.durul-

muş; 19. yüzyıl sonuna gelindilinde, atom çekirdekleri etrafın 

da dönen elektronların esrarengiz hareketler gösterdikleri; 

atom çekirdeklerinin ise birbirleri arasında elektron alış-ve-

rişinde bulundukları ve böylece kendiiilinden denge kurdtıkları 

anlaşılmıştır. Bu aşamaya gelindiğinde, neden-sonuç ilişkisi 

yerine elektronların tek başına hareket eden canlı varlıklar 

oldukları görülmüş ve bundan yola çıkılarak da X (eks) ışın-

ları bulunmuştur (17). 

(16) NACİ ATAKAN, MIS'in TeknQlo.iik Temeli Bl__Lgisavarlar, 
Proje Çalışması NotlarJ, Ankara, 1978, s. 65. 

( 1 7 ) AKMAN, s . 12 7-12 9 . 

',' 
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b) Otomasyonun Getirdikleri 

Otomasyana geçişteki temel neden, insanın bedensel ve 

zihinsel yetersizliklerinden dagan gliçllikleri ortadan kaldırma 

e~ilimidir. Bu amaçla buglin için çok basit sayılacak mekanik 

aygıtlardan, karmaşık bili.şim sistemlerine varıncaya kad:tr .bir 

dizi gelişme kaydedi le re k, insanın mu tl uluğıma ka tkıdn. bulunul 

maya çalışılmıştır. 

Otomatik hareketlerden yararlanarak ilk sayısal toplama 

makinesini, Fransız Blaise Pascal yapmıştır. Pascal'ın buluşu 

daha da geliştirilmiş ve kademeli çarklar yoluyla ç~rpma-bölme 

ve toplama-çıkartma işlemlerini mekanik olarak yapabilecek dil-
.. '"" ' . 

zeye getirilmiştir_ l18). Charles Babbagc'in buldu~u kendili~in 

den çalışan çözümlemeli motor, bugürikli elektronik sistemin te-

mel yapısını oluşturmuştur (19). James Clerk Maxwell, elektro-

mekanik sarsıntıdan meydana gelen yayılım ile ışık arasırıda 

bir özdeşlik oldulunu görmUş ve ışık ile d~ magnetik etki ya-

pılabilmesi için araştırma ortamı yaratmıştır (20). Herman 

Hollreith, delgi kartlarını sayısal kontrol işlerinde deneyc-

rek İstatistik Makinesini bulmuş; 1890 yilında Amerika'da ya-

pılan seçimlerde kullanılan bu makine büyük bir başarı sağla-

yınca, yönetim alanına da girmiştir (21). 

(18) ATAKAN, s. 66. 
(19) Sözkonusu makine, iki sayıyı karşılaştırıp sonuçtakomut 

dizisini kolayca de~iştirebildiği gibi, kendisine ileti
len bilgilerle hazırlanmış "program"ı da kolayca degişti
rebilecek bir yapıdaydı. 

(20) AKMAN, s. 162. 
(21) S.H.HOLLINGDALE-G.C. TOOTILL, Elec_t_ronic Com_Rut.ers, 

Penguin Books Ltd., Mlddlesex, England, 1971, s. 19. 



r. 

16 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra bUyük tonajlı gemiler için 

otomatik bir dümen kumanda sistemi geliştirilmiş ve.bugUn, tüm 

büyük tonajlı gemilerde benzeri sistemler kullanılmaktadır. 
.. . ~ 

1920 yılından sonra İngiliz ve Arnerikin otomobil'sanayisinde 

ot6matik makineler görülmeye başlanınıştır (22). 

II. Dünya Savaşı başladı~ı sırada çok hızlı uçaklara 

karşı kullanılmak üzere, ateş kontrol silahlarında elektrik-

hidrolik servoların geliştirilmesi gerekmiştir~ Savaş boyunca 

otomat ik kontrolla i l~i li geniş bir araştı rnıa yapılını ş anca]\ 

tüm çalışmalar, dolal olarak gizli tutulmuştur. Gerek Savaş 

içinde gerekse Savaştan sonr~, güdümlü merrnilerin kontrolu, 

otomatik kontrolun 8nemini artırmıştır. Bu aradiL olayları ka-

rekterize eden denklem sistemlerinin ç8zülmesi için hesap ma-

kinelerinin geliştirilmesi gerekmiştir. DBylece bundan sonraki 

onbeş yılda, analog ve sayısal hesap makinelerinde bUyük geli~ 

meler olmuştur. Savaşın sona ermesi Uzerine askeri alanda elde 

edilen deneyimlerden yararlanılarak otomatik kondrol ilkeleri, 

sanayide geniş çapta uygulanmıştır (23). 

Otomasyon 8zellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra tartı-

şılmayma başlanmış bir kavramdır. llkin ço~unlukla malzemele-

rin kullanılışında oluşan mekanizasyonu ifade eden otomasyon, 

8zellikle meial sanayisinde kullanılıyordu (24). 

( 22) 
( 23) 
( 2 4) 

ÖZDAŞ, s. 9. 
-----, Otoın.S!_şy_g_n (tst,_:U~Q~_lin Yası.taş_.±J_, s. 3. 
ORHAN TUNA-NUSRET EKİN, pt_çı.m_~_ş_yo.Q_ ~:_~_ Ş.Q..!="'!...Ynl l'1~l:-;_~Jc~)_<;_-')_rj , 
İstanbul, 1970, s. 15. 
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Otomasyon sözeiliünü teknolojik gelişme ça~ında yeni bir kavram 

olarak kullanan ilk kişinin, Detroit'te Ford Motor şirketi y6-

neticilerinden D.S. Harder oldu~u ileri sürülmektedir. Harder, 

1947 yılında otomobil üretiminde h~mmaddelerin herhangi bir irr 

san mUdahelesi oimadan, makine operatörler tarafından işlenme-

si ve bir yerden girip diAer bir yerden çıkmasını otomasyon o-

larak tanımlamıştı (25). 

Otomasyandaki gelişme, II. Dünya Savaşı' ndan sonra bil 

gisayar kavaramıyla de~işik bir boyut kazanmı9t ı.r. Bu neden 1 (' 

bilgisayarı tanırolayarak gelişiminden kısaca sözetmek gerekir. 

Bilgisayarlar, en geniş şekilde, bilgileri kabul edip, 

onları işleyerek anlamlı sonuçlar elde eden ve bu sonuçları 

kullanıma ~tinan bir grup elektronik makine olarak tanımlanabi-

lir. Bu tanıma, bellek kapasitesi ı:.~ok büyük ve işleııı hı7.ları 

çok yüksek bilgisayar sistemlerinden, küçük beliekli ve yavaş 

işlem yapan ticari amaçlı mini bilgisayarlara kadar bütün si~ 

temler dahil edilebilir (26). 

Bilgisayarlar; çok yüksek olan işlem hızları, işlemler-

deki duyarl~lık ve doAruluk dereceleri, bilgileri belleklerin-

de saklama yetenekleri, sonuçLarı anlaşJlabilir şekilde yaza-

bilme, grafikler halinde çizebilme ve ekrandan gösterebilme Yft 

tenelderiyle her çeşit Li c ar i, finansal ve sanayi faal i ye te g_ı:;: 

niş çapta uygulanabilen araçlardır. 

(25) ÖZDAŞ, s. 10. 
(26) ATAÇ SOSYAL, "Sanayi Mühendisliği ve Bilgisayarlar", S<l.:: 

IL~i. M i.i h e n d i s 1 i ğ i , Y 1 l. .1 , S • 2 , N i s -Ma y-Haz 1 9 8 2 , s . lf) • 
.. ,.,., 

'·· .. ,/ 
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!lk elektronik bilgisayarı Almanlar, !ngiıizler veya 

Amerikalılardan hangisinin yaptı~ı tartışmalıdır. Bununla be-

raber Almanların yaptılı bilgisayar, di~erlerjnden dört-beş 

yıl öncesine rastlamaktadır. 

1941' de ilk bilgisayarı kurup işleten, Kondrad Zuse 

adında Berlin' li bir Almandır. önce Z3' ü, ardı.ndan da Z4' ü 

yapmıştır. Z3, 1944' de Amerika' da IBM ve Harvard Üniversite-

si' nce geliştirilen elektro-mekanik makineden hız olarak daha 

üsLündü. IBM' in 5 saniyede yaptı~ı işlemi Z3, 0.43 saniyede 

bitirebiliyordu. Bu bilgisayarlar kısaca ZUSE olarak bilinmek-

tedirler (27). 

Almanyada bu makine yapılırken, ABD' de 1911 yılında o-

tomatik bilgisayar kullanımına geçiliyordu. tki yıl sonra da 

yine Amerika' da Pennsyl vania .. ün i ver si tes i Elektrik Mühendis 1 i 

~i Bölümü' nden J.P. ECKERT ve J.W. MAUCHLY, ilk elektronik 

bilgisayarı bulmayı başarıyordu. Bugün kısa adı ENIAC olarak 

bilinen -!ngilizce Electronic Numerical Interprator and Calcıı-

lator' u Türkçe, Elektronik Sayısal Toplayıcı ve Hesaplayıcı 

Makine şeklinde çevirmek olaiıdır (28). 

Bu çalışmalardan başka 1949 yılında İngiltere' de EDSAC 

adındaki elektronik bilgisayan.n yapımı tamamlanmış tır. 

(27) J.J. SERVAN SCHR.EIBER., Amerik:,~ .Meydan, OkuyQ.K, (Çev.: NEÇ 
DET SANDER), Sander Yayını, 1968, s. 144. 

(28) AKMAN, s. 171. 
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Bu makineler, bilgileri toplayan, kontrol eden ve de~eK 

lendiren ilk elektronik makineler olarak kabul edilebilir(29). 

195t y·Llında ise bilgileri buııaıoen elektronik sistemle işleyen 

UNIVAC 1 adlı makine yapılmıştır. 

ENIAC, 19.000 adet vakum tüpünden meydana gelmişti ve 

30 ton aaırlıaındaydı. 1950' li yıllarda ise tran~ist6rün ve 

diotların vakum tüplerinin yerini almasıyla, teknolojide bU-

yUk bir ilerleme kaydedildi. Nitekim 1954-1964 yılları arasın-

da ferrit çekirdek tekrıolojisiyle gelişen bilgisayarlar, ikin-

ci kuşak makineler oldular. 

1964' de ise bu kez bütünleşik minyatür devreler (Integ 

rated Circuits) sayesinde bilgisayarlarda işleme hızı nonosani 
•• •,(.i ' 

ye] ere indi. Sistemlerin boyu küçüldü ve maliyetleri düştil. Bıı 

mCJ.kineler, üçüncü kuşak bilgisayarlar olarak ad] andı n lu·. 

Özellikle 1970' li yıllardan sonra, geniş çapta bUtünl.~ 

ş ik devrelerin (Large S ca le Integrat.i on -LS I) yapı mı yla, i yi ce 

minyatürleşen ve fiyatları ucuzlayan dBrdUncü kuşak makineler 

ortaya çıktı. 1980' li yıllarda, çok geniş çapta bütilnleşik 

devreler (Very Large Scale Integration -VLSI), manyetik balon 

bellek (bubble memory), organik veya protein devreleri(organic 

circuits) gibi çok de~işik teknolojiler denenerek ve kullanıl~ 

rak daha hızlı, daha küçük ve daha ucuz beşinci kuşak sistem]g 

rin üretimi, bilgisayarların devleşen gelişme hızını sergilc-
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mektedir (30). 

İleri teknolojinin uygulamaya konması, haberleşme dliny~ 

sında yeni bir devrim yarattı. tleri teknoloji, yalnızca yeni 

ve daha başarılı hizmetlere yol açınakla kalmayıp, telekomini-

kasyon sanay.isi ve bunun iş l.ev gördüğü politik ve yasal diizen 
. ',' 

çevrelerinin değişmesi için de bir baskı unsuru oluşturmakta-

dır. 

İçinde bulunduğu~uz yüzyılın bilyUk bir bölUruünde telekQ 

minikasyon sistemlerinin çalı~şma alanı sadece insan konuşmal~ 

rının nakliyle sınırlıydı. Ancak gelecekte bu sınırların geni§ 

leyip, bilgisayar verilerine dönüşece~i belirtilmektedir. ABD' 

de kullanılan veri haberleşmelerinin hacmi henüz oldukc,:a dar. 

Ancak 1980' li yıll~rın sonuna dek bu alanda % 30 artış bekle%! 

mektedir. Bu artış, ses traefiği artışının üç katı kadard1r. 

Konuşmayı değişik frekanslar şeklinde nakleden ve konuşmacınin 

ses dalgalarına karşılık gelen analog sistemlerin yerini diji-

tal yayınlar alacak. Dijital sistem, konuşmayı aynı bilgisayar 

dilindeki gibi bir .cJi~i sıfır ve bir' e dönüştürür (31). 

Dijital sistemde }{onuşmaları değiştirmek için mekanik 

aygıtlar yerine elektrik devreler kullan1lır ve bilgisayar, 

programlanıp yeni bi lg i ler i 'de kabul edebi 1 ir. örn e~ in bir abQ_ 

(30) HALUK ERKUT, "Bilgisayarlar Ve Sanayj MUhendisi", ~ana:ı::.i 
Mü.hendisliği, Yıl. 1, S. 2, Nisan-Mayıs-Haziran 1982, 
s. 53. 

(31) FÜSUN AKTUG, "Yeni Haberleşme Sistemleri Değişim İçin 
Baskı Unsuru Ol u ş turuyar", §şnay_t_çlen Yanlu~, S. :ı5, 
Mart 1982, s. 26. 
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nenin telefondan uzak oldu~u bir zamanda kendisini arayanlar, 

dönUşUnde liste halinde sunulabilmektedir. Nakil aracı olarak 

kullanılan bakır teller de artık devreden çıkmaktadır. Birçok 

Ulke, toprak altında oı,t~ik tellerden oluşan ve aynı anda bin-

lerce telefon konuşmasını taşıyabilen devreler yerleştiriyor-

lar. Uzaya fırlatılan haberleşme~ uyduları, çok bilyUk bir hızla 

binlerce kilometre genişlikteki alana haber yayabiliyorlar. 

Abone açısından bu hızlı teknolojik de~işim, yeni hiz-

metler şeklinde bi~çok·~stilnLUk sa~lamaktadır. Bunlardan bazı-

ları şunlardır (32): 

1. Videokonferanslar: 

Kapalı devre televizyonla ayrı yerlerde buJ.unlar arasın 

da iletişimi saglama tekni~idir. ller ne kadar pahalı bi.r tek-

nik ise de iş seyahatlarına olan ger~ksinimi azaltaca~ı için 

kendini amorti edebilir. 

2. Çok hızlı veri transferi: 

ABD'de Boeing, bilgisayar hizmetlerinde merkezdeki bil 

sisayarlarında depolanan bilgi ve programların transferi için 

uydu ba~lantıları kullanıyor. Bu sistemle bir Boeing mlihendj-

si, ülkenin h~rhangi bir yerinden, örne~in bir uçak kanadının 

teknik özellikleri hakkında bilgi a~mak için ba~lantı sa~laya-

bilir. 

(32) A.g.k., s. 27. 
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3. Ev hizmetleri: 

Kişisel bilgisayarlar ve televizyonlar, bUyük yayın a~-

ları na bağlana b i.lir. Böylece t,üketic i ler yalnızca birkaç düğm~ 

ye basarak fa·tuy·~~::..arı ödeyebilir, bankadaki hesaplarını kent-

rol edebilir, birşeyler sipariş verebilir ya da seyahat için 

rezervasyonlarını yaptırabilirler. 

Otomasyon, bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerde ortaya 

çıkmış ve bugünkü düzeye gelmiştir. Bu teknoloji sayesinde ar-

tan üretim ve düşen maliyet, yeni pazarlar açılıııas1n.1 zorunlu 

kılmıştı~. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, teknolojilerini az ge-

lişmiş ülkelere transfer ederek hem onların kalkınma çabaları-

na yardımcı olmuş, hem de kendilerine yeni pazar olanakları Yfi 

ratmışlardır (33). 

c) Türkiye'de Otomasy~n 

•• •.f:J ' 

Otomasyon Türkiye'de, 1180'li yıllarda görülmeye başlan 

mıştır (34). O dönemde Diyarbakır'da yaşayan Cizreli Eb-Ul-lz, 

Artuk Türklerinin saraylarında çeşitli otomatik makineler yap~ 

rak işletmiştir (35). 

Ancak Cumhuriyet dönemine gelincPye kadar önemli bir g~ 

lişme kaydedilmediği gözlenmektedir. Otomasyon ilk kez 1934 Yl 

( 33) -----, Otomasyon ( 1stikbalin Vas:ı tasJ.) , s. ll. 
(34) AKMAN, s. 153. 
(35) Eb-Ül-.tz, hidro mekanik sistemlerden yararlanarak 1-lakine

li kuşl~r, Makine Adam ve Otomatik Kuş gibi çeşillj gere~ 
ler yapmışLtr. 



.•. r. 
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lında T.C. Ziraat Banka.s:ı_'nda uygulama alanı bulmuştur. Tilr-

kiye'de bilgisayarlaşma süreci önce Kamu kesiminde başlamış-

tır. Buna örnek olarak KarayollarJ_ Genel Hüdür1üğü'ne alınan 

birinci kuşak IBM 650 bilgisayar sistemi verilebilir (36). Dıı 

tür araçlar gene .ll ilde üniversitelerden, hankalardan ve Kamu 

kuruluşlarından büyük talep görmüştür. 

Cumhuriyet dönemiyle getirilen planlı kalkınma siireci 

(1963)nde emek yoğun teknolojiye ağırlık verilmiştir. Ayrıca o 

dönemde 1~eknik eleman sayünrıın yetersizliği, uygu.la.nan dışa 

kapalı ekonomi sistemi ve demokrasi rejiminin rayına oturmayı-

şı gibi nedenlerle otomasyonla ilgili uygulama alanları ihmal 

edilmiştir. 

Türkiye'de elektronik sanayisi 1971 'de televizyon ilc 

başlamıştır. Televizyonun elektronik sanayisirıi yerleştirmek 

amacıyla ülekmizde yaptığı hamle, önemli gelişmeler kaydetmiş-

tir. Profesyonel elektronik sanayisinin Türkiye'de ilk örneği 

ise ASELSAN'dır (37). 

Ülkemizde otomasyonun gelişimine Güneş enerjisinden ya-

rarlanmak için yapılan çalışmalar da önemli katkılarda bulun-

muştur. Yurt yüzeyine yayılan jril:i ufakl-t firma.lar, Güneş 

koliektörü üretmektedirler. Uygulamalar İstanbul'dan Malıttyu 

(36) TUNA-EKİN, s. 296-301. 
( 37) -----, "Türkiye Elektronik Sanayi i 1971 'de Televiz;yon 

ile Başladı", §an_~ _ _y_ict~n Y;;:ı,nkı, S. 37, Mayıs 1982, s. 16. 
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ya kadar değişik biçim ve amaçla.c için ge.liştirilmektedlr(38). 

Yakın gelecekte sadece konut· geı~eksiniıni olan sıcak su 

ve ısı üretimi yerine, de~işik kollektBr tipleriyle sanayi uy-

gülamalarina geçilmesi kaçınılmazdır. Örne~in tu~la üretimin-

de, demir çelik ve tekstil sanayisinde ısı ol at·ak Güneş ener.jic 

sinden yararlanma yolları aranmaktadır (39)~ 

1980'lere gelindi~inde de~işen ekonomik ve sosyal koşul 

lar nedeni yle ol u şan rekabet. o rtamı, tüm işi etmeler i üre t i ın ve 

yBnetiın süreçlerinde yeni yaklaşımlar aramaya y6ııeltmiştir. 

!şte bu yeni dönemde otomasyon, gerçek uygulama olanakları buj_ 

muştur. Özellikle hizmet sektöründe -bankacılık gibi- önemli 

atılımlar yapılmıştır. 

2. OTOMASYONUN UYGULAMA ALANLARINDAN ÖRNEKLER 
---------------------------------------------

'''"'' .. 
Önceki bBlümde yer yer:belirtildi~i gibi otomasyon uygy 

lamaları; üretimden yönetime, e~itimden bilimsel araştırmaya 

varıncaya kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bBlümde ise 

uygulamalardan bazı ~rnekler verilerek otomasydnun işleyiş bi-

çimi somutlaştırılmaya çalışılacaktır. 

(38) AL! BEBA, ~Türkiye'de Güneş Enerjisi Endüstrisi Do~
Y or " , Sa na yi d e n Y ~!ıl \.ct, S . 2 7 , Temmuz 1 9 8 l , s • l O . 

(39) -----, "Kar-aköy'de Sekiz Katlı Han Glineş T::;;ınıyla Tsı
tılacak", San_c;y_iQ.~r~ Y_::tr:ıJ:\Jı S. 9, Ocak 1980, s. lG. 
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A. Üretimde Otomasyon 

Glinlimlizd~ çou işl~tme için otomasyon, yaşamsal denecek 

kadar Bnemli bir düzeye erişti. Fakat işletmeciler bu adımı at 

makta genellikle tereddüt Ptmektedirler. Bu kararsızlıklarının. 

aslında iki Bnemli nedeni vardır: tlki konuyu ne şekilde ele 

alacak 1 ar ını bi 1 eıneme 1 er i , i k i rı c i s i i se otomasyon u fa br i kala-

rında nasıl kıırmaları gerekcce~ini saptayamamalarıd~r (40). 

1960'lardaki otomasyon çalışmalar~nda amaç, işçileri 

daha az hata yapan ve dahıl verimli çalışan robotlarla degişti-

rip maliyeti dlişlirmekti; Bugün ise iiretimde esnekljk ve çeşit-
"'"''' 

!ilik, üretim kalitesi, üretim araçlaiının daha verimli çalış-

ması gibi konular Bneın kazanmıştır. 

Fabrikaların otomasyonunda ulaşılan di~er bir önemli ve 

aynı zamanda başarısızlı~a yol açab.ilen nokta ise tirUnUn tasa-

rı mı ve U ret i mi aras ı nda hi r bi.itiln 1 U k sağ] anma s 1 sorunsa 1 J ci ır. 

Şimdilerde ürünün tasarıını otomasyana gHre yapılarak, tasarım 

ile üretim arasında bir dBngli kurulmaktadı.r. Bu yaklaşım, üre-

tim hacmini büyiik öl çiide n. rtı rabi l nıek Ledir. Örneğin dünyaca iirt 

lU General Elektrik firması, bu sayede yılda ;ıo0- 1100 milyon TL 

lik bir net gelir kaybına engel alınuştur (41). 

(40) -----, "Gelec&ğin. Fabrikalarına Doğru", Bilgisayar_, 
Yıl. 9, S. 60, Nisan 1986, s. Gl.' 

(41) -----, "Dünden Bugüne Fabr.i.ka Otomasyonu", Bilgisayar, 
Yıl. 9, S. 67, Kasım 1986, s. 96. 
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YUzyılımızın başlarında IIenry Ford, birbirinin tıpkısı 

olan binlerce ar-abayı klsa zamanda üreten ilk montaj hattın1 

kurduğunda, bu buluşun sanayide bir devrim yarataeağına inarıı-

lıyordu. Anlaşıfariağı gibi bu sistem tek iş]evlidir, yani sad~ 

ce montaj işleminde kullanılmaktadJr. 

Bugün ise bakış açısı değişmiştir. Başarılı bif işletm~ 

de, el altında bulunan makinelerle tük~ticinin değişik talepl~ 

rini karşılayan çeşitli ürünler meydana getirilebilınelidir. By 

na esnek üretim si.st,emi denmektedir. Sözkonusu sistem, seri ti-

retimin en önemli aracı olan montaj haLtJnın geliştirjlmiş bir 

şeklidir. Seri üretimde, yapılan iş sonunda fabrikadan tek bir 

ürün çıkar. Bir Esnek Üretim Sistemi (EÜS) grubu ise bir iiı·~irıü 

bitirdikten sonra başka bir ürünün imaline geçebilir. Tipik 

bir EÜS grubunde makineler, gereçler ve bu ge~eçleri çalışma 

istasyonların& götüren otomatik taşıyıcılar bulunur. Gereçle-

rin başlıkları otomatik olarak değiştirilebilir. Örneğin 5 cm 

lik bir matkap ucu çıkarılıp yerine 3 cm'lik·matkap ucu otoma-

tik olarak takılabi.lmcktedir (42). 

Elbette bu sistemih esnekliğinin bir sınırı vardır. ütQ 

mobil pistonu üreten bir sistem, durup aniden kaporta i..iret:lmi-, 

ne başlayamaz. Ama çok değişik boyutta pis(on üretebilir. Ja-

ponya' da bir. makinenin .!:?ütün J?~irçalarının .:· . .rnı anda üretild:ifti 

esnek üretim sistemleri gösterisi, 1986 yılı nisan ayında ilgi 

lenenlere sunulmuştur. 

(42) ----- "Geleceğin Fabrjkaları.rıa Doğrıı", s. 65. 
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Üretimde otomasyonun diger bir önemli noktasının da t <>-. <• 

sarırn olduğ;u belirtilm i ş t i. Bir zamanlar büyük bi lg i sayar la.r ın 

özel programlarından biri olan bilgisayar destekli tasarım si~ 

temleri(43), bugün mini bilgisayarı olan her mühendisin elinin 

altında. Eskiden mini bilgisayarlarla uzaktan idare edilen ma-

kineler ve rob~tlar şimdi kendi mikroişlcmcllerlyle çalışıio~. 

Otomasyon mühendisleri artık atılması gereken adımın, tasarım 

ile üretimi-. bağdaştırnıaJ~ ya da, bü tünieştirmek olduğunu savunu-. 

yarlar (41). 

Bilgisayar destekli tnsar1m terminalleri, tasarım mü-

hendislerinin 90k kullandığı araçlardaıı biri. Ş~malarındaki 

bir tasarım modelini alıp başka bir yere koyabilir, çizdikle-

ri şekilleri evirip çevirerek istedikleri açıdan lnceleyebillL 

ler; hatalarını ekran üzerinde rahatça dilzeltebllirler.ve bu 

sistemi kullanan işl~tmeler, projelerini çok kısa zamanda ta-

mamlayabilirler. U)8G'da 27 bilyük sisteme bağlı 500 tasarını 

terminali kullanan Chrysler firmasında 30 yıl önce 3 ayda ta-

manılanan bir proje, bilgisayar destekli tasarım sistemiyle 

15 dakikada gerçek1eştirilebilrııiştir (45). 

Bu gelişmeler ışığında geleceğin fabrikasının görilntimil-

nü aşağıdaki gibi·v~r~ek olasıdır. 

( 4 3) Sözkonusu si si;ernl er, CAD-CAM (Computer Ass i s Le d Man u ra~'
turing) Bilgisayr Destekli Tasarım ve İrııalatti~. 

(11) -----, "Diinden Bugüne Fabrika Otornasyonu", s. 100. 
(45) A.g.k., s. 100. 



GELECEG.tN FAB!HKASI 

1-YÖNET!Ct, şirketin teknolojik 
olanakları, liretlm avantajla
rı, finansman kaynakları ve 
genel stratejisini gBz Bnilne 
alarak pazar araştırması ya
par ve hangi ürünün yapılaca
ğı.nı saptar. 

6-İŞLETME biriminde 
fabrikaya gelen 
talepler incelenir, 
hammadde ve yedek 
parça gereksinimi 
belirlenir, tiretim 
programı, maliyet 
analizi yapılır, 
ürünlerin alıcıya 
ulaştırılması sağ
lanır. 

5-BİLGİSAYAR YARDIM
LI ÜRETİM birimin
de metal, plastik 
gibi hammaddeler 
ısıtma, kaynak, 
haclde gibi teknik
lerle işl~'~nerek 

montaj bjrimine 
sevkedilecek duru
ma getirilir. 

"''"'' 

OTOMASYON 

HERKEZ İ 

2-BtLGİSAYAR YARDIMLI 
MÜHENDİSLİK, biri
rrıinde Urün\jn tasarJ_ 
mı ve kalite kontrq 
Lu yapılır, Uretim 
için gerekli veri
ler hesaplanır, ham 
madde, ge r-e k li a ı: aç 

ve gereçler saptan~ 
rak bir tiretim pla
nı yapılır. 

3-BİLGlSAYAH. YARDT~!LI 
MONTAJLA, fabrikada 
üretilen ve dışarı
dan alınan parçalar 
robotlar Yardımıyla 
biraraya getirilir. 
Kutudak i ür ii n 1 er s~ 
tışa hazır haldedir 

4-0TÖMi\TtK ·DEPO'ya geler parça
lar, hammadde işlem sırasında 
yeri değişen parçalar ve (i rün, 
robotlar tarafından taşınır ve 
yerleştiri.Lir. 
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B. Havayollarında Otomasyon 

.. ,,,'' 

Havayollar .ı nda otoırın s yon un oda!< laştı ğ J. noktalar bi 1 et.· 

rezervasyonu, bagaj kontrolu ve idaresi gibj işlemlerdir. 

Ilavayollarında otorr~syon uygulamasına Brnek olarak in-

giltere'deki Heathrow havaLimanı alırımıştır (4G). Bir yı_lda ,18 

milyon yolcu, Heathrow ve GatHick havalimanlarını kulJarımakLa-

dır. İngiliz Havayo]lar.ı ve onun yeni Ö:;>;e]leştir'·iJ(''n havalima-

n ı sahi.p-yönet icLI.E'r i, hem yo 1 cul ar tn se yabatlcr ine h.ı z kazan-

dıracalf hem de uçuşu daha güvenli bale getirecek projtder- üz~o:-

rinde çalışıyorlar. Bu projeler, gittikçe artan bilgisayar iş-

lemlerinin kontrolunu ve bagajların idaresi gibi işlemleri otQ 

matize etmeyi içeriyor. 

Bugün yolcularLn üçte ikisi iş seyahatlerinin dışında 

başka amaçlarla uçu~orlar. Ancak pek çok charter (grup) uçuşl~ 

rında kontrol, sadece birkaç masa tarafından ve elle yapılmak-

ta. Bu da, kuyrukların niçin o kadar uzun olduğunu ve ycilcuLı-

rın niçin kalk:• ştan iki saat önce havalimanında bulunınaları g_ı::~ 

rekti~ini açıklıyor. 

Gharter sefer düzenleyen havayo.lları, donan1m evleri ve 

1ngjliz Havalimanı Servisi (BASL), bu sorunu giderrnek amacıyla 

yolcuların kendi kontrollarıııı yapabilmelerini sa~layan bir ön 

çalı şma uyguluyor .lar. Bu u<:.:uş larda s ı nı fla r J.n ve yer 1 er i rı kon t, 

rolu tarifeli uçuşlardan çok daha kolay. Ancak bu sistemin çıL-

( 4 6) -----, "Havaya lla r-ı nda Otomas yon" , J3j)_gj __ !-~.0:.Y.i:~.I.:, Yı J. J 1 , 
S. 81, Ocak 1988, s. 86-90. 
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lışması, tur operatörlerine ve havalimanı operatörlerinin uyu!!! 

lu çalışmalarına bağlı . 
•• •.(ıl ' 

Öte yandan tarifeli uçuşlarda bilet ve uçuş kartı işle

vini, ATB (Otomatik bilet ve uçuş kartı) denilen tek makinede 

okunabilecek formata sokmanıp yolları aranıyor. Seyahat acenlg 

si ya da havayolu bir bilet sattığı zaman, bilet fizerindeki 

bilgi aynı zamanda manyetik banda da kaydoluyor. DahA sonra 

kontrol masasında memurun yolcu biletindeki kişisel kodu notlil 

ması yerine, bilet otomatik ol.arak okunuyor. 

Yer rezervasyon~ndaki ayrıntılar, yolculuk hakkındaki 

tilm bilgiler manyetik banda işleniyor. Yolcu alana giderken, 

çıkış kapısında tilm bu bilgiler otomatik olarak okunuyor. Yet

kililer ATB'nin müşteri için sırada bekleme sorununu azaltaca

ğı ve kırtasiye giderini düştireceği görüşündeler. 

Bagajların ayırımı, işlemdeki hızı ve en önemlisi geni~ 

letilmiş güvenli~iyle art:ı.n.lan otomasyandan yararlanma da ge

niş bir alan·ı l<::apsıyor.·' 

1988 yı lı baş ında Hea throıv' un üç n umaral ı terminal inde

ki bütün havayolları, bagajları ve bagaj etiketlerini optik k~ 

rakter tanıma yoluyla ayıran yeni bir uygulama başlattılar. E§ 

ki uygulamada çantalar genellikle uçuş numarasına göre elle ay 

rJ. 11 yordu. Yeni uygulamanın bu :ı landaki kargaşalığa da etkin 

bir çözüm getireceği beklenmektedir. 
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C. Basında Otomasyon 

Basın, toplum yaşannnı derinden etkileyen bir iletişim 

sistemidir. Haberin do~ru, tam ve zamanında okuyucuya ulaştı-

rılması basın sektöründe de yeni atılımları zorunlu kılmışi.ır. 

Gazetecilik çalışmalar.ı. sırasında eh önemli noktalar: 

Baskı öncesi bilgi toplama, de~erlendl~me, baskıya hazırlama 

işlemlerini hızlı şekilde tamamlayabilme; belli zamanlarda ba~ 

lanıası gereken basln ya olanaklar ölçüsünde son haber gel ·i şmel~~ 
rini yansıtabilmedir. 

Bas1nda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, bilgiiş-

lernin özellikleriyle yakından ilgilidir. Bu özellikler genel 

hA~larıyla; sınırsız bilgi topl.ama, depcianan bilgiyi isteni-

len şekilde, zamanda ve miktarda raporlayabilme, mevcut bilgi-

lere eklemeler yapabilme ve bilgiyi istenildi~i sürece saklay~ 

bilme olarak sayılabilir (47). 

Basında bilgisayar teknolojisi uygulamaları bilgj_işlenı, 

kelime işlem, görüntü işlem ve iletişim olarak dört ayrı grııp-

ta ve kullanım yerine göre tek başına ya da topluca yapılnıakt::ı 

dır. Btı uygulamaların tümUnU kısaca elektronik baskı şeklinde 

tanımlamak olasıdır. Basın sektöründeki bilgisayar uygulamaJ.a-

ları alt başlıklar halinde şöyle verilebilir (48). 

-------------------
(47) RAŞİT KORKUT, "Das1n ve Bilgisayar Uygularna1an.", 

Bilgisaya1', Yıl. 9, Şubat 1986, s. 36. 
(48) A.g.k., s. 36-41. 
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ı. Haber işlemede llllgisayar 

Basında haber işleme aşaına!:nnda bilgisayar sistemleri, 
""•'' 

tamamen kelime işlem şeklind~·çalışan ve yo~un olarak ekranlı 

terminal kullanan birimlerdir. Haber işlemede etkinlikler iki 

gruba ayrılabilir: 

a. Yazının içeri~inin işlenmesi, 

b. Yazının görüntüsünUn işlenmesi. 

Bilgiişlernde haberler ilkin bir on ay:Lrıma tab.i tutu-

lur, daha sonra konusu ve önemine göre ayrılır ve başlıklarına 

göre de sayfa fihristierine yazılır. 

Yazı, haber veya ilanların görüntilsünün işlenmesi, gö-

rüntti işleme uygun, grafik olanaklı ekranlarla yapılır. 

2. Bilgi Bankaları 

Bilgi bankaları, aranan bilgilerin sadece özetlerinin 
•• •ll 

bulundu~u bibliyografik bilgi hankalari ile bilginin tamamının 

bulundu~u bilgi bankaları olmak üzere H: i ti.irde de oluş turula-

bi 1 ir. İki si araı::andaki fark, bi J g i top .Lama kapas j tc' ler i nde or 

taya çıkrnaktadJ.r. K.Lsaca gazeteciJ.ikt.e b:il.gi bankct~n, bası !ını.~; 

veya bası.lrr.amış habE·r kiipürlerinirı yazJldığı elektronik ki.itiip-

hanelerdir. 

3. Elektronik Arşiv ve Kiltüphane 

Elektronik arşjv ve kUtUphane, merke~i kontrol birimine 

ba~lı çeşitli bjlgi depolama ünitelerinden oluşmaktadır: 
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tl Kiipür Arsivi: Bu şeki.lde arşivleme en g·eniş uygulama 

şeklidir. Gazete, dergi ve di~er yayınların gerekli kısımları-

nın dosya ka~ıdı boyutta kesilip yapıştır·ılması şeklinrl0 yapı-

lan arşivlemedir. Elek1;roni~ arşivde genellikle kesilen kiipilr, 

mikrofilnı veya mikrofişe alınır. Bir mikrofiş iizerinde 256'ya 

kadar, bir mikrofilm rulosurıda ise 2500'e kadar dBküman optik 

olarak kaydadilebi lir• .' Sağladığ:ı en önemli ~"arar, qok az yer 

tutması ve istenen bilgiye hizla ulaşılabilmesidir. 

hl Hesim Arsivt: Fotoğraf scınayisi üreticilerinin sağl_;ı 

dığı çalışma' olana~ıdır. Henidi ve renksiz resimleri korıu, ta-

rih gibi ölçütlere göre arşivleme olanağı vardır. Orijinal re-

sim filmine göre boyut olarak küçil]tme yoktur. 

tl Elektronik .Kütüphane: Makale yazarlarının eski yazı-

!arına anında ulaşma olanağı sağlar. Elektronik kütüphanede g~ 

nellikJe yazı metinleri bulunur. Bütiln arşivleme çalışmaları, .. ., ', 

arşivlerıecek bilginin toplanması ve istenilen anda bu bilgiye 

ulaşılması için yapılan operasyonlar olarak iki grtıba ayrılır. 

4. Elektronik Sayfa HazırlığJ 

Bıı a~;ıwnada, has 1 lacak .haber toplanmış, değer le nd i ri 1-

miş, seçilmiş ve işlenmiş durumdadır. Sayfa hazırJı~ı için de 

özel terminaller kullanJlır. Bu terminaller genellikle iki el~ 

manlıdır. Ekranlardan biri grafik olanaklı olup, hazır yazıl~-

rın sayfa içinde yerleştirilmesini slitun, punto ayarlarınJn y~ 

pılmasını ve ba~kı karakterinde görünmesini sağlar. tkinci te~ 

minalise b:ilg:iişlern termin::~,lidir; yazılann son kez diiz(•lLnıe 

.. '"" ' 
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işleminden geçirilmesi olanağ1nı sağlar. 

5. Dağıtım ve Bilgisayar Uygulamaları 

Dağıtımı, gUnlUk ve sUreli yayınların okuyucuya ulaştı-

rılması şeklinde özetlemek olasıdır. Başarılı dagıtım, basılan 

ya;ın nın satılabileceği bölgelere yeteri kadar, en az gider ya-

pılarak ulaştırılmasıdır. 

Bilgisayar kullanım1nın dağıtırnda sağladığı faydalar şu 

şekilde sJralanabiJjr: 

1. Dağıt.ımı yapılan biitiin yayı._rılarin bayilr~re göre 

ayırJJn standartlarJ ko1aylılda oluşturu]nbi li r. 

2,, Baskı adeeline daha çabuk karar verilebilir . 
. ' ',' 

3. Bu yollarla dr.ı fazla baskı önlenmiş .olur. 

hl Pazarlama AçısJndan 

1. Faturalama işlemi daha çabuk ve sağlıklı olur. 

2. Tahsilatın takibi kolay olduğu gibi, gelir ve gi-

der arasında denge kurmak da kolaylaşır. 

3. Önemli olaylar için traj ayarlaması daha kolay 

olur. 

1. Alış v~ iade oranları bulunup belirli standartlar 

oluşturuJabilir. 

_çj_ Yönetill!. Açısınciarı 

1. Yöresel olayların Lraja etkisi kontrol edilebilir 

(saptatnan tlitiin fj yatlan nın duyurulması gj bi) . 

.• •.fl 



2. Gazetenin gene 1 pol it i kas J.na okuyucu te pk i s i , da-

ha çabuk Blçillebilir. 

D. KütüphaneciJlkte Otomasyon 

Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi, gilnJük yu~a-

m1n her alanında ve ilk sı r·ada yer alnıa!.·:>J., kütüphanecil ik et-

kinliklerinde de Bnem:ini. hissc·i 1.-irıniştir. Bilgisaynrlar, bin-

lercekitap ve süreli yayından olu~an kiir.l.iphanerlek:i. bilgilere 
.. ,,,'' 

doğru ve hız1J şek i 1 de. 'u ı aş ını·' ol anağJ sağlamaktadır. 

B u k o 1 ay J. ı k , k ü tüphan e 1 e r i n s ii ğ] ama , s ii r c 1. i ;\'ay ı ıü ar , 

okuyucu hizmetleri bBJümleri gibi birlnılerinde, genellikle mih 

ro bilgisayarlar ve paket progranılar aracılığıyla, hı'L:la uygu-

lama alanı bulmuştur. Kütüphanecilikte otomasyon uygulamaları, 

mevcut sisternin bilgisayar desteğinde yiirliLiilıııesi,vle b.iı·likte, 

günümüzde, Bnemli ansiklopedik bilgilerin bilgisayar ortamında 

saklarırııas1 ve gerek Li ği nde· gör·iintii ya da döküman 9ek J i. nde oku-

yucunun hizmetine sunul.mas1 iş]eııı]erini de kapsaınaktad1r. 

KaydedilPn gelişmeler sonunda yeni işbirli~i olanakları 

aranmJ.ş ve a.rtık kütüphanecilik ı=ı.]anında bilgi ağlarından söz 

edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda yerel, ulusal ve uluslarar~ 

sı düzeylerde kurulacak etkileşimlj a~lar; bilginin evrenseJ]l . . .. (') 

ği.ni bir· kez daha kanJ tlayacak ve tüm lıi.lgi.lere yaygın biı:.~imd(' 

ulaşma olanağı sağ lı=ı.yaca]( t: -ır. 

B i 1 g i sayar l ar ı n k ü tüphan e l er d e k u 1 Jan ı nı l ar 1 1 9 5 O ' ] i yı 1 

larda başlamıştJr. O glinkii teknoloji gereği del ik] i kar·tlar 
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Uzerine kaydedilen bilgi, güntimüzde manyetik bantlar, disklhr, 

video diskler Uzerine k:ıyıkdi.lmc~ktedir· ('19). 

Bilgisayarın ktitUphanelerln al.t birimlerindeki kullanım 

şekilleri ise aşağıda özetlenmiştir- (50). 

1. Sağlama Bölümü 

a) Manyetik kayıLI-ı yayınevi katalogln.rı. sayc·~:;indc~ 

konu, eser adı, ya7..<tr adı ve dizi kontrolu yapa.-

bl Jrne olanağı., 

b) KUtUphanenin mevcut kitapları ve yayıne\·i katalog 

ların:tn kont,rolu, qevr•p k-iiLüphanelerin ki Lapları 

ile karşılaştırma olanağı, 

c) Otonı·at'lk olaı:·:ık bir kaı:; at·a.cı. firma .i(;c:cis.inde 

fiyat kontrolu yapabjlnıe, 

d) Sipariş ıncktııbu yazma, 

e) Personcd, kullarncı ve qevre kül.iiphanc·Jerin sipa·-

riş edilen yayınları anında izleyebilmeler·i, 

f) FaL::r:-1 kontrolu ve ödeme işJeııılc:r·i.rıdc, kulaylık, 

g) Kullanıcıların istek1.eri ve siparJş edi lerı yayın 

dizinlerinin karşılaşt.ır.ılıııası ve iki !emleri ı)r·ta 

dan kaldırmak, 

h) Sipariş veren kullanJCJ ları siparişle LgiJ 

1 işme 1 cr konı!sıında bi lgi l enrl i rınek, 

( 49) TUNCER YILMAZ, "Kütüphane ve Bilgisayar", T_.!..l\ütiiP.bllnG~;_i_:: 
)er p_~rneğl Bii_LLç:J.Ü.ı C. 1, S. 1, Cii;r.; 1~387, s. 192. 

(50) A.g.k., s. 192-19S.; YAŞAR TONTi\, "KiiL\ipharıelerde Hikro
bi 1 g i sayar Ku ll arı .ı nı ı'' ., 'L.h.ü.L !UıJ;_:~n.;;,ç~.i.Li.r: D~;:r:ni~_ğ_L lEi..Lt_ı:c:.rıj_, 
C. 2, S. 1, Kış 1988, ~;. :ıl-J•1. 
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ı) Kullanıcı istatistikl~rini de~erlendirerek ktittip-

hane politikasının ana ahatlarının belirlenmesine 

katkıda bulunmak. 

2. Süreli Yayınlar B6ltirnti 

a) Abanelerin yeni lenrııesi için otomat i k olarak :~i pa-

riş mektubu yazma, 

b) İzlenen yayınların eksik sayıları için eksik is-

me yazılarını yazma, 

· c) Cilt btitünlü~ü sa~lanan yayınlar için otomatik o-

larak cilt fişi yazma, 

d) Cil.t sonrası işlemlerinde yer dizini, konu dizi-

ni, eser adı dizini, dernidıaş ki.itüklerinin oluşt!:!_ 

-··rulmasında··yardJmcı olma, 

e) Katalog, toplu katalog hazırlanmasında kolaylık 

sa~lama, 

f) Dizinleri ve katalogları sUrekli gUncel tutma, 

g) Zamanında gelmeyen yayınlar için uyarı yazma. 

3. Okuyucu Hizmetleri ll6ltimU 

a) Ödlinç verme hizmetlerinde, çubuk kodlu etiketle-

ri n de kull.an:tl mas ı na olanak tanıyar ak, kol aylık 

sağlama, 

b) Zamanında iade edilmeyen yayınJar için uyarı yazı 

sı yazma, 

c) Kütliphaneyi kullanıma ilişkin ayrıntılı bilgi sa~ 

layıp ayıklama yapılmasına yardımcı olma, 

d) İstatis-tiklerin hazırlanmasında doğrudan devreye· . ' 
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girme, 

e) Hazır danışma hizmeti verilmesine yardımcı olma, 

f) Kiltüphaneye yeni giren yayınları anında duyurabil 

me olana~ı sa~lama, 

g) Konu bibliyografyaları hazırlama, 

h) Seçmeli bilgi yayımı hizmetlerine olanak tanıma, 

ı) Başka kütüphane ve bilgi merkezleri ile bilg~ a-

lış-verişine h1z kazandırma, 

j)· Ödünç verilen yay.ınlara i lişkin bilgilerj her aşfl 

mada kontrol altında tutma. 

4. Kataloglama BBlUmU 

a) Elle yapılan ikilem kontrolunun kolayca yapılarak 

ikinci veya UçüncU nUshaJ.nrının ortak adreslenme

lerine otomatik olarak yardımcı olma, 

b) Aynı eser için defalarca hazırlanan katalog kart

larını ortadan kaldırarak daha sa~lıklı dizinler 

(eser adı, yazar arlı, konu, seri) hazırlayarak 

zamandan ekonomi saglama, 

c) Tarama işlernlerinde konu karşılaştırmalarına ola

nak tanıma, 

d) Otomatik olarak cilt sırtı etiketi hazırlama, 

e) Kart.katalp~a yeni kartlarJ.n yerleştirilmesi veya 

ayıklanması gibi rutin işleri ortadan kaldırma, 

f) Klitüpbaneleı·in birbiı·leriııin kitapları karnisurıda 

bilgi sahibi olabilmelerine olanak tanıma, ileti

şimlerini sa~lama, 
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g) Depolanan bibliyografik bilginin dah~ sonra iste-

nilen herhangi bir formatta elde edilmesine ola-

nak tanı.ıııa, 

h) Ka~ar de~işikliklerinin geçmişe dönilk olarak kısa 

zamanda ve kolayca uygulanmasını sa~]ama, 

ı) Tararnalara lli9kin b:.ts:ı . .Lı listelerinanırıda elde 

edilmesini sa~lama, 

j) Kitapl~rın herhangi bir açıdan incelenmesine ola-

nak tanıma, 

k) Kütüphanelerarası işblrli~inde, standartıaşma ol-

mamasından do~an aksaklıkları ortadan kaldırma, 

5. Dökümantasyon Bölümü 

a) Süreli yayınlardaki makale, haber, yorum gibi bil 

gilerin içeriklerinin analiz edilip depolanması 

ve bu bilgilere de~işik kanallardan erişimde ko-

laylık sa~lama, 

b). depolanan b:ilgilerden de~işik konuJarda. başvuru 

kaynakları hazırlama, 

c) Diaer dökümantasyon merkezleriyle ilişki kurarak 

işbirli~i ve ıızmanlaşmaya olanak tanıma. Aynı ko-

nudaki tarama işlemlerinin defalarca yapılmasını 

önleme . 

... ,~ ' ' 

6. Kütüphane Geneli 

a) Döli.irnler ar-asında iletişimi süreidi canlı lutma 

ve uyumlaştıı·ııuı ~.;a~layarak ·çalışma verimini artır:. 

r~ıa, 
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b) Biitç~enin p1an]ı olarak kullanı.rrıına yaniırncı olma, 

c) Ulusal ve ulusJararası qapta iJetişim ve işbirli

~ine yardLmcı olma, 

d) lst~tist;ikl0rin hazırlanmasında yardımcı olma, 

e) Terminaller aeac.ılığıyla kütüphane; kaynaklarına 

de~işik yollardan erişim olana~ı sağlama, 

f)• Ayrn kütiiklt::ri kuLlanarak aynı anda birdeıı c,~ok iş 

yapıla bi 1 indiğindt'n zaman ve i ş gikünden ekonoııd 

sağlama, 

g) Kütiiphane kayıtlar-:ı.nın manyetik or·Larnlarda ve em

n i yet kopyala. r .ı hal i nde; sa. k 1 nnınas tn ı v0 yerden e-'

konomi olana~ı sa~lama, 

Tı')' Diğer i.ilke:lerdel;;-:i. bilg i merkezlerinden on line t.:ı 

rama yapmaya olnnak tanıma, 

ı) Kütüphane ka.)'Jtlarının klasik kütüphanecil:ik'yön

temlcri dışında daha geniş bir çerçevede tanımlan 

masına ve değişik amaçl1 bilgi kiltüklerinin oluşu 

muna yardımcı olma, 

j) Kütüphanenin geçmiş yıllara ilişkin çalışmalarJnı 

değerlendirerek hizmetlerin yönlendirilmesine yar 

dımcJ olma, 

k) Deği ş i k Idi tti ph ane 1 erde k .i uzman iş gücünden en ii st 

düieyde yararlanmaya olanak tnnıma, 

l) Başka ınerke:d.erce geliştirilen sistemlerin uyarl~, 

ma ve uigulama]arındai zorlu~u en alt düzeye in

dirme. 
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Günümüz kütüphanecj]i~inde iizerinde en çok Lartışılari 

konulardan biri de a~lardır. Özellikle telekominikasyon ve bil 

gisayar teknolojisinde sa~lanan başdöndürücU geJ.işmeler, kiltÜR 

haneci"l ik alanında dA yeni iş bi r·ı .i ği olanakları yarat,arak hn 
1 

alandaki çalışmalara yeni boyutlar katmıştır. 

Kütüphanecilikte hemen hemen her tür etkinlikle ilgili 

bilgi a~larına rastlanmaktadır. Ancak, genelde, dört tür hiz-

met icin bilgi ağlarının kullanıldığı söylenebilir (51). 

1. Ortaklaşa kataloglama hizmeti, 

2. çevrimiçi (on line) başvuru hizmeti, 

3. Ortaklaşa ödi.irıı:.' v erıne hi :<;m<'~ Li, 

4. Kütüphah~lerarası ödünç verme hizmeti. 

Kuşkusuz a~lar salt kütüphanecilik işlevlerine (kaLalog 

lama, ödünç verme, sağlama gibi) göve değil, diğer birçok nok-

tadan da incelenebilir. Örneğin taşıdıkları sinyallere (ana-

log, sayısal), mantıksal yapılarına (merkezi, dağtLık, hiyer-

arşik), konula1·ına (tıp, tarı.m, sosyal b:llimler) ve kapsadıld9c 

rı coğrafikalanlara (yPrel, ulusal, u.luslararas:ı.) göre rle ağ-

ları sinıflamak olasıdır. Burada son sinıflandırma biçimi özet 

lenmeye çalışılacaktır (52). 

(51) TONTA, "BiJgi i\ğlan V(: Ki.itüpha.nelerarası Jşbirliği", 
:r_._.E_ü tüphanecil er DLc_LLğj WJJ ... t.G!.Ü., c. 1 . , s. 3, Yaz 198 7, 
s. 14 2. 

(52) A.g.k., s. 112-116. 

'""''' 
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?-J_ Yerel r}ğln_r:.: Bir kiitiiph;:ıne ortannnda yerel ağ; ödiirıq 

ver~~. çevrimiçi kataloglama, kelime işlem, elektronik posta, 

elektronik dosyA:Jama, kiitiik :ıktarımT gibi birç~ok de~;işik tıygu-

lamaları desteklemek için kullanılabilmektedir. 

Vurgulamak gerekirse yerel ağlar, kUtUphanelerde çevrim 

içi bilgi hizmetler~)}~ artırmak, kütliphanelerdeki bağımsız mik. 

ro bilgisayar sistemlerini geJiştlrmek, diğer kütüphanelerin 

kataloglarına erişmek ve elektronik yolla bilgi aktarmak amacı 

ile kullanılmaktadır. 

hl Ulusal Ml~_r,:: Yerel ağlardaki gelişmelerin yanısıra, 

orta ve uzak mesafeli iletişim ağları üzerinden veri iJelişiml 

ni sağlamak arııa.cıyla çeşitli çalışınalar yapılmıştJr. 

Bu yolla yurt dü:;ı;eyinde bir ileUşirrı kurularak, bilgil~' 

re kısa sürede ulaşma olanağı elde .edilebilmiştir. ÖL<' yandan 

çevrimiçi kafaloglar ~Brüntillü bilgi sistemlerine de eklenebil 

mektedir. BBylece televizyon arac1lığıyla bir izloyi~i, evin-

den kendisine yakın kütüphanelerin birinde istediği bir kjta-

bın mevcut olup olmadığını öğtenebilecektir. Hatta izleyici de 

elektronik posta sistemine abone ise, kitabın ayırtılması için 

kütüphanenin posta kut11suna mesaJ ln rakabi leeekti r. 

_çJ_ Ulus_lqrara~-;__ı_ A_ğ.L1:e: Uluslararası ağ"lar, bilg:i.nin srığ 

lanınas1. ve yaygınlaı:;;ması o] anaklarını qok daha ı:.;t~n·i ş b:i r alana 

yaymışt1.r. Bu amaç:1 a koopc·rn t if' :;;eklinde kıınılan ağlar, liye i.il 

keler arasındaki bilgi. Lr<ıfiğini. d\izeıı.l.cmekLc:dirleı·. 



Bu tür a~lar kullanıcılarına elektronik posta, telckon-

ferans, kütük aktarımı, çevrimiçi sorgulama ve günlerne kolay-

lıkları sa~lamaktadır. Ayrıca kütüphane sistemlerine uzaktan 

erişim de olanaklıdır. 

E. Ofis Otomasyonu 

Ofis otomasyonu, biiro işlerinin otol!latikleştirilmesi ve 

rasyonelleştirilmesi şelclinde ifade edilebilir. Bu yolla ekono. 
"''~ ' ' 

mik verimlilikte büyük bir sı~rama sa~lanabilec~~i belirtilınek 

tedir. Aslında kavram, toplumsal, yBntemsel ve BrgUtsel bile-

şenleri aracılı~ıyla belirleyici bir rol oynamaktadır. Ayrıca 

ofis otomasyonu, karmaşık biı· yapıya sahip olup, biçimsel ve 

bilçimsel olmayan ilişkiler açısından da oldukça yo~undur. Bu 

nedenle işletme y6netiminde, insani ve fina~sal kaynakların y~ 

nısıra planlama ve güncelleştirmenin yapılış biçiminden de et-

kilenmektedir (53). 

Bilgilerin işlenmesinde otornatikleşme talebinin ar·tması 

nın altında, kavramsal olarak enformasyonun (bllgi) ve onun 

kullanımının ileri sanayi toplumlarında tuttu~u yerin büyüklü-

~U yatmaktadır. 

Gerçekte s~qşyileşmiş ülkelerin ekonomilerlnde, iş gü-

cunun mal üretiminden herhangi bir ttirde bilgi işlemeye doğrıı 

k~ydı~ı gBzlenınektedir. Buradaki dikkat çekici nokta, b~ deği-

( 53) ----
c. 3' 

"Bürolarda Otomasyon", }lj._lg i sa_y_g_.r: Arış_Ui..l_c;ı]2edj $_:L, 
1984, s. 807. 
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şikli~in yaklaşık yirmi yıldır artan bir hızla yayılmakta olm~ 

sıdır. 

',' 

Bazı görüşlere göre de~işim malları, bilgi ve uzmanJı~ı 

kapsayan, ileri üçüncü sektör adında başlı başına yeni bir sek 

tör ortaya çıkmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin bu hedefe yönel 

dikleri düşünüldü~iSnde, bilgiişlem etkinliklerinin maliyet bi-

leşkelerinin toplam maliyet içindeki gBreJi paylarının evrimi~ 

rinin ne oldu~una bakmak gerekecektir~ 

OEC~D iilkelcriylc ilgili, aşa~ıdaki tabloya bakıldı~ında 

personel gidcrler·inde net bir artış; iletişim, işlem ve Arşiv-

leme alanlarında kullanılan gereçlerin fiyatlarında ise net 

bir azalmaya işaret etti~i görülmektedir (54). 

Personel + % 8 

İletişim - % lO .. '" 
Hesap - % 25 

Bellek "1 
'" 35 

Azalma olgusu şaşkınlik yaratmamalıdır. Çünkü on yıll 

aşkın süredir gelişmekte olan minyatürleşme süreci (mantıksal 

işleVler aynı kalmak koşuluyla boyutların küçülmesi) ve oran-

sal olarak maliyetlcrjn düşmesiyle belirlenen elektronik teknQ 

loj i içinde, her üç gereç ti.irünün de erimektc olduğu düşiinülın.Q. 

lidir. 

(54) A.g.k., s. 808. 
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Günümüzde bi] ginin başlı baş1.na bir rekabet unsuru ol""7 

du~u kabul edildi~inde yalnı2ca bilgiişlem maliyetlerini en a-

za indirmek de~il, daha çok karar verme stirecini yetkinleştir~ 

rek, işletmenin rekabet dü;~eyini koruyup yükseltecek bir eııfo:r_ 

masyon kapasitesi yaratmak gerekecektir. 

Bu gelişmeler ışı~ında şu yargıya varılabilir: Bir sek-

tör, kendinden önce ge le n sektörti daha i.irc,:tken k ıl rnah amac L y 1 a 

kendisinin otomasyonu için yapılan yatırımlar yoluyla oluşmak-

tadır. Kaynak olarak tarım, madencilik, imalat ve bizrnek sek-

törlerinden gelen de~işim mallarının artı de~erleri, bu oluşu-

mu gerçekleştirmektedir. 

Şu anda verimli k.ı.l.ıııırıası gereken sekLör, hizmet sekti:)-
,.,,,'' 

rtidUr. Bu sektördeki g~iişim ~~ ileri üçtincü sektördeki do~i-

şim mallarının (bi!g:i ve ıızrrıanl:Ll;;:) geliştirilmesiyle sağlana-

caktır. Bu durumda öncelikle bilgiişlernde ağırlık verilecek 

noktaların saptanması grek~cektir. Aşağıdaki şekilde üçtincti 

sektördeki btiro i ş in i n mal i yet dap: 1 lım-ı görü lınel~ te d h· ( 5 5) . 

Anlaşılacağı tizere maliyetintiçte birinden fazlası, id~ 

ri (işlem dilzeyinde) görevler fizerinde yoğunlaşırken, yaklaşık 

tiçte ikisi, uzmanlık ve yönetim görevlerinde toplanmaktadır. 

Bu saptamaya göre eıne~in maliyet içindeki göreli payının olduh 

ça düşük olmasıi yirmj yıldır silren enformatik yatırıma bağlun 

ınaJ ıdı.t·. Gerçekten de enfornwt.i_l;; uygulamanın en çok yo_ğunlaşt_.t 

ğ .l a 1 arı , s ü ı· e k J i y i n e ·ı c· ın c ı ; i Le .1 i Ç-; :i L aş :ı ya rı g ö r u v 1 e r- i i :~ e r· i n cl '~ -

(fi5) A.g.k., s. Rll. 
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ikinci Bnemli. sonuç ise idari gBrevler alanındaki sekr~ 

terlik işlerinin toplam maliyet içinde% l'den biraz fazla bir 

a~ırlık taşımasıdır. Bunun anJ.amı, c~er ofis atomasyonunun am~ 

cı üretkenli~i artırmaksa, daktilo yazımıyla ilgili işlerin o-

tomatikleştirilmesine fazla Hnem verilmemelidir. 
""''' 

Bunun yerine enformati~in tıf~k istisnalar dışında çok 

sınırlı etki yapabildi~i ve toplam maliyetin yaklaşık ilçte iki 

sini oluşturan uzmanlık ve~ yörıc>tirn cd.kinlild.eri Ü7.erinde dur-

mak gerekecek Li r. Bu amaç J a vı~ t· i ml il i k i.lkes i de gözönünde tu-

tularak, bilgiişlemin CSzellikleriyJc otomasyon koş11l LarL irdc-

lenmelidir. Büro işleri ise şu şekilde bHlümlcnebilJ~: 

1. İşlcvler· (müşteri muhasebesi, siparişlerin a] ınıııası, 

üretimin denetlenmesi ~.h.), 

2. Etkinlikler (bi Lgiişlem ve bilgi de~işimi), 

İşlevler işletmenin yapısıyla ilgilidir. Etkinlikler 

ise birden çok işleyle iJi~kiJ i oluı•, tekil. etkinliklerdir. 

Bundan başka şu ayırımı da vurgulamak gerekir:Ofis otomasyonu, 

etkinliklerde, Veri işJerne ise işlevletrde oLomasyonu öııgi::iri.ir. 

Bir başka noKta lsco otoıııat:i.kleşen hiznıc,tin ;yöneldiği 

kişilerle ilgilidir. Enformati~e konıı olan yapılanmış idari 

levlerjn y6neldi~i kişiler, işletmanin BrgUtscl yapısı içinde 

çal1şına hcdefleJ?i ve koşulları bakımından düzeysel (yatay) bir 

türdeşlik gHsterirler. Bu kişJ.Lcr açısından atomasyondan yar·ar 

lanırın sorunu, rnes.leli: j bir Lercihti c. Ofis otomasyon u ııyp;ulaırıa-

larından ise kullanıcı, yapılacak ış ve becerisine göre bilgi-
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sayar kullanımına karar verip vermemekte serbesttir. Du, ofis 

otomasyorumun uzman ya da serurulunun b-ugün için yapılandırıla

mayan işine büyUk ölçilde bir yar·(Ltm ögesi olarak görülebilir. 

Daha açık bir anlatırula ofis otomasyonu yaklaşımı, iki 

başlık altında toplanabilir: 

1. Enforrnatlk ara birimi oldu~tı gibi bırakarak, mevcut 

çok işlevli sistemleri büro uygulamalar1na uyarJayan 

yaklaşım, 

2. Özel etk~nlikJer için özel ger~çler öngören yaklaşım 

lar, 

Birinci kateg'oriye girenler ki.içÜJ\:, orta ya. da büyük bo

yutlu çok işlevli bilgisayarlara uygun programların geliştiril 

rnesi yoluyla gerçekleştirilen çözümlerdir. Du programlar bir 

terminal aracı.lı~ıyla kııllanılabilir ve buradakj amaç, glenek

sel veri işlemle büro bilgilerinin işlenmesinde manlıksal olmfi 

sa bile fiziksel bir birlik sa~laınaktır. 

İkinci kategoride ise özel veri işleme etkinliklerini 

daha etkiJ.i lnlmayı amaqlayan gereçler Lopluluğu y~~r alır. Ör

ne~in elektronik yazı makinesi, metin işlemeyle ilgili sekre

ter 1 ik mal i yet in i düşürür·; prograrrıJ arıabi le n fotokopi mak i rı es i , 

çoğaltım süresini ı·asyonelleştirir; beliekli ve tuşlu telefoıı, 

numaraların çevrilmesi ve en s:Lk kullarıılan yerlerin aranmas L

nı hızlarıdırır ... 
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Kendi başına bir anlaın taşımayıp genel bir amaca hizmet 

etmeyen bu uygulamalar hakkında iki dc~erlendirme yapılabilir: 

Herşeyden Bnce bu gereçlerin etkinli~e katkısı, daha Hnce vur

gulandı~ı gibi, esas olarak bliro jşindeki maliyetler içindea 

ancak sınırlı bir payı ol.an sekreterlik hizmetleri alanında

dır. Belki bundarı da BnerrıU ol an nokta, bu ka tk ı nı n bugün büro 

işinde verimsizli~in başlıca nedenini oluşturan, işlerin parç~ 

lara ayrılması sürecini hızlandırarak artırabiJrrıesidir. Bunun 

sonucu olarak tek tek etkinliklerin veriminin artmasını sa~la

yan bu ç5zUm, g5rev dUzeyindeki işlerin yeniden tanımlanıp bli

tilnleştirilmesi hedefiyle çelişir niteliktedir. Dolayısıyla bu 

çBzilm temelde sa~liklı de~ildir ve katkıları. sınırlıdır. 

Ofis otomasyonu açısından büro etkinliklerinin sınıflan 

dırılınası yerinde olacaktır. Bazı etkinlikler işyerinin içeri

sinde yliriltillilr, di~erleri ise firmanın Bteki sekt6rl~r ya da 

dışarıyla ba~lantı kurmasını gerektirir. llUr·o alt sistemleri 

olarak adlandırılabilecek yapının bileşkeleri aşa~ıdaki gibi 

6ng6rülebilir: 

h .İ.ç_ haQerlesrneler: İç yazışma ve haberleşmenin y6neti 

mi ve biçimsel türdeki haberleşmeler. 

h !}üro arsivlco~J:j_: Birçok kişinin kullanabileceği büro 

belgeleriyle ilgili ar~ivlcr. Kataloglhr, adres defterlcı·J, 

telefon fihristlerl, personel sicilLeri gibi . 

. L .Bürr-!. m_gsed!i.r_l_•::.x.i_: Dc'ğiş:il\ etkinlikleri ve biJg:i akL 

şın.ı di.izenleyen biçimsel veya yar'J biçi.rnsel kuraU<.tt' biitiinii. 

'• 't ' 
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Bir bilroda kullanıJan nesnelerin tlimil, şu veya bu biçim 

de yazılı belgelerden ol1ışur. Onları ayıran, yapıları, üretil

me ve kul lanılma biç i ml eridir. Buna kar ş ı n hüronun tUm nesne 1 ~~ 

rinin ortak noktası metlndir. Bu is~ bütün işlerin iiretilmesi 

için ·türdeş gereçlerin ve sözkonusu metinlerin saklanması ve 

bulunması için benzer enformatik Blçlitlerin kullanı]masıııı ol~ 

naklı kılar. Biiroda kullanılan metinler şöyle sıralanabilir: 

ı. Belgeler, 

2 . Mektuplar, '' 

3. Mesajlar, 

4 . Listeler, 

5 • Formliller. 

Tlim nesneler arşivlerde saklanır. Bu arşivler kişisel 

veya ortaklaşa, yerel veya merkezileşmiş olabilir. Ayrıca bun

lar, de~işik tlir nesneler de içerebilir. 

Oluşturulan ofis otomasyonu sisteminde her kullanıcıya 

iki mektup kutusu verilmektedir. Bunlardan biri girişler, Ji-

~eri ise çıkışl~r içindir. S6zkonusu kutular gelen veya giden 

"posta''nın saklandığı n.rşivlerdir. Po:--;ta terinıiyle, d<>ğişil.; 

kullanıcılar arasında belirli kurallara göre gönderilmiş tüm 

nesneler kastedilmektedir. 
'• . .,.. 

GBriildü~ü gibi ofis otonıa.syonunda ası.l dikkat edilmesi 

gereken noktalar; büro işlenılerinin sınıflandJrılması, ~unla

r ın mal i yet paylarını n saptanmas ı ve makro yak la ş ı m la <,~özüm ö

nerileri getirilmesinin yararJ.ılığı üzerinde yoğunlaşmaktad; ı·. 
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3. OTOMASYON VE YÖNETtM 

A. YBnetimde Bilgi Gereksinimi 

Bilgi kavramı en yaygın biçimde, bilgi ya da haber ver-

me şeklinde kullanılmaktadır./YBnetirnde bilgi, yBneticinin ka-
" .,., 1 

rar almasında yardırncı bir Bledir. Başka bir deyişle işletme 

yönetiminde bi lg i; rapor lar· hal i nde üst d ii ze-yle r·e çı kan, em ir·-

ler halinde alt dUzeylere inen, gUnlUk faaliyetler nracılı~ı 

ile işletmenin işlevsel bBliirıılerlni birbirine ba~Jay:ın, ıııü!5Lc-

ri ve ortaklık ilişki.leriyle işletme dışına yBnelen ve· sonunda 

banka hesap ekstrelerj ve~ basnı yayın orgaııları. arac.ı lığı,yl;ı 

işletme içine yc)nelen bir olgudur. öte yandan işlct.nıede kulla--

nı lan bi lgiler çoğu kez geçmişe ait. olmakla bir 1 i k tc~, içi nde-~ 

bulunulan zamana ve ı ~ ·ı· ı· 1 ] ı·ı· 1(~('' ge eceg(~ ı ·ış\:ıri ce o.a::ı.tıl:/ ·'JıJ. 

/Bilgi kişisel açJdan en Bneınli Bğe o]ınanın yarıısır:t, or_ 

gUtlerin karar organları için de yaşamsa] Bneme sahiı~tir. Yön~ 

tim işlevlerinin gereği gibi yerine getirilebilmeleri, bilyük 

oranda, yöneticinin bilgi gereksiniminin karşılarıma derecesine 

bağlıdır. Çilnkli her işlev, karar almayı içe~ir ve karar silreci 

doğru, güncel, eksiksi.z, Bz ve zamarnnda sağlana.n bi lgi yle deş_ 
"''''' 

teklenmelidir. Bir yöne·~-iciniı~' elindek:i bilgiler bu özellihle-

r i L a ş ı ma z s a , e n a 7. .ı. n d an , a l d ı ğ ı k a ra r 1 a r 1 n rd t (' l j ğ i b o z u 1 :ı c: n k 

ve o işten beklenen başarı saglanarnayacaktır. Dtı yaklaşımla 

( 5 6) HA Yl-H ÜLGEN, .l§..l e tm(~ Y.9D.9_U_ı!lJ . .D..Üf;_ DjJ_gj_J.:Et.Y:t ı.::., .ts tan bnl , 
.1980, s. 4. 
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değerlendirildiğirıde, 'bilginin bir rekabet arac.ı 9lma özelJ.iği 

taşıdığı söylenebilir/( 57). 

;Yönetim dii~eylerinde gereksinim duyulan bilgiler farklı 
1 

özellikler taşımaktadır. Bu farklılıklar şöyle aç1klanahilir: 

Ust dilzeylere doğru gidildikçe planlama faaliyetlerine yöııe] ik 

bilgi kullanımı artmakta, alt düzeylerde ise denetim faaliyet-

lerine yönelik bilgi gereksinimi artmaktadır. Benzer şekilde 

kullanılacak bilginin öz ya da ayrıntılı olması da, yönetim dji 

zeylerjne göre değişmektedir. Üst yönetim düzeylerinde: dah;,.ı. 

çoh 57 bilgi önemli olmakta, alt düzeylere doğru inildikçe ay-

rınt.ılı Li1giye gereksinim ar·trnaktac:l:ır·. Yönetim diiz(~ylc~rinde 

gereksinim duyulan bilgilirin kaynağı açısından da farklılık-

lar vardır. Ust düzeylerde örgüt dışından elde ~dilen bilgile-

rin kullanımı artarken, alt dGzeylerde örgüt içinde tü~etilen 

bilgiler daha çok kullanılmaktadır:/( 58). 

"'''' 

B. Yönetim Bilgi Sistemi 

a) Yönetim Bilgi Sisteminin TanımL 
----------------------------------

Yönetim süreci, geniş anlamda, i:)nceden saptanmış amaç-

lara ulaşmak için örgüt !(aynak larının dağJ l1.mırıJ. planlayan, ÖK 

gütleyen ve denetleyen bir sistem olarak tanıınlaııabilir. YBne-

tim sürecinde yönetcininin do~ru karar alabilmesi için kendisi 

( 57) A. g .k., s. 7-8.; -----, ''YöneLlc.i Bi.l·gi Sistemlerinin 
Tasarlanması ilkeleri.", Profesy_grH::l. yC.)ns:_t:ic_i, S. ll, 
A~ustos 1981, s. 13-15. 

( 58) ALt GÜNEŞ, "JtUg_i::-;a_y·a:}_:: YQ .Q.a_şi_ç_ PxQSr_0.!nl.s..!!U3:.ı Açıköğretim 
Ders 1<-i.tı:-ıplan Yayuı No: :129, Ankara, 1!)85, s. fı-7. 

,, . ,,~ ' 
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ne iletilen bilgileri çok iyi anlamasJ ve dc~erlendirmesi ge-

rekmektedir. YBnetimde etkin planlamanın temeli denetim ve yB-

neticiye do~ru, tam ve zamanında iletilen bilgilere dayanmakt~ 

dır. Günümüzde yBneticinin bu gereksinimini karşılamak ve daha 

geliştirilmiş bilgi sistemlerini kurmak, küçük ya da büyük her 

örgütün Bnemle üzerinde durduğu bjr konu olmuştur. Bu çabalar 

ise y6netim bilgi sistemini ortaya çıkartmıştır (59). 

/vBnetim bilgi sistemi; y6netim için gerekli bilgilerin 

toplanması, analiz edilmesi, Bzellenmesi, saklanması ve ilgili 

yerlere iletilmesini sağlayan bir sist~mdir( Bu ·tanıma kaqpn 

bilgisayarların y6netim bilgi sistemlerinde geııiş biçimde kul-

lan ıl mas ı· sonucu b :i. lgisayar .I. ara day al J. tan 1 m] ar ı giiniimiide daha 

geçerlik kazanmıştır. SBzkonusu tanımlar iki grupta toplanabi-

lir ( 60): 

1. Yönetim bilgi sistemini bir donanım düzeni olarak 

gören tanımlar: 

Bu g6rfişe g6re y6netim bilgi sistemi, yöneticilere uç-

lar ve türlü çevre birimleriyle bağlanmış bir bilgisayar sisl.~ 

mi ya da bi ı_· ıııerkezj i şlerıı birimi ve çevre bi. r-lm.iyle bunlar 

arasındaki bağlantı ağıdır. 

( 59) ATiLLA SEZGİN, Yönetimsi~ E.J.anlJ.ınıa, J<ontrol ve Kar:ar Ve.r:.=_ 
ın e A_:ı;:Q..cı Olarak .f-lek L.umlk. _Bilg;!._ .İşlem Ha~ inaları na Da
yalı Yönetim Bilgi Sistemleri, Ankara, 1974, s. 74.; 
YÜKSEL DEVECİGİL, "Sevk ve ldare Aracı Olarak Kompiiter", 
Sevk y.e İdare [l_ı:;>:r:_gisj_, s. 29, Ocak 1971, s. 16. 

(GO) ÜLGEN, s. 7.5.; OKTAY FERÖAN, "YBnetim ve Bilgisayar", 
$e"\~k ye td..f!.:rg P._tZJ·gi.ş_i, S. 78, Şubat 1975, s. 79. 
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2. YBnetim bilgi sistemini bir yazılım sistemi olarak 

gBren tanı.mlar: 

Bu görüşe göre ise yBnetim bilgi sistemi; bir bilgisay~ 

rı, bilgileri toplayarak işleyecek, saklayacak ve iletcek bi-

çimde yBnetecek bilgisaya~ pr·ograrnları ve kullanım yBntemleri 

topluluğudur. 

Bu açıdan yBnetim bilgi sistemi, işletme yBnetici ve 

diğer ilgililerine gerekli bilgileri sağlayan ve rutin kararl~ 

rın verilmesini programlar B1çi.isiinde olurlu kılan bir sistem-

dir (61) (Bu tanım, yBnetim bilgi sistemine ilişkin iki ger

çeği yansıtması bakımından önemlidir. Dirjncisi; yönetim bilgi 

sisteminin, yöneticilere ve işletmenin ilgili diğer kişilerine 

gerekli bilgileri sağlamasıdır. Burada karar verici (yörıetici 

ve diğer ilgililer) yBnetim bilgi sisteminde baskın öğedir. 

İkincisi; yBnelim bilgi sisteminin rutin kararlara, yani önce-

den belirlenmiş genyöntemler çerçevesinde alınan kararlara yö-

nelik olmasıdır. Buradaki. baskın öğe ise programlanmış karar-

lardır( Ayrı.ca şunu da belirtmek yerinde olur (62): Bilgisa-

yar, bir yönetim bifgi ~istemi değildir. Ancak yönetim bilgi 

sisteminin etkinliğini ve hızını artıran bir araçtır. Öncelik-

le sistem, daha sonra da sistemi destekleyecek araç ve gereç-

ler olarak düşünülmelidir. 

(61) FEVZİ SÜRMEL1, Finansal Bilgi Sistemi ve Maliyet Muhase
pesi Alt Sisten~.i Uygulamas_ı, Eskişehir İ.T.!.A. Yay. No: 
198/128, Eskişehir, 1978, s. 48-49. 

(62) EMtN DOGAN AYDTN, Bl.li.şi.m_ Ne_dir_, tstarıbul, 1~)82, s. 2. 
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b) YBnetim Bilgi Sisteminin Temel Varsayımları 
----------------------------------------------

YBnetim bilgi sistemiyle yBnetim arasında çok yakın bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, yBnetiın bilgi sisteminin yBn~ 

ticinin bilgi gereksinimini karşılamas1ndan kaynaklanmaktadır. 

Bu nedenle yBnetim bilgi si sterninin temel varsayımları s()zkon.l.:!_ "'"'' 

su ilişkiye dayanmaktadır (63): 

1. YBnetici, ilgili bilgilerle desteklenmelidir. 

Karar verme sürecinde, alınacak kararlar çok ve oldukça 

delişiktir. Her karara ilişkin gerekli bilgilerin Bnceden be-

lirlenmesi ise genellikle zordur. Ayrıca işletme, gerek faali-

yetlerden ve gerekse çevreden gelen veri hollu~u içindedir. Bu 

nedenle etkin bir yBnetim bilgi sistemi, ancak ilgisiz bilgi-

lerin yok edilmesiyle, başka bir deyişle yBneticinin veri bol-

lugu içinde kaybolmasını Bolernekle olurlu olacaktır. 

2. YBnetim bilgi siEtemi, y6netimin gereksinim duyd~lu 

bilgileri sallaınalıdır. 

Bir yBneticinin kendisine hangi bilgilerin ~erekli ola-

calını belirlemest,·~ereceli kararların, yapısını ~e karar mo-

dellerini bilmesine ballıdır. Dtı koşulun güçlüili ise açıktır. 

Bu nedenle yBnetici, kendisine gerekli olacak bilgilerden faz-

lasını isteme egiliıııindedic. ,Bu tutum da y6netiın bilgi sistemi 

nin etkinlllini azaltacaktır. 

-----------------~-
(63) SÜRMELİ, s. 50-51. 
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3. YBneti.cl gereksiııim duydu~u bilgilere sahipse, vere-

ce~i kararlar olumlu olacaktır~ 

Bu varsayım, ancak yBrietlcinin elindeki bilgileri iyi 

kullanması dtirumunda geçerlidir. Karmaşık sorunlarda verilecek 

kararların olumlulu~unu, karar sürecinin iyi anlaşılması ve 

bilgi, birlikte .saptayacaktır. 

4. YBnetici, yönetim bilgi sisteminin nas.ıl çalıştığln.ı 

bilmek zorunda de~ildir. 

YBneiicinin, yönetim bi lgi sisteminin nasil çalıştığın:ı. 

bilmemesi durumunda, sistem tasarımı ve kontroluna katkısı ol-

mayacak demektir. ·Bu durunıda ol an bir yöneti c .i., s i s Lernden ne-

ler isteyebileceğini de bilmeyecektir. Bunun sonucu olarak da 

yönetici, yönetim bilgi sisteminin kullanıcısı olacağı yerde, 

sistem yBneticiyi kullanır durumda olacaktır. 
""''' 

YBnetim bilgi sistemiyle yön~tici arasırıdaki bağımlılık 

açıktır. Bu açıdan varsayımların çok jyj belirlenmesi gerekrnek 

tedir. Bu da yöneticinin '>'özecPği sorunların doğr·u saptanması-

na; verilerin nasıl, nereden ve rıe zaman loplanacağının iyi b~ 

.1. i rlenmes ine, ayrı. ca karaı· s ii r·ec j nin ve b .i lg .i gerek s i ni ml er i-

nin analizine ba~l1 olacukLJ..r (64). 

(64) ERKUT, s. 52 . 

.. •.(", ' 
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c) YBnetim Bilgi Sistemine Sistem Yaklaşımı 
--------------------------------------------

YBnetim bilgi sistemine sistem yakJ.aşımının hareket nok 

tası, işlet~enin ilgili biltiln taraflarına bilgi sa~layacak ge-

niş hir yapının oluşturulmasıdır. Bu nedenle sistem yaklaşımı-

nın ana amacı, işletmenin alL b6lilmlerine ilişkin verimlili~i 

do~rudan dikkate almadan, işletmeyi bir bilLUn olarak optimize 

etmektir. Ancak işletmenin tiiııı faaliyet bi"Slilm.lerini -üretim, 

pazar lanıcı, personel, finans- i <;eren, bir yön et im bi lg 1 s i s te-

mi, uygultl.~-a açunndan ·,o.lduk.-,.~a güçtlir. Öncelikle bölüınlerin 

bir sistem içinde bütUnleşLirilıııesi veya yeniden belirlenmesi 

gerekrrıektedi r. Bu n un sonucu olarak s i s Le m yaklaş ı. mı aç ı s ı ndan 

bilgi sistenıini geliştirmeye yönelik iki akım ortaya çtkmış-

tır. Bunlar, "Bütürıleşik Bilgi Sistemi" ve "Ayrık Bilgi SLsLe-

ıiıi" yaklaşımlarıdır (65). 

c.a. Bütünleşlk Dilgi Sistemi 

Bilgirdn, işletmenin bütün alt sistemleri tarafından i§. 

tendiğ:i ve kul.L:.ınılchğı aç.ı.kL.tr. Ayrtca bilgi,· bütün alL sis-

temleri il.gilendirerı ve; :iıısan, para gibi işletme kaynaklarını 

anımsatan ortak bir .ö~edir. Dolayısıyla alt sistemler arasında 

bu açıdan bUtUnlUk gisteren bir etkileşim olacaktır. Bütünle-

şik bilgi sisteıııihifı çıkı:;; noktası, bu.yaklaşımdan kaynakları-

ınaktadır. 

· (fi5) JOHN G. DlJHCH-FELLIX R.· STRATER, IrıJg.r:.ı:ımJ .. Ls.UJ. _B.:.y_st~.!:rııs __ 
:n~o:ı;_:_y a.u_<.i I'ı:.rı.c::.Lü.;.s:_, California, 197•1, s. 9-12. 
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Bütünleşisk.bilgi sistemi, her işletmenin kendi başına 

bir bütijn oldulu varsayımından hareket eder ve işletmenin alL 

sistemleri için gerekli olacak bilgilerin merkezi bir yerde 

toplanmasını 6ng6rür. Biitilnleşlk bilgi sistemi bu merkezilik 

işlevini, Ortak Veri Temeli veya Bilgi Bankası olarak adlan-

dırılan merkezi bir birim aracılıQıyla yeri~e getirmektedir. 

Bundan sonra işletmenin alt sistemleri tarafından gereksinim 

duyulacak bilgiler, l::ıliti.inleşik sistem içinde işlenerek ilgi li 

y6neticilere verilecekLir. B6yl~ce aynı verinin veya bilglinin 

sistem olarak işletmenin de~işik merkezlerinde l>irden fa~la 

kaydedilmesi, işlenmesi ve depolanması 6nlenmiş olacaktır(GG). 

Blitünleşik bilgi sistemi g6rUldü~U gibi iki amaca yBne-

liktir: 

1. Y6netim eylemlerini, işletmenin alt bBlümlerini dik-

kate almaksızın, bir sistem olarak bütlinleştirmek. 
"""'' 

2. Girdilerin yalnızca bir kez kaydını sallayan bir bil 

gi sisLe~i kurmak ve daha sonra bUtUn bilgi gereksi-

nimlerini işletmenin diler b6lilmlerinde, girdinin 

tt.=krar kaydını zor-_unlu kılmadan~ karşılanıaktır. 

Büttinleşik bilgi .sistemi çeşitli yararlar sağlamayla YQ_ 

neliktir. Kısaca bunlar; bllgiişleci eylemlerind~ gereksiz tek-

rarı 6nleyecek, karmaşıklığı ve buna bağlı olarak hataları a-

zal ta cak, bi lg i leri n daha c,.:abuk ve zaınaru.nda sağlanmas J nı ol u_p 

(66) JOEL E .• ROSS, M_:}lı_agemc'nt. D_y Inforını-:ı:.:.tiorı Systems, New 
Jerseyj 1970, s. 225-228. 

'· •.fı ' 
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lu kılacaktır·. Ancak do~allıkla b6yle bir sistemin tasarımı, 
""''' 

beraberinde bit· dizi sorunlar da getirecektir. Sisternin geliş-

tirilmesi; bütün yönetim düz:cyJ(::~ri aras.ındaki bağlantının sağ-

lanrnasını, oldukça deneyimli ve beceı·ikli kişilerin istihdamı-

nı, yeterli bilgiişlem donanımlarının alınmasını ve büyük tu-

tardapara harcanmasını gerektirecektir (67). 

c.b. Ayrık Bilgi Si.stemi 

Sistemin karmaşıklı~ı ve esnek olmaması nedeniyle y6ne-

tim bilgi sisteminin bütünleşik olarak geliştirilmesinin güçlll 

ğü ortadadır. Ayrik bilgi sistemi, bu aç:ıdan biitünle:;>.lk bilgi 

sistemine seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ayrık bilgi sisteminin temel çıkı:;> noktası, işletme 

içinde haberleşm~ kanalları aracılığıy~a bütünleştirilen bağım 

sız alt bilgi sistemlerinin kurulmasıdır. Sistemler sistemi o-

larak da nitelendirilen ayrık bilgi sistemi; işletmenin pazar-

lama, üretim gibi b.i lg i gereksin imi duyuları böl üm ler .i d ik ka te 

alınarak geliştirilen alt bilgi sistemlerinin bir a~ıdır. Böy-

le bir ağda, ayrık bilgi sistemini vurgulayan üç temel özellik 

vardır (68): 

1. Ağa dahil bazı alt sistemler, diğer alL bilgi sis-

tamleriyle karşılıklı eylem gereksinimi içinde hulu-

nacaldardır. Diğer bir deyişle ~ . .:;isLernler arasuıda, 

(67) SÜRMELİ, s. 56. 
( 68) JEROME KANTER, Hantı,..tı~~J\ı~·nt.=Q_r,:_ienteçl_ Ma_na_ggl!.LQJX.l. bıl~Q..r:.Hti.~L: 

ion Systems, 2nd Ed., New Jersey, 1977, ::-;. 21-22. 
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bilgi alış-verişi olacaktır. 

2. Ortak veri tç~nıel!ninin yerini, her alt bilgi sislenıj_ 

ne alt bireysel veri temelleri alacaktır. Bir alt 

sisteme ait veri temeli, di~er alt sistemlerde de 

kullanılabilecektlr. 

3. Sistem olarak tUm işletmenin bilgi gereksinimlerini 

karşılamak aıuac.ı.yla alL slsleıııler, birlc~J\Le harel;ct 

etmek zorunda kalacaklardır. 

/Ayrı k bilgi !:;ls Leııılnde, i.i<::erinde önemle durulacak konu; 

bilgi kullanıcıları arasındaki etkileşimi sa~layacak tıaberleş-

rııe kana1lar.ı.n.ın kurulması sorunudur. Haberleşme kanallar ı, bii-

tiinleşik bilgi sistemindeki kanallardan fa~Ja. olacaktır. Çiinkii 

bliti.inleşik bilgi sÜ>tc:ıııinde bilgi kullanıcıları, sistenıle doğ-

rudan ilişki içindediı·ler. Buna karşın ayrık bilgi sisteminde 

her- alt sistem, diğer alt sistemlerle biJgi a.bş-verişinde bu-

1 unacaklardır '/ 

Buraya kadar belirtildiği gibi/~tyrık bi.Jg·i sisteminde 
/ 

veri temelleri ve buna ba~lı olarak lıaberleşnıe kanalları art-

maktadır. Ayrıca aynı veri veya bilginin birden fazla sisteme 

girdi olarak dahil edilmesi sl~i noktalar, ayrık bilgi siste

ıninin sak.1.ncalarıru oluşturmakta.dı.r./Bunlara karşın ayr:ık bil-

gi s:istenıi., bütihıleşik bilgj sisteıııi gilıi karınaşık değildir. 

Donarum açısından maliyeti. daha düşükLüı· . .'\yr1.crı. Gycık bilgi 

sist.eıııi.ne da.hil bir alt sist.:.~m.in ;>•araLt:ığ.ı. aksaklıL, diğer all 

s i s te ml er .i. büy ii k oı·a.nda (-;Lk i l erııeyecck Li c. Bı ı rı da. n başka ay r :ı k 
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bilgi sistemine .eklenecek olr alt bilgi sistı::'iııi, kurulu oları 

di~er alt sistemleri de~iştirmeksizln sisteme katılabilecek

tir./Ayrık bilgi s.isteıııirdn bu üstünlüld.eri ve biitünleşjk bil-

gi sisteminin uygulama güçlügü, işletmede birden fazla bilgi 

sisteminin kurulma gerekliligini vurgulamaktadır. Ancak git-

tikçe geli~~n bilgisayar teknolojisi ve sistem çalışmaları kar 

şısında bütünleşik bilgi sistemine yönelik yo~un çalışmaların 

varlı~ı da dikkate alınmalıdır (69). 

d) Veri Temeli 

Veri temeli ya da bilgi bankası, işletmenin biltün bBlüm 

leri tarafından ve farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde 

ve tüm verileri ya da bilgileri içeren merkezi bir dosya veya 

dosyalar dizisidir (70). 

Veri temeli, yönet:im bilgi sistemine sistem yaklaşımı 

çerçevesinde farklılıklar gösterecektir. Bu farkl~lıklar, bü-

tünleşik bilgi sistemi ve ayrık bilgi sistemi dogrultusunda 
' ,, ' 

oluşmaktadır. Bütünleşik bilgi sisteminde veri t~meli tektir. 

Başka bir deyişle veriler veya bilgiler, "Ortak Veri Te:meli" 

nde toplanacak ve istendiginde buradan tekrar alınacaktJr. 

Ayrık bilgi sistemindeki veri temelleri de, Ortak Veri Temeli-

ni koşut oJarak, dasyn vey~ı dosyalar dizisinden oluşmaktad:tr. 

Dosyalar arasında ba~ımJılık, burada da temeldir. 

(69) SÜRMELİ, s. 58-59. 
(70) A.g.l>., s. 59. 
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e) Yönetim Bilgi Sistemi ve 
---------------------------

İşletme Personeline Etkileri 
----------------------------

!şletme içinde yeni bir sistemin uygulanmaya başlanması 

ile kuşkusuz bazı delişıneler gerekecektir. İnsanlar ço~unluk-

la de~işime karşı tepki gösterirler. Bu nedenle e~er bir işle~ 

me yeni bir bilgi sistemi kuruyors~ bu sistem, organizasyon i-

çinde çalışan personelin tepkileriyle karşılaşabilir. Yeni si~ 

tem, pers~~~li olumlu Ya da olmumsuz etkiler. Bu etkiler şöyle 

sıralanabilir (71): 

1. Yeni bir sistem, işletmenin organizasyonu içinde çe-

şitli de~işiklikler yapılmasını gerektirebilir. Bazı kişiler 

başka bölümlere aktarılırken, di~erleri kendi bölümlerinde. kal 

makla birlikte birtakım yeni ya da ek görevler almak zorunda 

kalır. İşletmenin faaliyetlerini daha çok etkinleştirınek amacı 

ile yapılan bu yer de~iştirrneler ve de~işiklikler, çalışanla-

rın direnişiyle karşılaşır. ÇünkÜ·personel, biçimsel organiza~ 

yondaki statüsünü korumak isteyecektir. 

2. Sistem, 'organizasyon~n biçims~l olmayan yapısını da 

etkiler. Bir organizasyon; ortak de~erler, a.hlaki.kavramlar, 

tabul~r, özel çalışma ilişkileri ve ayrıca bazen, üyeler ara-
.• . .r. 

,, ' 

sırıda özel bir dilin kullanıldı~ı bir sistem gel{ştirir (72). 

-------------------
(71) ERDOÖAN TAŞKIN, "Yönetim Bilgi Akış SisLernl ve İşletme 

Personeline Etkileri", Yeni lı D\:!.n.:.ws~-' Yıl. 7, S. 79, 
Mayıs 1986, s, 28. 

(72) ÜLGEN, "Bilgisayarların İşletmedeki Rolü", 5_<J_nqyjd_ç:_g 
Yarıli.:_l-_ 1 S_. 6, El(im 1979, s. 21~ 
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Çoğunlukla bu yapı, organ:izasyonda günlük işlevierin yi.iriitiilnıg_ 

sinde gtiçlü bir etki yapmak e~illmindedir. Yeni bir sistemin 

yarattığı davranışsal sıkıntılar nedeniyle biçimsel olmayan 

yapı üzerindeki etkisl, biçimsel yapıyı etkilernesi kridar Bnem-

lidir. 

3. Organizasyonun beLirli üyelerinin kişisel Bzellikle-

riyle bilgi ve deneyimleri, yerti sistemdeki davranışları elki-

leyecektir. Bu unsurlar, yaş, çalışma stiresi, kişilik, kUltUr 

bir i kimi, bi lg i saya;r .bi lg i s i, yBnetim ?üzey i ve aneeki BrgUt-

sel değişmelerideki deneyimleri gibi unsurlardır. 

4. Eğer yön et i m, aç ı k bir haber] eş me yi sağlarsa ve ş j k::.ı:. 

yetlerin nedenlerini araştırırsa, organizasyondaki Uyeler, a-

maçlanan değişime olumlu yönde tepki gösterirler. Bu nedenle 

çalışanların değişimle ilgili dUşUnceleri, korkuları ya da en-

dişeleri de dikkate alınmalıdır. 

5. Değişime direnç; irisanların doğasında var olan bir 

özellikten daha çok, temelde, yapılan değişimin belirli yön-

temlerine karşı oJ.uşan bir tepkidir. Bu bakımdan uygulanan y0n 

temlcrip de~iştirilınesi lıi]n gdrckcbilir. Ancak bu yöntemler 

aslında, işlevsel olmayan davranışların bir böltimünü açıklamak 

tad:tr. 

İşletmede yönetim bilgi akışıyla il~ill olarak çalışan-

ların işlcv.sel olmayan,, baş.ka bir deyişle görevlerin yürütülmg_ 
. ' 

sine engel olan, davranışlarının ola~aklar BlçüsUnde azaltılma 

sı, ortaya çıkan sorunların çöztirnil için gereklidir. Bu amaçla 
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alınacak çeşitli önlemler vardır (73): 

Öncelikle işletme yöneticileriyle öteki alt dlizey yö-

neticilerin, teknik kurmay personel ve di~er çalışanlarla sil-

rekli ve olumlu bir haberleşme içinde olması, sistemin başarı-

lı olması açısından uygun bi.r örgütsel ortam sa~layacalttır. 

Ayrıca personelin si~teme katılmasını sa~lamak ve bu a-

maçla da işlem (alt dlizey) yönetimine daha fazla sorumluluk 

vermek gerekecektir. Çalışanların bireysel amaçlar·ıyla işlLme 

amaçlarının sistemle birlikte uyumlaştırılması sa~lanmalıdır. 

!şletme personelinin sistemi desteklemesi, sistemin de person~ 

li ezmemesi sa~lanmalıdır. 

Sistemin Bzelli~i ve amacı elden geldi~ince açık biçim-

de tanımlanmılıdır. B\ınun anlamı, sistemin do~rudan ba~lantı 
, ',' 

kurulacak ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi demektir. Sistem 

planlanırken, kurulurken ve ylirlitlillirken bUtUn yönleriyle tar-

tışılmalı ~e anlaşılınayan noktalar aydınlatılmalıdır. Bu neden 

le sistemi kullananlar arasında tam bir iletişim zorunludur. 

Sistem planlanırken sistemin faaliyet alanı; bUtUn işl~ 

ri bilgisayarın yapaca~ı şekilde delil, bazı görevler kişile-

rin üzerinde kalacak biçimde dlişlirtlilmelidir. Böylece sistem i-

çinde insanın de~eri, korunmuş olut. 

Sistemin uygulamaya konulmasıyla birlikte işletmedeki 

mevcut başarı de~erlendirme ilkeleri, yeniden gözden geçiril-

( 7 3) HENRY C. LUCAS, Iıı_:f_g_:ı::ma_tton Şys_t~l!l§_ Çonsepi;,_ş _ _fQ:ı;:_ M<ına:::. 
gement, New York, 1978, s. 63-65 . 

•• • ,r. 1 
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melidir. Kurulan sistemle beraber personelin başarısını ölçe-

cek yeni ilkelerin geliştirilmesi zorunlu olabilir. örne~ln, 

bireysel ödüllendirme sisteml.eri yerine grup başarılarının B-

dUlendirilmesi gerekebilir. Sistemin başarılı olabilmesi için 

bu sistemi kullanacak işletmenin gereksinimlerine göre önceden 

çok iyi bir tasarım yapılmalıdır. Böylece sistem kullanılmaya 

başlanıldı~ı· zaman, etkinli~i:~rtacak ve sistem içindeki per-

sonelin olumsuz tepkileri de azalacaktır. Dolayısıyla sistemin 

tasarımını yapan uzmanlar, bu sistemi kullanacak organizasyo-

nun gereksinimleri doğru] tusıırıda çalı $rııa] ar yapmalıdır. 

C. Otomasyonun Yönetim İş]evlerine Etkisi 

a) Planlama İşlevi 

Planlama en basit şekliyle neyin, ne zaman , nasıl, ne-

rede ve kimler tarafından yapılaca~ının önceden belirlenmesi 

sUrecidir. Baska bir deyişle, bir amacJ gerçekleştirmek için 

en iyi davranış biçimini seçme ve geliştirme nitel.i~i taşıyan 

bilinçli bir süreçtir (74). 
•• ' -~~ 1 

Planlama ile otomasyon arasındaki ilişkilere üç açı-

dan balolabilir (75): Bunlar; bilgisayar için planlama, bil-

(74) KEMAL TOSUN, 1s1EüJne_ Y9netiın.i, Ankara, 1982, s. -!7.; SE
MİH YILDIR, "Planlama ve Karar Verme Aracı Olarak S.iıııi
lasyon", Yönetin)., Yıl. ·1, S. 13, EylUl 1981, s. 59. 

( 75) MUSTAFA 1PÇİ, "Elektronik Bilgi İşlem Malcinaları na Daya
lı Yönetim İlişkis.i, .tı_nlc::ı.r~g. 1T.lL\ .I.2.~;..r_g_:L_ı:~_j, C. X, S. 1-2, 
1978, s. 147. 
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gisayarla planlama·t bilgisayar temeliqe dayalı p~anlama ve ka-

rar verme teknikleridir. Ust düzey yönetimi, gelecekteki kara~ 

larının başarısını etkileyecek, bilgisayar temeline dayalı bil 

gi sisteminin uygulanmasını' kararlaştırırken, çeşitli çalışma-

lar yapmalıdır. Bunun için herşeyden Bnce dlişilnlilen yeni sist~ 

min amaçları, açık biçimde tanımlanmalı ve bundan sonra tUm 

projenin yliriltlilmesi, bilgiişlem uzmanlarına bırakılmalıdır. 

Sözkonusu uzmanların başarılı olabilmeleri için list yönetimin 

desteline gereksinim duydukları açıktır. Bu nedenle yönetici-

lerin önce bilgisayar için planlama faaliyetlerine özen göster 

meleri gerekecektir. 

b) örgütleme !şlevi 

Örgütleme işlevi, planın uygulanması için gerekli olan 

işlerin belirlenmesi, bu işlerin gruplandırılması, gruplandırı 

lan işlerin personel tarafından etkin şekilde yerine getirilmQ 

sini olanaklı kılacak bir bBllimlemenin yapılması ve böylece en 

uygun bir işbBlümil ve uzmanıaşmanın gerçekleştirilmesi, işleri 

daha kısa sürede ve daha az emekle görebilmeyi olanaklı k.ıla-

cak ar-::>.çların saptanmasJ. ve daha verinıli ve etkin bir çalışma-

yı sa~layacak yBntemler, kurallar ve politikaların belirlenme-

sı gibi işleri kapsar (76). 

,-------------------
(76) TOSUN, s. 75,; i\ynntılı bilgi için bkz. -----, "CHESTER 

I BARNARD '·· a Göre örgütün Temel Ö~_eleri", Organic?as:von, 
Yıl, 2. S. 5, s. 47-61.. 

.•. rı 
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Bir işletm~nin otomasyana geçmesiyle, bilgi işleme ve 

bilgi akış sistemi faaliyetlerini y5net~n b5llimlerde çeşitli 

deği ş ikl ik ler in ol mas L doğal ch r. Bu durumda Ôrgütürı daha bü;y iik 

bir etkinlik sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesi gerekir . 
.. •-J"I ' 

Kimi .organlar yeniden gruplanacak, bazı bölümlerde yerine get~ 

rilen görevler kaldırılacak ve yeni bir bilgiişlem böliimünde 

bütünleşerek toplanacaktır. Bu değişiklikler sonucu, orta dü-

zey yönetimin otomasyandan etkilendiği, ybnetim alarıının geni~ 

lediği; dolayısıyla yBnetim piramidinin yaygınlaşıp, hiyerarşi 

basamaklarının azaldığı belirlenmiştir. Öte yandan, yeni lle-

tişim teknolojisi ve otomasyonla işletmelerde, tekrar merke~-

den yönetime doğru bir gidiş olmaktadır. Otomasyon sayesinde 

üst yönetimin güncel ve güvenli bilgi gereksinimJ karşılandı~ı 

için merkezden denetim ve karar alınayla birlikte, yönetim fel-

sefeşi de etkilerımiştir (77). 

c) Yürütme işlevi 

' . 
Planlar hazırlandıktan, örgütsel yapı saplarıdıktan ve 

belirlenen·kadrolar yetenekli yersonelle dolduru.1up tüm maddi 

ve insanla ilgili unsurlar bir araya getirildikten sonra işle~ 

me harekete geçmeye hazJ.r demektir. İşte yiirütme işlevi, bu ey 

rede başlar ve iş1.etmede yer alan kişilere görevlerini en et-

kin ve v0riınli şekilde yaptırmak amaçlanır. Bu özelliğiyle yü-

(77) ÜLGEN, lıletme Yönetim.inde Bilgisay~r, s. 191. ; ÜLGEN, 
"Bilgisayarın İşletme Organizasyon Yapı.sJ. Üzerindeki 
Eti .. ., O .•,. T u.l ') S ~ 90 ()') {lSl , rganll;.9:§..J.Q.ılı ı .ı. ...... , • 1;, s. , - . .., • 
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rlitrne işlevinin konusu, insanlardır. Kişilerin dlişUnUş ve dnv-

ranışiarını işletmenin amacı do~rultusunda yBneltmeyi amaç edi 

nen yBnetimin başarı olanakları, gerçekte yUrUtme işlevinin b~ 

şarı derecesine sıkısıkıya ba~lıdır (78). 

Otöihasyonun yUrtitme işlevi fizerindeki etkilerine bal\ J 1-

dı~ında, Bncelikle list yönetim ve yUrtitme organları birbirleri 

ne daha çok yakınlaşacaktır. YUrUtme faaliyetleri bir sistem 

anlayışı içinde de~erlenecek; di.izenli bir yürütme, emir-komuta 

ve raporlama sisteminin kurulması gerekecektir. Başka bir· de-

yişle, Brglitsel dlizen kurulacaktır .. Otornasyonla biçimsel ylizy~ 

ze ilişkilerin azalmasına karşın, bölümlerarası bilgi alış-ve-

rişl artarak, bilgi akışı ve haberleşme sisLemleşecektir. Mer-

kezi bilgi bankası ve bilgiişlem işletmenin satınalm~, Uretim, 

satış, finans, v.b. gibi yönetim faaliyetlerini destcklernlş o-

lacaktır (79). 

d) Uyumlaştıima İşievi 

• •1 • 

Uyumlaştırma, işletmenin varlılını ve blitU~lU~UnU sa~lrr 

~Tan·erı önemli etmerıdir. i:şletme; grup halinde çalışma, 01-Yll.i a-

maç dolrultusunda çaba harcama, kısaca işbirli~i sistemidir. 

Eri yalın grup çalışmalarında bile çabaların etkinli~i, uyumla~ 

tırılnıış oldukları. oranda ~trtar. Uyumlaştırına, işbirliği zorU!! 

(78) TOSUN, s. 89. 
(79) ÜLGEN, tsletıneYönetiıninde_Bilgisaya:ı;~, s. 197.; FEI?.GAN, 

"Elektronik l3ilgiiş]emin İşletmeye Tatbiki", $evk ve 
1dar:.s::. Dcr.gisi, S. 6, Nisan 197'1, s. 28. 
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lulu~u ve örgütlin karmaşıklık derecesiyle do~ru orantılı ola-

rak çarpıklaşan bir haberleşme sisteminin işlevidir (80). Bu 

sistem, grup liyelerini birbirlerinin çalışmalarından baberli 

k ı lmayı sa~ lar. İşietmeyi ol u ş turan ç~eş i tl i böl üm ler birbir le-

rinin yaptıklarından baberli olmazlarsa, işletme, k~rarsız ve 

kendi kendine rakip bir niteli~e bilrüntir (81). 

Uyumlaştırma; bir bakıma, di~er yönetim işlevlerinin 

saptanan i şletme amaç] an do~ru l tusunda e tk i n ve ver im] i şekil_ 

de çalışmaları .demektir. nöJi.iııılerarasJ uyurıı]a~;;t.Jrmanın sağlftrl!:l 

b i 1 me s i i s e ot k i n b ir ha. b er 1. e ş ırw ~:ı ğı ger e k tir eLi ğ i :i ç i n ot o ın as-

yonım uyurulaştırma işlevi Üzeı·indeki E'O (-)nemli etkisi, düzenli 

b.i.r haberleşme sisteminin kurulması y()nl'mdedir. Bu yo11a iist. 

yönetimden alt yHn~time do~ru bilgile~ hızla akt~~ı gibi, alt 

yönetimden list yönetime do~ru raporlar da hızlı ve etkin biçim 

de ulaşabilir. Ayrıca otomasyon sayesinde örgütlenme biçimind0 

oluşan de~işiklikler sonucu~ bazı hiyerarşik basamaklar orta-

dan kalkacak ve merkezden yönetim önem kazanacaktır. Bu oluşum 

list yönetim açısından ise uyurulaştırma faaliyetlerini kolaylu~ 

tıraçaktır (82). 

(80) İletişim konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. İNAL C. AŞ
KUN, "Yön et i md e Haberleşme", f.SADER, . C. I J, S. 3 ı Haz .i ran 
1976, s. 1-32.; ZUHAL KUTEŞ, "tşletıne :t(;-i fTa.berleşrrıi'", 
İşveren, C. IX, S. ~~'Haziran 1971, s. 3-8 .. 

(81) TOSUN, s. 119.; YTLDlfHN KALKIŞ, "!şletme Faaliyetleri
nin Koordinasyonu" ı 1_ş_tB.J.!btm .Sanl2ti Od_~ısı D__er~_;L_si ı Y.ıl. 
2, s. 17, s. 18. 

( 82) İSMET GİRİTL1, "Haberle~me Çağı ve Bilgisayar", Yen i_ lı 
Dünyası, C. 5, S. 58, A~ustos 1984, s. 5-6.; Ayrıntılı 
bilgi için bkz. TUGRAY KAYNAK, "Elektronik Bilgi İşlem 
Sistemlerinde Personel ve Organizasyon Mcse] eler i", ~::.ıJs .. 
y~ t da .re D er g i s i , S . :H ı H :ız i ra n l 9 7 l , s . Hl - 2 :i . 

"''~ ' ' 
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e) Denetim tşlevj. 

Denetim, gerçekleştirilen faaliyetlerin plan standart}~ 

rına uygun olup olmadığının ölçülmesi, farklılıkl.cı.ı·.ı.n bcdirleg 

mesi halinde bunların nedenlerinin ar<-u;;tırılması., dlizeltici ÖQ 

lemle?.rin alınması ve sontıçlar.ın dcğer.lend:irilmesi işlemlerinin 

tümüdür (83). Başka bir deyişle, bugünkü uygulamaların etkin-

li~ini ölçen ve bu uygulamaları önceden bellflenen bir amaca 

yönJ.end i ren süreç t :ir denet ·i ın. Den<' l. i min teırıe :ı i n i , devam eden 

faaliyetlerin planlama siirecirıde belirlerl(~n amar;l:ıra y()nPl ip 

yönelmedi~ihin izlenmesi oluş~urur (84). 

Otomasyonun denetim işlevj i.izcr·irıdeki etleisi hakkı.ndaki 

yaygın görüşe göre otomasyon yöntemleri geliştikçe, önlem Alın 

ması gereken durumlar en alt düzeye inecek, yönetimin bu işlev 

için harcadı~ı zaman azalırken denetimin esnekliği artacaktır. 

Çünkü otomasyon yard:ımıyla denetim slirecinde, modern sayısal 

yöntemlerden yararlanma olanağı artmış, denetim için gerekli 

olan bilgiler zamanında edinilmiş ve iyi bir raporlama slsLemi 

kurulmuş olacaktır. B~;:.,-~.r'r~e faaliyet sonuçlarJ.nın i.ist y('Snet:im 

tarafından a>nnda gözlenip, den(·tlenmcsiyle bu .sonuçlanl i.l iş-

kin yazılı verilerin dosyalama ve saklanması da kolaylaşmış 

olacaktır. Ayrıca otomasyon, daha öncele~i zaman darlı~ı ve 

(83) ÜLGEN, !sletme . .Yönetiminde Bilgisayar, s. 154.; A~'rıntı
lı bilgi için bkz. SERDAH. KOÇÜKBERİ\SUN, "Yönetim Deneti
minin Etkinlik Koşulları tı, Org9_ni~a~}, Yıl. 2, S. 7, 
s. 71-75. 

( 8~1) JOSEPH L. MASS IE (Çev.: ŞAN ÖZ --ALP),. İ§.l.~:t.!!L~ Yönetimi_, 
Eskişehir, 1983, s. 87. 
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uzaklık gibi nedenl~~le alt dilzeylere g5çerilen çeşitli ytirUL-

me ve denetim yetkiler in i n ;y·r:::niden merkezde toplanmasına neden 

olacaktır (85). 

1. OTOMASYONUN KARAKTERİSTtK YAPISI 

Bu b6lümde otomasyon kavramı 5nemli yanlarıyla vurgulan 

maya çalışılarak yararlarından s5zcdilecektir. 

Otomas;vonun özünde bilgi alış-verişi yatıııald.<ıdır. Dilgj_ 

ler ise en hızlı biçimde bilglsayar ortanıında toıılanıv de~cr-

leııdirilebilmektedir. Bu nedenle otomasyon, elektronik bilgii~ 

lem kavramıyla birlikte anılmaktadır. 

B i 1 g i s ayar s i st e m i n d e k i g i r i ş ve ç· ı k ı ş ın er kez 1 e d , k u ıı_t_ 

rol birimi ve bUtUn terminaller (lıiJgi.~ayar ekranlari) urasLn-

da oluşan,_,~tirekli, karşılıklı haberleşme yoluyla denge kurul~ 

rak otomasyon süd:.eminin kend.i iqlnde i:;;leınesi sağlarıınakL<.tdır. 

Otomasyon, temelinde bilgisayura dayalı bilgi alış-veı·i 

şı yatması; jrısan mi.i.dalıale::.;i_rıl en alL di.izeye :iruli.ı;:ıııesi ve si-

bernatiğin bir uygulamasını oluşturıııas.L nedeıd yle ben.zer·i sis-

temlerden ayrılmaktadır. 

(85) ÜLGEN, lılc_lme :;{{5o_etüııi.qde J3ilgisaı~L, s. 201.; IIALİL 
SARIASLAN, "işletme Yönetiminde Bilgisa~'ai'ırı Yeri ve 
Önemi", Ank{l.ra _Çlni_y_~2.._rs_:i_1_ı:_:si Sj__~{~ls<J.J~ Bil_gjJ 0~1.:. Faki.iltc,s i 
D er· g i s i , C., :) 8 , S , .l - ,..t , 1 9 8 3 , s . 3 3 - 3 5 .. 

" .. ~ 
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atomasyondaki asıl amaç:, qok haciıııli ıııonoton işleri ıı::ı

kinelerin yapması, kazarnlan zam~~rıla da J'ÖneLtcileriı.1 L;;lc·Lmc·:-

·y·i EtkJlc:ı hedeflere yönel-f.eeelz üst cl07.ey etkin1il\.Jer.1E~ uğr~:ş'-

rııasıd.ır. 

Otomasyon, yöncUm ını.ıha!3ebes:L için elde ed.i.leç:ek Ç(~ş.iL-

li raporlar yoluyla, yönetim bilgi sistemi çerçevesinde kurul~ 

cak karar destek alt sisteminde kullanılabilecelt analize yöne

lik raporların sa~lanmasına olanak tanır. Röy]ece iist yönetim 

kadernı.":l0rine karar almalarında yar-d-ırncı lık i.ş1evini d0 yc·rin<> 

getirmiş olur. 

Otomasyon için kurulacak iletişim ağı sayesinde dikey 

ve yatay haberleşme kanalları, etkin biçimde kullanılabilecek

tir~ Ayrıca, bu sayede, örgüt piramitJer·inin geniş olması ned~ 

niyle uyurulaştırma ve denetim işievlerinde giiq1tik]er]e 1-:nrşılr!-. 

şan i şletmeler, bu sorunlar uı.ı da en alt düzeye i nd i re b U ecek

lerdir. 

İşletmelerin tüm bağlı birimlerini içine a.lauık biçimde 

kurduklan bilgi ağ;lar1 9evrirrıiçi (on lin,e) sistemde çalış1yor 

ise; örgüt bl.it.iiniinde cerE:yan Pden bilgi eı.k:ışındald piiriizlpr· vı' 

olası işlem tekrarlarının sakıncnLtrı tanıaınen ortadarı kalkrrıak-

tadır. 

O tomas yon, .. s_:;ınay_ i. de üre t i nı yön t.cıııJer inin değ i ş nı es i ; ya

şam düzeyinin yükselmesi ve milyonlarca insanın yaşarnını etki

lerrıes i bak.ı.rıundan inceleme konusu yap1.! mak Lad 1 r. Arneri kn.' dak i 

fabrikalarda .i.Jk denendiğ.i dönemlerde oLoıııasyonun: 
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1. Daha yiiksek kalitede mc:tJı daha ucuz:.ı iiretebildi,ği, 
2. Alışılmış yöntemlerle oluşturulamayacak mal) a.rı.n 

hazıcJanıııa:::ına y<ı.rdJ.nı eLLiği, 

~3. Dirçok gi.iç ve tehlikeli görevleri ortadan ka]dırdıP;ı 

il. İşç:iye çalışma sırasında aklın.ı daha fa:r.la ku!Janııu.ı 

olanakları sağladığı gözlenmiştir (RG). 

Otomasyonun diğer· yarar-ları da şöyla sıralanubillı·: 

Otonıasyonun sağladığı yararların başu·ıd~ı :i ş ver i ıııinl.ıı 

artması gösterilebilir. Artan tiretim ve verimliLik sayesinele 

işsizlik sigortası uygulaması başlatılmıştır. Böylece işçi, 

bir süre daha licrcLirıin lıc·l i r·l i bir or.·anı.n1 alabilecek ve bu 

si.irede yeni iş olanakları araşLJrabilecektir. 

Otomasyon yöntemi sayesinde mevsime göre i~çi sayısını 

artırıp, mevsim geçince işçileri işsiz bırakmak zorunlulu~u da 

ortadan kalkmıştır. 

Otomasyon, maliyeti diişiirerek kütle üretimi yapma ola-

naklarını sağlamıştır. Bu sayerk~ fiyatlnr d.<t diişıni.iş ve iin·ti-

len malları, daha gerıiş halk ki Lleleri satın alına olanağına 
kavuşmuştur. 

E 1 e k L ro rı 1. k b<: yi n , rw k :cı dar il re t irn e ge ~·e k s i n i m · o 1 u uğu ı tt ı 

saptadoı k tan son re..., çal] şrııa tc~ınposıınıı ona gör(·: ayarlama!\ tad.lr. 

Ayrıca .i.rısanlaruı yapma.sı (,:oğu giiı:,: '/(• Lc-blikell işleri de· nıa-

kineler yaptJ.ğı için :i.ş kaz;ıJni'l önemli c:iJ~:lide azalmaktadıı.·. 
-------------------
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Otomasyon sayesinde liretim hem artmakta, hemde yetkin-

leşmektedi;: Örne~in c~~ ve ~~istal fabrikalarında, madeni eş-

ya yapılan yer J erde ürünün kusurlu ç :ıkması hal i nde, bunlar ına-

kineler aracılı~ıyla kontrol edilmekte ve Bziirlü malların ku-

surları, otomatik olarak ortadan ka1dırılmaktadır. 

Otomasyonun bilyUk kuruluşlar için en Bnemli yararı, ürg 

tim artıkları ve c;Bpleri •.'n :dL diiY.eyc~ indirıııesidi.r. Örneği..n 

cam levha fabrikaları nda 500 metre uzunluğu n dak i levhaları n kı,~ 

sur-lu kısımlar.ına dikkat eden elektronik bcylnlcr, bu kusurlu 

bBllime gBre canıın en ekonomik şek i 1 de ııas:ıl kesiyr~ceğin i kerıd.i 

kendine hesaplayarak kesj me lıaşLırııak La, ar L:ı.k ve işe yHraına:t.: 

cam levha miktarını en a]t dU~eye inJirmektedir. 

Yine otomasyon sayesinde, işçinin ref~h düzeyi yilskel-

miştir. İş saatinin kısalması ve Geretin artmasıyla kültürel 
.. ··l'l 

ve manevi gereksinimierin giderilmesi için daha çok zaman ayı-

rabilme olana~ı do~muştur. 

Otomasyon, işçilerin nitelilderini yükseltmelerini BzeQ 

di ren bir unsur olmuştur. Çtİnld.i elektronik beyinle çal1.şan ma-

kinelerin y~netimi içitı daha yüksek bilgi düzeyine gereksinim 

vardır. Bunun doğal blr sonucu olarak da işçi eğitimi biiyük ö-

nem kazanmıştır. 

OtomQsyon baz 1. i ş 1 er L or ta dan kald:ı rmaktadı r. Du durum, 

otomasyonun bir sakıncası ~larak gBriilmekle birlikte yine oto-

masyon sayesinde yeni iş alanlarJ_ a.çı]rnaktaclır. Bu da daha ni-

telikli işgUcUne olan gerek~inirni artırmakLadır. 

,,, '. 
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5~ BANKANIN TANIMI VE ÖNEM! 

"'"'' 

A. Bankanın Tanımı 

Bankanın tam ve tilrn bankacılık faaliyetlerini içeren 

tanımını yapmak oldukça gilçtlir. Çilnkil bankac~lık, de~işik a-

lanlardaki karınaşık faaliyetleri içerir (87). 

Glinlimlizde ekonomik ve ticari ilişkiler içinde çok Bnem-

li bir yeri olan banka; 1 serınaye, pa:ra ve kredi konularına gi-

ren, bu alandaki her çeşit işlemleri yapan ve dlizenleyen, Bzel 

kişi veya işletmele~ ile kamu girişimlerinin bu konudaki her 

tlirlü gereksinimlerini karşılama faaliyetleriyle u~raşan eka-

rıomik bir birimdir~ Ancak, zamanımızcia bankalar çeşitli alan-

larda faaliyet gBstermektedirler. Sıral~mak gerekirse banka; 

mevduat toplar, kredi verir, fatura Bder, fatura tahsil eder, 

inşaat yapar, sanayi kuruluşunu destekler, ortak ol1ır; borsaya 
. .. •.f.l 1 

fiilen girer, ülkenin kalkınınasını destekler, yBnlendirir. Bu 

hizmetleri nedeniyle; "Para ticareti yapan işletmeler", "Ser-

mayeyi az faizle alıp çok faizle işleten kuruluşlar" gibi ba-

sit tanımlamalarla yetinilınemelidir (88). 

SBzlwnusu faaliyetler in karmaşık ol mas ının en Bneınl i 

nedenlerinden biri, de~işen ekonomik ve teknolojik koşullarla 

birlikte bankacılı~ın da sUrekli ve hızlı bir de~işim içinde 

(87) HALİL Ç!V!, ]'ürldy~~ d~ Bankacılık, Ankara, 1985, s. 17. 
(88) SERVET EYÜPGİLLER, Ba_n...ls.ii!.Ç..J.lığ;q_ Qiri__ş_).. Ankara, ]985, s. 9; 

İRFAN GÜRGAN, Bankaç_.ıl.ı~, İstanbul, 1985, s. 1. 
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olmasıdır. Di~er bir neden ise Glkelerdeki ekonomik sisL~mle-

rin farklı olmasından k~yıınklanmakladJr. ÇGnkU bankaların iş-

levleri, &zel girişime.dayuJ1.Piyasa ekonomisi (kapitalizm) 

ile üretim araçları sahipli~inin devlete ait oldu~ıı merkezi 

planlı ekonomilerde (sosyn]i~m) Bnemli farklılıklar gBsle-

rir (89). 

Bankacılığın işlevi rekabetçi kapj talizmde, Lekelci 

kapitalizmde; gelişmiş ve az geljşmiş kapitalist ülkelerde 

deği şi k olmakla bir 1 ik te, (~o~unl u k la B zel gir i:-;: im i ş 1 c trııe le-

rine kaynak aktarmaktır. Di~er bir deyişle kapitalizmde ban-

kaL:ı.rın gBrevi, par as ı ol arı lar] a sermayeler j n i ödiinq sc f'!naye 

ile artırmaya çalışanlar arasJnda aracıl1k yarmaktır· (90). 

Öncelikli görevi durgun sermayeyi faal sermayeye dB-

nüştürmek olan bankalar:uı, kapita1iznı.in serbest rekabetçi 

aşamasından tekelci aşama s ı na ge çın~~ s :i nde öne mJ "i. b ir pay 1. var-

dır. Üretimin yo~u;J~şrııasJ sonucu teke'lJ erin doğması, banka 

sermayesinin sanayi sermayesiyle bir1.cşınesi, !' . ·ı ı n :~u ! ~.>..:.ı. . !;:~c :r.·nı:::. ~le~-

yl oluşturmuş ve daha sonra sağlanan ola~anüstü karJarla sana-

yl ortaklıklarının bağımsızlıklarıra kazandJldarı ve çok ulus-

llı oı·taklıLlar durumuna döni.işLüklerj_ gözleııılennıiı;;tiı·. Daıılu~c:J-

lığın tarihsel gelişim süreci. içinde kapitalizmdeki erı Bncmli 

işlevi, banka sermayesinin sanayi sermayesi ile kreJi ve vay 

senedi aracılJg~yla organik ilişki kurması olup bu da sanayi 

(89) çtvt, s . .18. 
(90) TUNCAY AHTUN, Tiirls)yc_~ ~:le !3ı.u:ıkaç_;ıc..lJJi, 2 .. Dasnn, İstanbul, 

1983, s. 1~3. 
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sermayesini güçlendir·ınl~ ve tekelci kapita.lizme geqişin finans 

gücü olmuştur (91). 

Sosyalist sistemde bankacıJ·ığin !:.cmeJ işlevi, merkezi 

biçimde uygulanan planlamanııı finansman1na y~neliktii. Di~er 

bir deyişle sosyalist bir ekonomlde bankaJ.ar, ~lanlanmış eko-

rıomik sektBrler olarak bilinen belli üretim sektBrleri ve ge-
''"'' 

'' 

nel ekonominin finansman scH·unurıun ı:,;özi.irııünü amac;;layan finan-

sal planlamanın aracısıdırla:ı: ( 92). 

Sosyalist sistemde krcdilerne u~raşJ, özel tasarruflarırı 

özel ki şi ler e kredi olaı·ak ak tar ıl mas ı değ il, üre Li ci bir i ml e-

ringenel ekonomik plan ve ÖL::el üeet.inı planları (;erçevc~sindc 

o torna tik olarak finanse edi lınes idi r. J:hı uğraş ı rı, Lasar:nı f lar ı n 

da otomatik biçimde oluşuıasına yolaçtı~ı söylenebilir. Bu ne-

derıle sosyalist sistemde krc.dilenıe uğraşın.1 yüklenen bankaJar, 

belirli ve Bzellik taşıyan görevleri yükümlenınektedirler. Barı-

kaların bu amaçla kullandıltları kaynaklar da 6n~m sırasıyla 

bütçeden yapilan transferler, kamu borçlanmaları, Bzel Lılsar-

ruflar ve sermaye, yedek akçe giLi 6zkaynaklardır (93). 

Bankanı.n tan_.ı,._rıu.na sadece rıak i.t ticare Li yapan işletme-

ler şeklinde yaklaşmal~, ehonomik )'aş~ıın.ın işJeyiş şekli ve ö-

zc~llikle bankalar.Ln bu sisteme etkileri açn-:ın.dan banka kc:ı.vrn-

mını bUtUn işlevleriyle anım~atmaktan uzak kalmal~Ladır. Kavram 

(91) A.g.k., s. 
(92) A.g.k., s. 
(93) A.g.k., s. 

13-14. 
18. 
18-19. 
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daha yakından ~rdelcndi~inde, banka ya da bankacılı~ın pararıın 

olmadı~ı zamanlarda da ortaya çıkıp ekonomik sarevini yerine 

getirdi~i s5ylenebilir (91). 

Bu açıdan başlı başına tanımlanması pek kolay olmayan 

banka ve bankacılı~ın tanımı, bu gibi kurumların ekonomik sis-

ternde oynadı~ı rol incelenerek, yapılmaya çalışılabilir. 

Tarihin ilk ça~larından beri insanlar arasındaki mal 

de~işiminin şekli, tiir1ü de~işikliklerle beraber ilerlemeler 

sa~lamıştır. !nsan toplulukları arasındaki işbBlilmli ve üretim 

yBntemleri de~iştikçe, de~işim şekilleri de paralel bir s0yir 

izlemiştir. Örne~in ilk zamanlarda de~işim, artan gereksinim-

lerin karşılanması amacıyla sadece mal ile malın de~lşLlrilınc-

si yoluyla yapı 1 ı rken, zamanla bu s i steıniıı işi erne s i nde gerek-

sinimierin giderilmesi .ikinci planda b.ırak.ı.larak kar anıac1., 

de~işimde ilk sırayı almış ve adına ticaret denilen Llr tUr 

karlı de~işiın şekli ortaya çıkmıştır. 

Ticaret de çeşitli de~işikliklerden sonra zamanımızda 

uygar bir t6plumun kalkırıması için yapılmasında yarar beklenen 

de~işim tUrlerini buluıı uygulamak şekline dBnUşmüş ve kendisi 

ile sıkı sıkıya bağlı bulunan bankae.ılık ekı, bu uygulama iqin 

gerek 1 i araçlar .ı sa~ 1 ay an b.i. r un s ur konumunu al mı ş t.ı r. 

Bugün bu araçların başta geleni güven, yani "kredi" 

dir. Bu işlem ise en basit şekliyle bir mal veya hizmetin, 

(94) ORHAN SANCAKTAR, "Banka ve Bankacılık", SLimJ?.rb.s~rr.l-;., C. 1, 
S • 11 , I~l\: i ın l 9 6 l , t~ • 7 . 
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karşılı~ında do~rudan do~rtıya para ya da herhangi bir şey ve-
1 

rilmcden di~erine devredilmesidir. Yarıi kredi,par~ kullanma-
i 

dan yapılan de~işimdir. Özetle kredi, kişiler· arakındaki iliş-

kilerden do~an borç veya alacaklarıri birbirine delrini ya da 

alaca~ın borçla, borcun da alacakla takasını paral kullanmadan 

başaran bir unsurdur. 

Sonuç olarak do~uş nedenleri ve faaliyetlerinin dayanak 

noktası paranın kullanılmaya başlamasından Bnce gfiven, yani 

kredi olan bankalar; sadece nakit ticareti yapmayıp; krediyi 

genelleştirmek, kredileri karşılaştırmak, birbirleriyle takas 

etmek yoluyla sat~~~l~i glicU yaratan ve bBylece para kullan-

maksızın üretimin bölUşUınli ve değişimini sağlayan kuruluşlar-

dır. 

Bu irdelemeden sonra banka, "ekonomik sistemde değer 

hareketlerini yöneten bir gilven k~rumu'' şeklinde tanımlanarak, 

zihinlerde daha kapsamlı bir iz bırakılabilir (95). 

Banka, sBzlük anlamı olarak, eskiden pa%ar ve panayır 

yerlerine konulan masalar fizerinde para bozmak veya degiştir-

rnek yoluyla sarraflık yapılan İtalya şehirlerinde, !talyanca 

olarak bu masalara verilen banko isminden alınınıştı.r ( 96). 

Diğer bir tanımlamaya göre bankalar, "Halkın derhal kullanmak 

istemedi~i paraları mevduat şeklinde toplayarak bilyUk sermaye-

ler oluşturan ve bunları başkalarına ödlinç verme yoluyla kredi 

(95) A.g.k., s. 9. 
( 96) NÜVİT ATAŞ, Jl~nk~. l_şh~J.:JJ!ecil iğ:i_ V~ Ta_t.Qiluıj,_ı_, İstanbul, 

1966,'8. 7, 
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ve benzeri işlemleri ticarj bir Jş ve sanat olara!: yapmaya yn-

sal olarak ·yetld.l i kıl ı:nün kuruluş lardır" ( 9 7) • Bir başka gö-

~Uşe göre de bankacı kavramı Uzcrindc durularak şöyle denil-

mi ştir; "Bankacı, para kabul etme ve bankada hesabı olan nıüş-

terinin çeklerini karşılama işlrıl sUrekli ugraş haline getiren 

kişidir''. Burada asıl belJrtilmek istenen nokta şudur: Bankada 

çeşitli servisler bulunmkla birlikte istihdan edilen kişil~rin 

çogu, temel olarak çek toplama ve karşılıklarını ödeme işlem-

leriyle u~raşırlar (98). Bankacılıgı, başkalarının paralarıyla 

ticaret yapan kurumlur şeklinde tanırolayarak esas ilgiyi hal-

kın 

kar 

yatıracagı paralarda toplayan ve bunun işletilmesi sonucu 
,.,,, 1· ., \ Q 

$"-11\.tıl ;Çj.'C .. 

elde edilec~gini vurgulayan tanımlar da vardır (99). 

Banka kavramının tanımlaruuasında yasalarımız arasında 

da birlik yoktur. Örne~in T.T.K. ın.727' de "Banka tabirinden 

maksat, Bankalar Kanunu.' na ~~~~ milesseselerdir'' denllmekte-

dir. 3182 sayılı Bankalar Kanunu' nda ise milli banka kavra-

mına yer verilerek; "Milli banka, Tilrk kanuniarına göre kuru-

lan, sermayesi Tlirk p0rası olarak konulan ve sermayesirıin ço-

ğunluğu ile ;y~(_.inetim ve denct1mi Tilrklere alt Lıanl;;:adır" şeklin-

de tanımlanmaktadır. 

Bankalar da ticari birer işletme olduğuna göre kavrama 

işletme yönetimi açısından yaklaşılırsa bankalar; belirli bir 

(97) BURHAN ULUTAN, D.9.:.n_~acJ.lığ~rr J"ek~:ı,m_UJU, Ankara, 1957, s. 6. 
(98) J.B. PARKEH., Ba!]_kj_ng, The Engli.sh Universit.ies Press LTD, 

1ıondon, 19Gl, s. 16. 
(99) NlJSRET UZGÖREN,-"Bankacılığıınn:", n&\I.ı!lÇc9,_, Yıl. lfı, 

S. 112, Ek i m 19 4 8, s. 2. 
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sermayeyle kurulmuş, saptanan amaçlara gc3re örg:iitlennd ş, çe-

şitli hizmetler görerek gelir saglayan; pay sahipleri, borçlu-

luları ve alacakJ.ıları olan işletmelerdir (100). 

B. Bankanın Önemi 

Bankalar güven temeline dayalı olarak işlev gördOkl0ri 

için, aynı zamanda, toplumdaki sosyal adaletin ne denli ger-

çekleştirildiğinin de ·bir gös.tergesi.d:irlc:r. Knyn::tk da.ğıtımırıın 

getirdiğ i sorumluluklar neden j yle barıkal ar, ()rgli L yap ı ! ar ıııdn 

İner·kezi bir yönetim ve denetim sistemin.e sahip olnıa.kla birlik-

te devlet ta!·afından da denetim ve gözetim altında Lutulard{, 

kaynak dağılımında denge sa;1lanmaya çalı~;.ılmaJçtadır ( 101). 

Ülkemiz açısından ise ekonomJk kaJ.kınmamızın çizdiği 

hedeflere yaklaşmak bakımından ulusal bankacılığımıza dilşen 

sorumluluk payının da yüksek olacağı açıktır. Buglin bir Ulkede 

ulusal para politikası, o lilkenin nabzı olacağına gBre bu rıa-

bız hareketini dlizenli işletecek kan dolaşımı da bankaJ.arın 

ulusal geliri çarpan katsayısıyla artıracak toplam yatırımla-

rın finansman kayna~ını olıışturan kredt politikalarının . . ı .. 
ı yı u.q 

zenlennıc$iyle sağlıklJ. olacaktı.r. Tasarruf--yat.ı.rım veya mevdu--

at-borç verme deng,~lçrinin lıir ulusaT ekonönıide i~':L yilrüLtHırıe-

~i, hiç kuşkusuz ulusal gelirdeki kalkınma hızını etkilerken, 

(100) RAMAZAN GEYLAN, Tb_ca:çi B<'1,pk~ Yönetinli_ Ye Tl.irk TicC~:_r:_i_ 
Bankalarının IQınel Yönetj_m Şor~u:.ıJ nrı, A. ü. Yayını, 
Eskj_şehir, 1985, s. 4. 

(101) ARTUI,J, "Bankac1lık ve Yerinden Y(:inet:inı"ı X:s:rı_i l~ !2\in
Y.S!.~.l. , Y 1 1 . 1 , S • ,1 , Ş u hat 1 9 8 O , s . 3 7 . 
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o ekonomideki k.red:i politikasının istikrarlı yl.irütUlmıc~sine 

de ba~lıdır. Bu açıdan va~ılabi.lcc~k sonuçları ve ülkemizde 

verimli şekilde uygulanacak bir kredi polit:ika.sunn yiir(iLUlıne-

sinde bankalarımıza düşen en önemli sorumluluk, kalkı.nnıa pLtn-

larındaki hedeflere yaklaşacak biçimde faaliyetlerini yönleıı-

dirrnek olacaktır (102). 

Sanayi, ticaret ve tarım gibi alanlarda işada~ları, gl-

rişimlerini kurmak, y5netmck ve geliştirmek için krediye gereK 

sinim duyarlar.· öte yandan birikimde bulunanlar ise ellerinde-

ki paraları kullarimak için aktif girişimde bulunmayabilirler. 

Bu kişiler, paralarını buglin için kullanmak durumunda deglldlK 

ler ya da birikimlerinin küçük veya da~ınık olması nedeniyle 

işletmeleri olanaksızdır. 

Yine para biriktirmiş olanlar; para;ı.ra gereksin.iııı du,y::uı 

kişileri tanımamaları, onlara gilvenmemeleri ve verecekleri kr~ 

dinin geriye dönüşünil beklemek zorunda kaJ.ruaları gibi nedenleK 

le paralarına gereksinim duyanlar ile kendi aralarında güven 

ortaını, kolaylıkla o lu ş turulanıaz.. Bundan başka bor.:_' 1 unun kt:'rıd_i 

sine ödünç veren kişiye ya da bankaya borcunu sl.iresinin sonun--

da 6demenıesi durumunda kişi (birey veya tilzel) ile bankanın y~ 

pacakları işlemlerin etkileri ve sonuçları eşde~erdc dilşünUJe-

mez. Birinci durumda horçlu müşteri, alacaklı veya satıcJ_ fir-

ma le bir· daha kr·c~d.il.ı. iş y:ıpanıa:-~. tldncisinde i~;e kr·(:di sağ--· 

( 102) --·-----, "EkonomiJç Fal k ınınada Mi ll i BankalanmJza Dü:şen 
~1c:. rum1 u lı ık" , İ.k .. Li..§.f:t_<:] :i. 'l-~~ T [__g__<:_!_r:_i 11jJ!!J.~~T. [lg_r:_.s;_Ls. . .:Lı S· 7 , 
1 Kasım 1966, s. R-9. 
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lama olanaklarını geniş ()lç:i.idr::' yi Lirıııiş olur. Bankalar taraf1.rı 

dan protesto edi.len bir· işl(~Lme, lu·edj kııruluş!ar.rndan olduğu 

kad::ır başka işletmelerin yalo;ancı kaynaklar1ndan yararlanrnr.:t o-· 

larıakla.r·.ırıdün da yok~::ını btt·alulmı9 sayılır. Bu nedenle Licar.i 

girişimlerin b<.ı.nka bor-c:uliu silresinin sonunda, geciki.i.rmedeıı l)-

deme bakımından daha büyük lıir Bzen gBstereceklerl kabul edllg 

bilir (103). 

Kredi açacak ve bundan ~<trarlanacak kimselerin birbir-lg 

rini tanırna,rııaları dururnun da orta;{a ç1kacak riskler i n ve o rı un 

sonuçlarının yüklenilememesi, kredinin temeli sayılan gUvenin 

kurulmasına engel olu~. Kredi işlerinde güven unsurunu sngla-

yan banka işletmeleri, yabanc1. serıııayeyc (kredi) gereksinim d!l 

yanların ekonomik kapasiLelerini oranlamak ve dc~erleruek tıakJ-

ınından bireysol gir·işimlere k~y~sla daha deneyimli o]duklarJ; 

ekonomik ve teknik örgütlere ve araç la ra sahip o lduL: Lu· ı L çi n 

teknik hizmetleri kolaylıkla sunabilirler. 

Banka işletmesi, h0nüz yararlunılına,yan ve çok dağnıık 

durumda bulunan paraları t()playarak kendilerinde yabancı ser-

mayenin biribııesi olanaklarını hazırlarlar. Daha sonra, topla-

nan bu paraları kredi gUcU görülen 'kişiıere, girişimiere veya 

devlete ödünç vererek ekonomik bir işlev görürler (101). 

( 103) ŞÜKRÜ F.ERLi\ÇİN, Dankq .l§letnLeci_.liğL .Y_Q 1}.!):.!21\.Q l~Jjti.b:iı
§_!_, Ege ün. t.T.t.A. Yay.No: 6,1/15, tzrnir, 1972ı >->. 1-2. 

( 104) İBRAHİM KURT, B<uıkn.c~Llü~ Ke._ş_iJiünj_n T.ür:Js f:_k_9D.9illi.s i.D_Q_ 
Etkisi, İstanbul, 1984, s. 30. 
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Birikimleri toplama, birikilnıeri kr~dilendirrrıede kul-

lannıa, kaynaklara akıcııılc s~~larna, para politikasının etkin-

li~ini artırma, kaynak ka~ılımını iyileştirme, kısa sUreli fon 

lar ı uzun süreli ha le döniiştlirme gibi işlevleri olan banknla-

rın ekonomide büyük önem taşıdı~ı açıktır. 

Dnnkaların ekonomiye sa~ladıgı katkılar, birkaç nokta 

etrafında toplanmak is1~enirse şöyle bir sıralama olanaklıdır 

(lO 5) : 

1. Bankalar .ekonomideki yatırılRbilir !:'onları. ar-tJrır-

lar: Bankalar tasarruf sahiplerine güven ve faiz 

şeklihele çıkarlar sa~layar~k, birikimi özendirirler. 

Bankalar birikimleri kendilerine çekerek ekonanıi dı-

şında kalmalarını önlerler. Bu yolla da birikimleri 

kullanılabilir hale getirirler. Öte yandan bankalar, 

kaydi para yaratarak da y~tı~ilabilir fonları artır~ 

bilirler. 

2. Bankalar Yatırımları artırırlar: Bankalar yatırılabi 

lir fonları artırarak, yatırımcıların kararlarını kQ 

L·:ıylaşt;ırırlar·. Bıınu yapar-ken yatırırnlar1n finansal 

yükünü geniş bir sermaye sahibi kitlesine de dagıt-

nıış olurlaı'. Bu LL :''ıtırımları kolaylaştırıcı bir et 

kendir. 

( 1 O 5) TEZ ER. ÖCAL, Tü.:clL B<mJEı,. Ş_i s teı:!.Ü_, Ankara, 19 7 3, s. 3-4 . 
GijRGA~J, s . 1- ~J • 
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3. Bankalar tilketimi artırırlar: Bankaların verdl~j 

faizler birikim sahiplerinin gelirini, dolayısıyla 

onların tükc:tiııı e:ğil.iııılerini artırı.rlar. Ayrıca bıtn-

kalar, do~rudan tüketim k~edisi de verebilirler. 

Kısaca bankalar ekonômik ac; .ı dan önem 1 i.d ir. Ç(inkii onlar, 

elinde parası olanlarla ödilnç almaya istekli olanlar arasında 

aracılık yaparlar. Ö~~Gtlenmiş yapıları ve çeşitli yönt~mlerle 

tasarrufu özendirmeye çalışırlar. Ayru zamanda topladıkları pg 

raları iiretken alan1ara kanali?.e etmeyi amac,:la.yantk da ıılusa1 

ekonominin kalkırıma veya biiyüme çabalarına hizmet eder.ler 

( 106) • 

G. BANKACILI(HN TARtiiSf~L GELİŞ:tHJ 
---------------------------------

A. Dünyada Bankacılı~ın Gelişimi 

Bankacılık hizmetleri, eski ça~larda tapınakların çevrg 

sinde ve rahiplerin yardımıyla do~up gclişmiştir. İıısanlar ilk 

ça~lardan b'eri dokunulnıazlıklar.ı olan tapınaklarda hep güven-

lik bulmuşlardır. Servetlerini Ji~cr insanlardan koruma gerek-

sjninıinde olan zenginler, tapınakların güvenilirl.l.L..lerirıden ve 

rahJpl erin dürüs tl ii k 1 erind<~n y;ı.ra r l.:ına rak var l1 k 1 aı' ı nı burala-

ra emanet etmişlerdir (107). 

Esk.i ça~narda banka.cılJğı.n doğup gelişmesj inceJenirse, 

özellikle, para kavraın1 Lle banluıcılığırı :iç: iç(:' bit' gelişme 

-------------------
(106) DAVID COX, ~~!S2_ç~s I.r.ı Els"rn..~?JJ_Lş_ QI I1_an.!5j_!lg, London, 1983, 

s. 4. 
(107) SELHf TARLAN, :Lıxi.h_tC:: Bnnkaç:ıJJk, Anka.ra .1986, s. 7. 
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silreel geçirdi~i g5rülGr. nankacılıktaki gelişme, para kavramı_ 

nı; para kavramındaki de~işme de bankacılık faaliyetlerini kar 

şılıklı etkileyerek but~iinkü <lLizc'ye u]rtşırı.Jşlard.ır. 

Bankacılıkla u~raştıg1 sap Larırın ilk kuruluş, ~1. ö. ~J 500 

yılında kurulduğu arılcı.::;ıJan bir· Siirner tavuıağıd.ı.r. Dıına ;;ör-e 

bankacılık bilgilerinin 5500 yıla yakın bir· zamanı kapsadığı 

söylenebil:ir. Bankac1.Jık, diiııyanın siy·asai yapısındnki geliş-

melerden etkilenerek ?;anıan ~~aman yay1lnıa ve durgunluk dönemle-· 

r-:ine girdigi gibi; güç"tendikten ~~onraki dönemlerde de diiny::ı P9_ 

litikasına yön verebi lerı etken1erden biri olma dii:;;('yinc ul;ı:;~a-

hilmişUr (108). 

Tarihi oluşum açısından bankacılık şu dönemle~de ele 

alınıp incelenebilir (109): 

a) Silmerve Babil Uygarlı~1nda bankacılık, 

b) Eski Yunan' da bankacılık, 

c) Roma Uygarlığında bankacılık, 

d) Roma' daki ba,rıkadan Octaçağ sonuna kadar bankacılık, 

e) Rönesans üzerinde~ kesin bir rol oynayan XVI. ylizyıl 

bankacılığı, 

f) Avrupa' da gerçek anlamda bir bankacılık ekonomisi_ 

oluşturan XVII. ve XVIII ylizyıl bankac1lı~ı, 

g) Politikalara yön veren çağdaş bankacılık. 

(108) EYUPGİLLER, s. 10. 
(109) ÖCAL, :e_ar{!. T~_or:__isi, Ankara, 1978, s. 11-18.; ULUTAN, 

~. 15-75.; TARLAN, s. 7-lS. 
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Sözkonnsu dcirıcm.I.erdeki ge] işıneler in en öııeııılj ııoktala.r ı. 

şöyle özetlenebilir: Siiıııer uygarlığında kurulan bir Lapınngırı 

rahipleri, ilk horç verme işlemini gerçek1c~tirmişlerdir; re

simli madeni para ilk kez c•ski Yunan'da bastırılıru:;;L.tr .. \yrı.c:ı 

gelir ve gider hesaplarının tutulması, bankaların den~t.ime ta

bi olması ve faizle i lgi li yasainn çı karılınasına cla esld Yrıw::ın 

lılarda rastlanınaktadır; Roma uygarlı~ında bankalarJn faaliye~ 

leri, en ince ayrıntıs1na kadar yasa ve yönetmcJiklerle dene-

t i m a 1 t ı n da tut u 1 maya ç a 1 ı ş .ı. l !lll ş t n· ; H ön c sa n~; 111 özü n ii oJ u ş t. u

ra n "ma nt ı k 1 ı hareket , g c l ! ş nı e ve :ıç ı 1 ın a g cr e k s i n i m i " i. 1 k e l e

ri, bankacıları n nj tel:i.klE;rinE' gj rişiııı ve kı:ır anlnyış 1 n .ı da et.. 

leyerek, toplumda yiikse.h saygınlık kazannıalannı sağ]arnışt.·ır; 

H ol landa' daki Am s terdam nankas ı, biiti.irı XVI T I. yüzy t J boy urıcct 

Avrupa'ya BnrlPrlik etmiştir; 1799 yılında Fransa'daki iktid~

rJ.n de~işmesinde bankacıların önemli ro.lii olınrııııştur. Bıı olay, 

tarlhte iktidarların bankacı ve bankerler tarafından yönlendi

rilınesine ilk örneği oluşturnıasJ açısından önemlidir; çağJmJz

da, üst üste gelen savaşların yıkıntılaruı:ı temizlemek ve ha.l

kın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla hilkilrnet.lerin paraya o

lan· ~ereksinimleri giderek artınıştJ.r. Altyapı sorunları.ru çöz

mek ve hız]a rırtan toplumsal hi?.ıno.tleri karşı]rımak zon.ında l:a-

lan devletler, -gi.inüıniizde f inan::] piyasası nın ve banL:t:ı.lar ı. n c·n 

bOyi.ik mUşterisi ve bu a] anda Bzel sektörün en önemli rakibi ht.ı 

Line gelmişlerdir. 

Bugün para e~~nomisine girmiş toplumlarda hankaların Sii 

cü, hiqbir· sco·ktBrde bu]ıHım:·~y:1ca.l: dcrec(:dc bii-:,:iili: ve etkindir. 



88 

Ge 1 i ş ın :i. ş ü 1 k e 1 er , Lı mı ka lar ı n c.h: n e: t i m i ·i y i :yap 1 1 ma ch ğ ı ~~ ::uı: an 

halk:ı.n ne derıli zor c'lurıımd;ı kaldığını deney·imJ.emişJcrdir. Ge-

lişmekte olan Ulkelcrdo ise bu sckt6rde y0terince denc!tim yapı 

·lamaınaktadır. Büyüyen :::;rın~,.',-1 vt:· Lj_cari giriş.im1cr de j)Cu·asaJ 

ve politik gilçlcrini artJrmak amacıyla bankalara el aimal~ için 

fırsat 1 a r-ı d e ğ c r 1 c n di rm P ye ç~ a 1 ı şma k ta d ı r· 1 ar . 

Bu tutum yurtiçi ilişkilerde olduğu gil:.ıi, yıırtdışı i] l.§. 

kilerde de kend]ni göstermektedir. Uluslararasi finans kıırulııs:_ 

larının ekonomik zorluğa düşen iil k el eri, ekonom i k ve po li t.:i k 

cek sonuçlar ald:ıklaı·1. gözlerıebi lmektedi r ( 11 O) . 

B. Türkiye' de Bankacılığın Gelişimi 

a) Osmanlı. Dörıeııılnde Bankacı 1 ık 
-------------------------------

Kcndisird İslam kiiltür diinyası.nın önde gelen· bir iiyesi 

sayan Osmanlı Devleti; sosyal, politik ve ekonomik yönden ayrJ 

bir yapıya sahipti. Bu nedenle batı illkelelerindekl ekonomik 

ve kültürel gelişmeleri uzun sUre umursamaınış ve kendi. ekono-

mik yaşamı, büyük ölçüde dini görüşlere, gelenek ve görenekle-

re ba~lı kalmıştır (111). 

Bir U lkede ba.nk:ıc ı J ı k faal i .vet i i le~ elconom i k yapı ara-

sında yakın bir ilişki olduğıı için Osman]J DevlPti' nin ekono-

(110) EYÜPGİLLEJ?, s. 18. 

(111) A\.'N! ZAnAKOLU, f'.::...u.m!.ı_u_rj..1tc:.LLn. _0J) _ _,__ Y_ı_Lı_llSÜ.! Ne_ı_[l_lçlJI..ı:o'.J::..im_ix_ds~ 
J3anka_gıLLk, Ankara, 1 9 7 '1 , s. 1. 
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mik yapısı, bankacıl.ıl: aLuu.rıdaki gelL9iııeleri et..kileırıişLir. B.sl 

tı ülkelerinin XVIII. ve XIX. yii~yıllarda geliştirdikleri san~ 

y i ,J ev r i m i n i O s ma n lı Tk:,, ! c· t i ' n i ıı a ~-rı ı d i:) n c m 1 c' ı· d e g c r ç e 1.:: 1 e ş t i -

rememes i, bat ta lınpara Lo r- 1_ ıığıuı son dörwınler i nde f:.al:ıa:,' i v (o tiC~!. 

ri yaşanıdaki duraklama, t~konoıııinin c!Jşa. aq1.k, d:tşa boi·(~Jıı ve 

ba~ınılı hale gelmesi, bankacıJıgın oluşması, gelişırıesi ve yuv~ 

sı fizerinde de etkilerini göstermiştir. 

Bankacılıgın dogup gc1işmesi için gerekli.ekonoınik ko-

şu1lar.ın ely~~rişli olınamasJnln yanı ·sı_ra toplıını.•t egemen oL:.n 

deger yargıları, Osınanl1 İınparalor·lugu' nun Tan~imat' a kadar 

o1an döneminde, bugi.inkü anlarnda Lı.rıkac1 J ı k, h<~ le ulu sal o laraJ~ 

nitelendirilebilecek bjr bankacılık faaliyel]crine olanak ver

memiştir. Gerc~:j XIX. yUzyı.lın ikinci yarı::nndan önce de Osm:·ın .. -

lı !mparatorlugu' nda sarraf vc:,'a Ga]<ıLa. DarıLcr.Ieı·i o]aı-rd; ad·

landl.rılan, bankacıl1.k faallyetler·lııe bcn:.::;cr i:;;ler yapan !:.işi

ler var olmuş ve bunlar genellikle; 

J. Ha~llH':ye borç vermek, 

2. Kambiyq işlemleri yapmak, 

3. Senet iskonto etmek, 

4. Uçlincli kişilerin birikimlerini 'degerlendirmek (bir 

tür 1 i.i port föy yönetimi ya.pmak) , 

5. Vergilerirı'"taksitler halinde tahsilatııLı yapmak, 

6. Devlet adaın.larına ait mallaru-ı gelir· yc)n<~timi.ni yap-

mak gib.i işlerle uğ;raşnıışlard:ır. !\ncak sarı·af veya GaJaL:_t Ban

kerLerinin faaJ iyetLeı:i, ıııud(:eıı :.-ı.rı.lawıyla bi.t!ı.kacılık olaı:,_ıL nj_ 
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telendirilemez (112). 

Osmanlı uönr~nıindc: lıankacıl.ık <ıla,n:ındaki gelişınelc~r (iç: 

aşamalı olarak özetlenebilir (113): 

1. Borçlanma bankacıJıgı, 

2. Yabancı sermayeyi destekleyen bankacılık, 

3. Ulusal bankacılık . 

.. • ,. ! ' 

( 112) TEOMAN Yi\ZGAN, I.iirk_j,_y_e_~_ Q_~ ~Q-.nkacıJ,_ı_ğın Qel_i_ş_il!lt.. 
Ankara, 19G9, s. 11. 

(113) ÖZTİN AKGÜÇ, lOQ Ş_QJ;:ndtı,. Tiirkiye' de Ba_rıka_ç_LLd;;., 
İstanbul, 1987, s. 8. 
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b) Cumhuriyet Döneminde Bankacılık 

Ülkemizde ulu sal bankacı J ığ ın gcd i şıne:-Li., Cumhıır· i :;/et dö-

neminde olmu~ ve özellikle 1933 yılından sonra Devlet sermaye-

siyle bilyUk yaLırım bankaları kurulmuştur. Devletirı ulusal seK 

maye birikiminde oyna.dığ:ı oJ.unı.Lu ı·ol, özel girişimi de banl~a 

kurmaya özendirmiş ve II. DUnya Savaşı' ndan sonra bu alanda 

büyük bir gelişme göri.iJ nıiiştiir-. 

Cumhuriyet dönemi.hde bankacılık alanındaki gelişmeleri 
""''. 

daha somut biçimde ortaya koyabilmek için 1923 yılında ülkentiz 

de bankacılığın durumu ana hatlarıyl.n ştı şekilde özetlencbi-

lir (J14): 

1. Cumhuriyet ilanında iilkeıni zde 22' si ulusal 13' ii 

.yabancı olmak üzere toplam 35 banka faaliyette bulun 

maktaydı. Banka şube sayısı da 1924 yılı itibariyle, 

439 idi. 

2. Özellikle II. Meşrutiyet' ten sonra oluşan tılusalcı-

lık a~ırrııları. sonucu çoğu yerel oJ.mak üzere ulusal 

sPrmaycli bankalar kurulmuş olmasına karşın, u]ı.ısal 

bankacılığın istenen ve gerek~n ölçüde gelişmemiş ol 

ması nedeniyle kredi piyasası genellikle yabancı eg~ 

rrıenli~i-~ttında bulunmaktaydı. 

3. Türk Bankalarının ekonominin kredi gereksjnirrıini 

(114) A.g.k., s. 15. 
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Lred.i verme:ıer.inc L:u·c;:ıJJk; yabancı bnnkala.r:uı TLlrk 

kredi açrıbi.lme] eı·i, dı:,; ticareL.in büyük ölçüde ~raban 

... ,ç .1 bc=ınLı. kr·;::tllll: ı· L rı c b ai'; 1 L o .Lıııas ı w::. ;ı: o 1 a<~~nn :-;:Lı . 

4. Yal.ıarıcı bmı!:.a.lar, dış t.i C<tretj n f.inansmanı ;yanı ~ara 

daha çok ülkemizde faaliyeLLe bulunan yabancı serma-

yel i kuru 1 u ş lar· ı. finanse etınelcteJ'd i ler. 

5. Ülken.i.n ulusal bir merkez bankası yoktLı. 18fı:3 ve 

1875 iml.iyazrıaıneleri ile merkez lx~ıılzasın.ın bazı i9-

levleri, bir İngiJlz-Pr·ıuısız ortak kııruluşu oLın 

Bank-ı Osmanl-i Şahanr' ye (Osmanlı Bankası) ver·iJ-

m.işti. 

Cumhuriyetin ilk yı.J.larında kredi yeters:izJ.iğ:i ve kredi 

piyasasının yabancJ bank<:-1lar egenıen.l·iğ:i, altında bulı.mrııası, ç·i .. i-

zi.iJ me s i gereken te me 1 ekonom i k sorun.l ardarı bir i n i ulu ş turnw.k ta 

:idi ve sanayi ve ticari hayaLuı canlarwl:ıilmesl lçin ulusa] baı::.ı_ 

kacılı~ın gelişmesi zorunlu görUlmekteydi. 

Cumhuriyet di)neıııinde banLac:ı.lı.k <ılarıJnda.ki gelişmeleri 

belirli dc:inemlere ay:u·a.r<cık irıceleınek uygun görülmektedir. Değ~~ 

şi]( dönemierde izlenen farklJ polit.i.kalar ve ekonominin yapı-

sırıda meydana gı::.lurı değişnıel~~r, kuşh.usuz l.ıanLtc.ılığuı ~'apısıru· 

l . .. ·ı . . l tl . l . L . ve ge 1 ş :a e yon. cr ı nı r e e ( 1 . e m .ı ş 1. r . 
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Cumhuriyet dönemi nde giinümi.i:Ge kadar hanka.c:.ılığnı geliş-

mesi beş ayrı döneme ayrılarak incelenebilir. Bunlar: 

ı. ı923-ı932: Ulusal bankacılığın geliştiği dönem, 

2. 1933-191-1: Devletçi-lik ve Devlet. banlcalarının kuru-

luş dönemi 1 

3. ı945-1960: Ozel bankaların gelişme dönemi, 

4. 1961-1979: Planlı dönem, 

5. 1980- DankacıJ1kta serbest . .leşnıe ve dışa açılma 

dönemi. 

b.a. 1923-ı932: Ulusal Banka.cı.Lığın Geliştiği Dönem 

Cumhuriyetin ilanından ı932 yılına kadar geçen 9 yLllık 

dönem süresince bankacılık alanındaki gelişmeler şöy{e özel]e-

nebilir (lı5): 

ı. Cumhuriyet döneminde özel sermayeyle kurulan ilk iıil-

yük finansal kurum olan T. lş'Bankası, Atatürk' iln· 

çizdiği ekonomik medilin gerçekleştirilmesinde en ö-

nemli a·raçlardan birini o.luş-t;,urmak ve 1.zrnir İktisat 

Kongre' sinde kurulması ilke olarak kabul edilen ana 

ticaı·eL baııka:sJ. j:;:1cvlc:!r1ni yerine geLirmek ilzere 

26 Ağustos 1~)2·1 Lm·.tlıüıde kurulmuştur. 

2. Ulke sanayisi ve madenierini geliştirmek amacıyla 

(ı15) AKGÜÇ, Currlh .. ur.l.L~~t Dö_nenıindı;:: Bo.nkacıJ.ık Qlanııgl~ E:t~ruın
sal Gelj,_şnıe_l_~J.~, Bı-ınka ve Ekonomik Yo.nımlar D<::·rgi::-;i 
Yay ı n ı , t s ta n b 1 ı ! ı 1 9 7 •1 , s , 8 -1 • 
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2 9 N i sa n 1 9 2 5 L ar i h i rı d e 6 :3 3 sa~' ı 1 Y ~~s ı ı y l a T . Sa n u ,\ i 

T. Sanay·i ve Heclin Bankas_ı, ülkemizde l:ıırula.rı ilk h:ıl-

kırıma bankası olarak n{ielendfrilebilir. Bankanın faaliyet ko-

nıısu; sanayi ve madencilik sektc:irler·-ine kredi vermek, do~~cudarı 

doğruya veya ortaklJ_k yoluyla sanayi işletmeleri kurmak ve Jş-

letınckti. Banka, o.lr:uıak elde erli ld i~i LakeErde, kurduğu ya da 

ortak oldu~u tesisleri, •. - l oze_,_ sektöre devretmek amac :ı n 1 gi.idüyor.:_ 

du. Tesis kurma, ]şleLnw ve fina.nsıııa.n gibi liq funks:i.ynnu bu1u-

nan banka başarıl.1 olanıarnı ş, özel sanayi ve maderı işletmele·r·i ·-

nE' yeterli ölç:üde kaynak sağlay:ıınam:ıştır. T. Sana.yi ve ~·lc:·adin 

Bankası, 7 Temmuz -1932 tarih ve 2064 sayılı Yasayla T. Sanayi 

ve Kredi Banlc.ls:ı. adını. alın.ış ve 1933 yılı.nda d~1 bütiirı akt·.if' v~' 

pasifleriyle birlikte Sümerbank' a devredil.miştir. 

ı 

3. Ziraat Bankası' nın yapısında de~işjklik yapLJaruk, 

1926 ;yılında p.nonim ortaldık Ş(:>.kline dönii~~türüJınüş-

tür-. 

Ziraat Bankası' nın yapısında yapılan de~işiklikle ban-

kanın tarımsal kredi uygulamasına yeni bir anlayış getirilmiş-

Li.r. Bunun yarııs:ı.ra Danka, yalnız bırımsal kredi da.ğL Ları tek 

Lcıca.fl·ı bi.c kredi kurunıli o·lmaktan <;J.kartiJar<ık, çok yönlii bir 

finaü~~man kurumu şehJine sokulmuştur. 

4. TPk şuheli çok sayıda yerel bankariın gelişmesi. 

1923·-19~12 döneminde bankacıl.ı.k alanındaki en ka:.cakteı·i.c? 
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tih gelişme, c;ok say ıda yc:rel banl<:anın kurulmuş olmasıdır. Bu 

dönemde saptanabildiğl kadarıyla 25 'tane yerel banka h:ııru] muş

tur. II. Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı yJ.llarJnda kurulan ye

rel bankalarla birlikte btı tür bankalar1n sayısı 1932 yılında 

36' ya ulaşmıştır. 

5. Emlak ve Eytam Bankası' nın kuruluşu. 

Ülkenin hızla bayındırlaşması, inşaat sektörüne kredi 

sağ 1 rı. nma s .ı ve taş ı nma?. mal] ardan ol u şan serve tt? yarar 1 .t bir a-

kıcıl.ık getirmek amacıyla, 1927 yılında 844 sayılı Yasayla Em

lak ve Eytam Bankası. kurulıııuşLur. Bu bankaru.n ku:nılıııüsındalci 

diğer bir amaç da çok eski tarihlerden itibaren Şer' iye Mahk~ 

melerinin yönetiminde bulurınn Eytam SandıkJarı' nda biriken pg 

raların, bankaya devredileı·ek Ulkenin bayındırıaşması konusun

da yararlı hale getirilmesiyJi. Emlak ve Eytam Bankası, 1946 

yılında aktif ve pasifini, biitiin hak ve yüki.iııılülükleriyle bir-

likte 4947 sayılı Yasayla kurulan T. Emlak Kredi Bankası' na 

devretmiştir. T. Emlak Kredi Bankası ise 1987 yılı sonunda An~ 

dolu Bank:.1.81 ile birleşerek T. Eml:t!-: Dankast ad.un almıştır. 

6. T.C. Merkez Bankası' nın kuruluşu. 

Cumhuriyet döneminde Lankacılık alanında atıları en önem 

li rıdunlardan bir di{;eri de 1930 ydırıda 1715 sayılı Yasayla, 

Türkiye' de kağJ.t para ç:Lkarnıa ayrıcalığına sahip olmak üzere, 

T.C. Merkez Bankası' nın kurulmuş olmasıdır. 

Bankanın kuruluş amacı, 1715 sayılı Yasa' nın ikinci 

•• •.0 ' 
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maddesinde bclirtilcLiği glbi., iilkeıııizin eJ,onuıııik kalkınıııas~rıh 

yardım etmektiı·. Danka, bt1 ana amacı gerçel\leşLirıııek .i.çin: 

a) iskonto fj.yaLıııL s:q>Laıııak ve para p.i,~a.su:,;uıJ. ve do-

laşırnınJ. dii:.-:cnlcıııek, 

b) Ha::::lne .i.şleınle:rüd···yUrüLınek, 

c) Hükümetle ortaklaşa, Türk parasının değeı·inin korun-

masına y5nelik Lüm Bnlemlcri almak g5revini yüklenmişti (116). 

b.b. 1933-1941: Devletçilik ve Devlet Bankalarının 

Kuruluş Dönemi 

1933 yılı ülkemizde, tc~k şubeLi yer~'l banka1nr·ırı kurul-

ma döneminin sonu olarak n.i.telendirilebil.ir. Gerçekten an~lan 

Y.lldan sonra yerel banka <ı<:,:nıa eğil.iırıi z.ay.ıflaıııış, hat.ta dıırrıııı!i 

tur. 

J3ankacJ.lık aç.ı.s.ından 1933-1938 dönemini karaktE~riZf.~ 

eden olay, Bnemli devlet bankalarının sözkonusu dönemde art ar 

da kurulmuş olmaş ı.c;lı r .. Bu dönemde devlet baııkalar ırl.ln gel .i şnıe-

siyle ülkemizde ilk kez uygulanan beş yıllık sannyi programı 

aras uıda organik bi ı- bağ var d ır. Kı sa bir dönemde ktırulan Jev-

let bankalarının kronolojik sırası şöylediı·: Sl.imerbank (1933), 

EtiLaıık (1935), Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) (117). 

( 11 G) AH TUN, Tilrk U:Q~. dÇ!. _Darılo~_ç .. ı lık., s. ·13. 
( 117) AKGÜÇ, ıoo .ş_9_LJA.ı:.ü.~. T.lirl.i_t.Y~Q-' .. dı::. DJ"'...Dkcg~L1.11i, s. 29. 
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Yine bu d()nemde Zinıat BAnk<.tsı 12 Haziran 1937 tar-ih ve 

3202 sayılı Yasayla jerıiden düzenlenerek T.C. Ziraat Bankası 

ad ırı.ı. a.lıın ştır . 

1938-1914 yılları arası, bankacılık açısından durgunluk 

dBnemi olarak nitelendirilebilir. SBzkonusu yıllar arasında 

bankacılık alanındn yeni bir kıır<ıJuş görülrrıeınckLediı.' (118). 

b.c. 1945-19GO: Ö:~(·] Dankaların Gü.l işrne Dönemi 

1!345, özellikle 19GO yl.l.Jndan sonrn izleuen ı:~korıomik 

politikada değiş:i.hl:ik ve II. DLiı:ıya Savaşı' nın suna ermes.iyle 

ekonomik yaş<"ıında canlanma, eLk.i.lerinj bank:ı.c:ı.J.tk aları.ı.nda da 

g ö s te rm i ş U r . 1 9 '1 5 - 1 9 6 O d() n e m i n i n e k o n o ır d. k ge 1 i ş m e a q ~L s 1. n da n 

önemli olaiı·yc)nl.i, günümüze değin (~konomik pol.iL.ikarıuzı eLkL1e--

yecek t<~mel değiş.ikliklerin başlangıç yı.ll:ır"l olnınsı.dır. 1zle-

nen ekonomi politikasına. yön veren bu Lernel etmenler üç L;ı~ıl.ık 

altında toplanabilir (119). 

1. İç ekonomik etken: Özel kesimin gelişmesi, Savaş yıl 

larının yarattl~ı kıtlıklar ve hızlı enflasyon, Bzel 

l.ili . .le tica!·eL ve tarım sektörlerinde varlıklı bi.r :sı. 

nıfın doğnıas~Lna veya güçlenmesine yol a(;lll19.L.tr ve o-

zel kesimde serıııa~·e Li. rikiml hı2lanınıştır. DÜ;,'Üıııe h:ı. 

zırn bir ölc,~ii.de yl.Lirıniş Ka.ınu iktisadi Teşebbii~·deri' 

ne karşı Ö2el ke~·dmin güçlenmesi, Tiirlzi~.r'·' nin 1950' 

-------------------
( 11 8) YAZGAN, ~; . 2 O . 
(119) AKGÜÇ, 1.00 So:r.ud9.-. TLirlü . .:u~'- Q_g .B.Q.nlctciJı1~, s. 38. 



li :-,·ıllaJ·ır: Lıaşlarındar; iLib.o:u·cn _i_;;~.J.eııen c-oLcıJtoıııik 

Dr~ l i t- ; J-- " y· ' ..:. ..-...ı... '-'·L. !ı..o.:1 ..... bc·Urlerycn en ('ineıııli etkenlerden Liri 

olmuş Lur. 

2. Dış etken: Batı lle yakın ilJşki. 

Savaş sonras.ı batı ülkeleriyle yc-lkın ekoııoııılk ve po-

litik ilişkilere girlşilmesi, yabancı Glkelerden ve 

uluslararası "finarıs·ıııan kııruluş.larJndan kredi a.lma o-

lanaklarının artması, b<'!raberinde 0konomik politika 

değişikliğini de geUrmiş; dış etkiler, izlenecek e·-

konomi.k politikayı belirleyen başlıca etkenler aras~ 

na girmiştir. 

3. İç politik etken: Tek parti dilzeninden çok partili 

yaşama geçiş. 

İktisadi devletçilil~ il.kesine karşı daha liberal VP 

özel sektörü destekleyen bir politikayı benimseyen 

Demokrat Parti' nin kurulması ve 1950 yı1Jnda iktidn 

ra geçmesi, TUrkiye' nin ekonomik politikasında önem 

] i b:i r döneuıE~<:.' o lmuştur. 

1945-1960 ~öhe~inin bankacılık açısından karakteristik 

yBnil, Bzellikle 1950 yJlından sonra özel bankaların kurularak 

h:ı.zlı. bir gelişim g()~;terrııosidir. Gerr;eld.erı anılan cEinemde, \.ic;ii 

özel yasalar 1 a olmak üze re, hankalar[ır:1.~;; ı b ir l (-'Şrrteler- de d ah i 

t.oplaın 30 tane yeni. banka kurulmuştur. 1944 yJ lı nda kurulan 
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Yaın ve Kredi Bankası da bu Jönemi rı iirlinü olarak kabul edile bl_ 

lir (120). .. . ;. ' 

1945-1960 döneııı.ine d:ımg:ısını vuran öz~~ı sektör t.cd·afın-

dan kurulan bankalar olmakla berabcı·, sö:c;kow.ısu dörıeınd"' ö:::el 

yasalarla -;;u bankalar· kurulmuştur' (121): Dc:ni:t.c~i1ik Banluo.~-;1 

(1952), Türkiye VakıfJ.ar Bankası (1954), Töbank (1959). AyrJca 

Halk Bankası 19:>7 yılında 1:.-:ınir' de Halk Sand.ığı kurmuş, bu ş~· 

ki lde iilkeııı.i:t.de Halk Sand1.kları' n.ın sayu.;ı o L:ıeihLe iiç(~ yi\li-

se.lırıiştir. 

b.d. 1961-1979: Planlı Dönem 

Tlirk ekonomisinin 1950' ll yılların sonl.arınn dogru i (. i . - ;; _;_. 

ne girdiği bunal ını ve durgun! u.k ve 19 5 8 i s Likrar pı·o;;r<.ıını, 

kacılık kesimi ilzerinde etkisini 1960' lı yılların başında lıe-

men göstermiştir. Bu dönem, çok sayıda bankanın faaliyetine 

son verdiği, tasfiyeye girdiği döneııı olmuştur. lDGO sonras.ı.-

1979 döneminin bankacılık al~~ında özelliği 

1. Kalkınma planları ile finansal örgiltleşıneye ve bank~ 

lr.ır ın kaynak kul lan1 ını na yön ver .i lnıes i, 

2. Uzmanlık bankalarına, kalkınma ve yatıtırıın bankacı-

lı~ına Bnem vcrilm~sl, 

3. Yeni ticaret bankaları kurulmasının sınırlandırılma-

SJ., bu alanda yeni kuruluşlara izin verilmemesi, 

( 12 O) AK GÜÇ, f:.!.Jll!İ.g.H.'i.Y~~-t J)_Q._rg~ı:ıj_rr~lç_ J?i_u:ı.Ji.~l'.:~J.Ld.s . ..: __ .!_·-~-, s. 8 7. 
(ı 21) GOL ER., ::.; . 15. ; AnTUN, 'l'ii:ı;:l~j_yc:_~_ ~tç. Hflnk0c ı1_,:ıJi, s. ,15- 1 :j. 
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4. Holding bankacıllğının gelişmesi 

olarak ortaya konulabilir (122). 

ı970'' li y:tllnrırı başları Türldye' de holdlngle9ınenirı 

ve buna koşut olı:ırak da holdi rıg bankacı] 1ğınuı geliı;;tiği di:)neııı 

olmuştur. Özel kesime sı:ığlanan teşvikler, holding mekanizması-

nın o yJJlarda sağlndığı vergi avantajları, az bir öz sermaye 

ile diğer firmaların denelimlerini ele geçirme olanağı, hol-

ding bünyesinde işletme yörıc'i i nı·i ne i lişkin bazı i şlevlerin da-

ha ekononıil{''ve etkin o.Ltrak ~-'(~cine getirllebilmc-':si, ben~er 

gruplardan geri kalınama, kamuoyunda sa~cgınl ık sağlama gibi nE>-

denler, Ulkemizde holding sayısının hızla yUkselmesine yol aç-

mıştır (123). 

Holding !.ıarıkactlJğını, bir banl-;anın orLakLı.k]ar yo.luyla 

holding haline gelmesi olgusıındaıı ay1rmak gerekir·. ı:.~·Jd·ing bu!}_ 

kacılı.ğıyla, bir bankanuı yönetim ve denetiminin b.i . .r· hold.i.ıı:J 

kuruluşa ait olması ~nlatılmak istenmektedir (124). 

b.e. 1980- Bankacılıkta Serbestleşme ve Dışa 

Aç ı lııia Dönemi 

Bir yandan 24 Ocak 1980 kararlarından sonr:::i. ekonomiyi 

bir bütün olarak dışa açmaya yönelik politikalar izlenmesi, ö-
•• •-ll ' 

te yandan bazı yabancı banka.lara şube aqına izni v'erilmeye baş-

lanmas ı sonucu, Ulkeın i zdc banluıc ıl ığ ırı da bir se k tör olarak 

(ı 22) AKGÜÇ, l__OO_ So r·u.drt Til.ıJ:;.L,y__Q~ .~iç_ ~h::ı,_rıkiy--.:.l__l,!,_l~, s. 4 9. 
( ı 2 3 ) AR TUN , Tür k -L~'...t"?.~-- ~_j_g )}.f\Dli a (:_!_LıJi., !-'; • 4 8- 5 1. 
( 12 4) KURT, s. 31. 
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dışa açJ. lıııas ı g'Linderne gel mi ı;: Ll r. 

Bankacı.J.ığın d1şa i.i.<;J.lnıa!:;r, bank~ıların toplam faali;,:eL 

hacımleri içinde kambiyo payına ve bu payın zaman içindeki ge-

lişme seyrine bak:·ı.lare:.k tanıııılarıabilirt Eğ(~r bu r~ay zaman içlg_ 

de arlıyorsa, bir tilke bankala~ının dalaylı olarak dışa açıl~ 

dıklarından sBz edilebilir. 

Ekonoıııinln bir bi.iLün olarak dışa açıl.ab.ilınesi .i s;:.in barı-

k alar ın d olay Lı. dışa açı lmalar .ırıdun daha öneml. i b i. c ik ine L d .ı-

şa ar; ı lma şekli ise doğrudan doğruya açılmadır. Burada iilke 

Lankalarının yabancı Ulkelerde her liix·lU bankac:J.lık işlemler·i-

ıı i. yapabi lecek ::;; u be ler açınalar ı ya da y·abanc:L barıkü lar:t or l.:ık 

·olmaları anıatılmak ji':tcnnıekl.edir. Aslında l:.ıir !ilke banJuılar1 

yabancı Ulkelere giderken, o Ulkelerin bankaları da ilgili Ul-

keye gelmektedirler. Böyle olunca, bankaların doğrudan doğruya 

dışa açılması, Glkeden dışarı ve dışarıdan Ulkeye doğru dUşU-

nülmesi gereken iki yönli..i bi ı· olgudur ( 125). 

Türk banka.cılığı son zamanlarda dolayl.ı yoldan bir hay-

li dışa açılmıştır. Bankalarımızın yaptığı kambiyo işlemlerin-
"''"' '-

deki çeşitlenme, kambi;~ kar]~~Jndaki artışlar ve dışsatım krQ 

dilerindeki gelişmeler hu ,;t'Sdişii do~rıılar niteliktedir', Ne var 

k i, aynı olumlu gel i şıney j doğrudan doğr·uya d 1.şa aç ı] ma konusurı_ 

da gö.7.leınek olanaksızd.Lr. Asl.ında Türk bankacılığı, doğrudan 

doğruya dışa açJ.lmak zorundadır. Çiinkii bıı tiir chşa açı.lnıa yolu 

-------------------
(125) NAHİT TÖRE, .Türk_ Barık_0c1u.ğıni.n Dışa Açılması, T.Banka

larBirliği Yayın No: 122, Ankara, 1982, s. 22. 
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i ll~ Tl.irk ekonomis:in.in qc:ş.i. Lli g(:neJ 'le Ö:c;el ;,•aı·aLlar görıııc:~-;.L 

beklenb:il:ir. Özellikl0 çok sayıd~ Türk işç~si ve milteahhidinin 

yuı·LJ.ışırıda. çalı9:Lyor olm.:ıları gcrqcği karşJ.SJ.nJa, bankac:ı.lıi:'LL_ 

ct.mcl;: olanak.lJ.dır (12C). 

1.980 ve i.zle;ı'(:rı .J'.ıl.LanLı h(!l' ııe kadar TV. n,··ş Yıllık 

Kalkınma Planı yiirürlüktf' ise de, kamu kesiminde, Devletin ekç~ 

rıomiyi yönlendiric.i i~levinc~ ağ1rl.ık veren bir plan uygulanma-

nnş, plan kağıt l.izer:inde ludınu;:tır. Bu bakımdan J980 sonrası, 

ta !;: 1 d 1 ğ ı ö z e l J. i. k l e r n c d e n l. y l e p 1 a r ı.l ı. d ö n c nı d c n a ,vr ı 1 ın ı ş L ı.r- . 

1980 sonrasırıda barıl1.acTl:ı.k alaııındaki gc~l.işme:Jcrin özclliklc~ri 

şöyle özetlenebilir (127): 

1. Faizlerin serbesl~leştlrilnıesi, mevduaLa eııfla:.;yorı o-

ranının üzc~riudc faiz ödenmesi: 

1 Temmuz 1980 tarihinde gerek kredi, gerek mevduat 

faizleri hUyilk ölçüde serbesl bırakılmış ve bu ser-

bestj, "Tilrk.iye' de Temmuz Bankacılığı" deyimiyle 

ifade .edilmiştir. Faizlerin bazı durumlar dışında 

serbest bırahılmas1, kısa silrcdc mevduat fulzlerJnjrı 

ve buna ba~lı olarak da banka kredi faizlerinin bil-

yUk oranda artmasına yol açmıştır. 

2. Yabancı bankaların kurulmasına'veya Türkiye' de şube 

açınalarına elverişli bir ortam yaratılması: 

(126) A.g.k., s. 23. 
(127) AKGÜÇ, 1Q..Q_ So_r:.llil.t'l: Tilı:Jd_ye' Q_Q ]3artl~..!:lC~Jllk, s. fi7-fi8. 
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19 2 9 D Un ya <:kon om i h burw1ırn:ı.ndan Bo n ra Türki ye' de 

faaliyette bulunan yabancı banka sayısı sUrekli aza-

lı.rk<'rı, 1980 yılLrıdı:ııı sonra 13 yabancı bankanın Tl.ir-

ki yE~ ı de şııhc a-:-;nıa~; ı ve yeni bir yabancJ. bankarn n k_t.!. 

ru1uş~ ile J9R6 yılı sonunda yabancı banka sayısı 17 

ye yilksel'miştir. Ayrıca 1980.' li yılla~·da yabancı 

bankaların ortak oldu~u yeni ulusal bankaların kurul 

d uğu ve- veya J-'<.ıbanc ı banka. lar ın mevcu L bankalara or·-

tak olduklar:ı_ da gCi/:lenıniştir. 

3. Yeni ticaret bankalarınJn kurulmasına izin verilmesi 

Kalkınma Planlarının, TUrkiyP' de yeterli ticaret 

barıkast bulunduğu göriişi.inden· harckcLle da}ıı::. ·~:ok uz-

manlık banka 1 a.r ı na öncel ik ver i .lmes ine, bu til r· bankr:_ 

ların geliştirilmesine ilişkin ilkelere hnrşırı, 1080 

s o n ra s 1 n da ye n ·i 1. i. care L ka rı k:: l ::n' 1 k ur u 1 u ş u na 1 ~ ·i rı vt_ 

ri lnıi ş t:i r. Bu dönemde bir i yaban c ı. banluı. o] mal.; ii zere: 

yedi yeni ticarE't ba.nkasl kurulmuştur. nunlar; Chemj_ 

cal 1'-Htsı.ı:i. Bank, Tiirlci ye :l:thalnL Jlıı:-aca.t Bankası, 

Adabank, Koç-Amt;rikan Bank, BNP-.Ak Bankası, Tekstil 

Baıık "le p• .. ' .Lnans B::ınk' t.ı r . 

4. Türk bankaları.nın batJ Iz ve-veya donuk krediler nede-

niyle bunnl1mu girmesi: 

Firmaların B~ellikle 1980 yılından sonra işletme ser 

mayesi gereksin:iın.lPr"inin yiikselrııesi, kaynak maliyet-

1 t'l' i n :i n artma s 1 , f' :i na nsa J yap ı 1 ar J zat e n b o z u k o 1 an 
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çok sayıda firmayı, aldıkları kredileri geriye Bdeyft 

mez duruma düşürmüş, bunun sonucu olarak da banka 

kredilerinin 6nemli bir b6lümü batık ve-veya donuk 

kredi halini almış, banka kaynaklarının azımsanmaya-

cak bir bglümü akıcılı~ını (likidite) yitirmiştir. 

1983-1984 yıllarında d6rt ulusal bankanın zorunlu o-

larak T.C. Ziraat Bankası' na devri, ayrıca iki ban-

kanın bankacılık faaliyetlerinin durdurularak tasfi-

yelerine geçilmesi, yaşanan bunalımı somut biçimde 

ortaya koymaktadır. 

Bankacılık alanında 1980 sonrası durum çok 6nemlidir. 

izlenen dışa y6nelik kalkınma politikası sonucu, işletmeler de 

dış~ yönelmiş ve dış rekabete girişrnek zorunda kalmışlardır. 

Bankalar da bundan kaçamamışlar; geri bir teknoloji, ça~daş 

bankacılıkta uzmanlaşmamış bir kadro ve yüksek maliyetlerle ç~ 

lışan banka işletmeleri, kambiyo kısıtlamalarını hızla ortadan 

kaldıran bir dizi karar sonunda ülkeye gelen yabancı bankala-

rın rekabetiyle karşı karşıya gelmişlerdir. Yabancı bankalar 

faaliyete geçmelerinden kısa bir süre sonra, bankacılık sekt6-

ründeki to~lam karın yaklaşık % 17' sini ele geçirmişlerdir. 

Aslında bu, üzerinde düşünülmesi gereken bir olaydır. Denilebi 

lir ki işletmecilik sorunlarını ç6zümlemeden dışa açılmanın y~ 

künli llk üstlenen işletmeler, bankalar olmuştur (128). 

(128) ÖZDEMİR AKMUT, "Türkiye' de Banka İşletmelerinin Durumu 
ve Gelişme Y6nelimleri", Bilgisayar, Yıl. 8, S. 52, 
A~ustos 1985, s. 53.; ARTUN, Türki ye I;;:korıQ!!lisi .J 980-1985_, 
Ankara, 1985, s. 40-51. 
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Bu gelişmeye g5re Türk bankaları; hızla g5rdliklcri hlz-

metin kalite ve maliyetini iyileştirmeleri, vPrimsiz çalışan 

şubelerini tasflye etmeleri, personel giderlerini azaltarak o-

tomasyondan ve çaldaş teknolojiden yararlanan hir hizmet anla-

yışını temel almaları ve dışa açılmaları gerekecektir. 

7. BANKACILIGIN İŞLEVLERt 

Genelde her banka Uç temel işlevi yerine getirir (129): 

1. Para kabul etme ve saklama, 

2. Hesavlar arasında virman yapma, 

3. Zorunlu karşılıklar dışında kalan parayı, kredi ola-

rak verme. 

\ülkemizde bankalar, diler finansal kurumlar yeterli 51-

çüde gelişmedili için finansal sistemimizin temel taşlarını o-

luştururlar. \J3ankacılığın, özellikle ticaret barıkacılığının Lg_ 

mel işlevleri şöyle özetlenebilir: 

A. Aracılık Etme 

Bankaların temel işlevi aracılıktır. Bankalar, ellerin-

de fon fazlası olan kişi ve kuruluşlarla, faaliyetlerini ylirU-

tebilmek için ek kaynaklara gereksinim duyan kişi ve kuruluş-

lar arasında aracılık yaparlar. Diğer bir deyişle, fon fazlası 

( ı 2 9 ) cox ' s . 1 • 
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olan kiş :i ve kuruluşlarla, fon talebinde bulurw.nlar aras :ında. 

köprü gBrevi gBrilrlcr (130). 

B. Kaynaklara Akıcılı.k Sa~lama 

Bankacılık sistemi, ulusal, hatta uluslararası dUzeyde 

kaynaklara akıcılık saglar. Daha açık bir deyişle, forı fazlası 

.olan yörelerden, fon açı{5ı olan yörelere kaynak aktarmak yolu 

lle fonlara akıcılık sa~larlar (131). 

C. Kaynak Kullanımını İyileştirme 

Bankalar, 'yerü bir değer, yeni bir servet .yaratmamakla 

birlikte; topladıkları kaynakları veriml.i ve karlı alanlara, 

toplumsal ve kültürel açıdan öncelikli sektBrlere aktararak e-

konomide kaynak kullanımını etleilernek Le, bu yulla ekor:umi k l:üL 

kınmaya katkıda bulunmaktadırlar. Bankalar, kaynaklarin iyi 

kullanı ima s ın:!. sağladı k ları süre ve ölçüde el< on om 1 k gel i Ş Il! C:~' i 

hızlandırmaktadırlar (132). 

D. Kısa Süreli Fonl~rı Uzun SUreli Fonlara Dönüştürme 

Bank~lar, bireyler açısından kısa süreli ve gBrell ola-

rak ufak fonları toplayarak, bunları ekonomide ıızun sUreli forr 

lar şekline dönüştürmekte, yatırımların finansmanı için olanak 

sağlaınaktachr. Bankaları n k ı.s<1 süreli f.(;nları u~tm süreli fon-

(130) ÇİV!, s. 29. 
(131) AKGÜÇ, 100 SoY.:.!lda. Ti"ıı;::_klx_~~- de_ :Q_çgıkac:_ı,_l_;:!J~, :-3. :ı. 
(132) YAZGAN, s. 25. 

":•''' 



107 

lar haline dönüştürme işlevi, tı·ansforı;tasyon işlevi olarrı.k da 

nitel~ndirilmektedir (133) . 

•• •. ;ı 

E. Kaydi Para Yaratma 

Ticaret veya mevduat bankalarının en Bnemli ayırıcı B-

zelliği, bu bankaların ekarıomide bon,;lanarak, diğer bir deyiş-

le mevduat toplayarak, satınalma gücü yaratabilmeleridir. Barı-

kaların üzerine çek çekilebilmesi olana~ı, çekierin bir Bdeme 

aracı olarak kullanılması, bankalardaki paraların bir hes[tptan 

diğer bir hesaba kolaylıkla aktarılması, kaydi para veya bunha 

parası yaratmasırıa olanak vermektedir. Kaydi para, maddi varlı 

ğı olmayan, yalnızca bankalar:ın hesapl.ar.ı.na <.ıl.<tt:ak vcy:.t bor<; 

kaydı düşülınek sureti,Jl(_; yaralı.L.:.ıı bir değişim, bir Ü\.leıııe ara-

cı olarak tanımlanabilir 4 Kaydj pararnn cloğnıas.L i çin önceden 

bankaya para yatırılmas:ı diı :::orunlu değildir. Banlw.1<.ir·.ı.n nıiişL~ 

rilerine kredi açması ve bu kredi limitleri içinde çe]{ çekme 

hakkı tanı~ası ve-veya kredi kartı uygulaması ile de kaydi pa-

ra yarat.ı.labilmektedir. Bank~ parası veya kaydi para ~DnUmUzde 

para arzının en Bnerııli Bğesidir. Geniş tanımlı para arzunn 

yııklaı;uk %75-80' i banka paras.ırıdarı oluşmaktadır. EJc·kt.r·onik 

bankacılığın gelişmesi.fle yakın bir gelecekte, ekonomide barık-

not ve çekierin daha a~ dolaştığL, Bdenıelerin esas itibariyle 

.. 
bankalarda hesaptan hesaba aktarma yoluyla yapılacağı bir eko-

rıomik düzene geç i ş be k le n ilmektedir ( 1 ~H) . 

(133) A.g.k., s. 25. 
( 1 3 4 ) GEYLAN ı s . 1 8 • 
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F. Para Politikasının Et!drıli~irıi ArtırnHı 

Bir ekonomide .-~tkili b:ir para pol-Itikasınırı izlcnebile-

si için gc~lişnıiş bir bankacılık sistemin.in varlt~ı gereklidir.·. 

Herl~ez Bankalarının phu:, politjkasJna ilişkin oV.ırak kullandı!::;_ 

ları LL1m araçlae (avan~'> ve reeskont faiz ora.rıLtrJ_, aqık piyasa 

işJPmleri, karşıl1k oranlar1nın h'1.irlenınesi, se<;jc_i-:-~e](-:Ltif-

k red i kon\ r·Dl ii ı k red i L.'tvanlar ı saptanmas 1) ya 1 n ı zca ge: l i ş:n i~::~ 

bir bankac1l1k sistem·in.!n varl1ğı koşuluyla ekonomi lizer.inr:k 

etkili olmaktadır. Gelişmemi_ş bir ba.nkacıl·ık sisLeıni i le :.•!:kin 

bir para politikası :iz1emeye olon<Ü; yokt1ır ( 13G). 

G. Uluslararası_ Ticareti Geliştirme 

Bankacılık sistemi geliştirdiği, uyguladı~ı çeşitli ci-

dc~ıne ve kre'dilcnd:irme yö·nteml0_riyle, uluslararasJ. tic:ı.r(>Lin 

artınas:Lna katkıda bulunmaktadır. 

H. Gelir ve Servet Dağılımını ELkll.eme 

Bankacı lık sistemi i z1E:diği kredilend.irıne pol·i t i kasıyla 

bkonomide ;selir ve servet d::ı~p.l.tıııı.nı_ oLkll(~ycbilınekLodir. flan-

kalar, bu temel ·işlevlerin yarı-ı sıra elronoıniye Ç'('şitLi. hizn!ct-

Lc.~r de sağlamakt.ad·ırLtr (1:~6). SağLınan lıizıneLlerin lıir· Li!liintii 

Z<\rarla kapanab.1lir. :\ncalz bankalar aç1sırırlan bu hizınetler.in 

temel amac·ı, daha fa~_l:ı. ııı•'·'nlııa!. Lop_laııın.kL.ı.r. nu 1~-;e dalıa l'a~~!ıı 

-------------------
( 135) AKGÜÇ, l_OQ_ SoTltda TiLrh .. LY.:~-'- ~lç D.:ınkac_ı.J-_;!Jiı s. G. 

(13C) A.g.k.; '='• 7. 
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kredi gticil yaratmak demekLi.r. O nedenle bankaların ~BrdilhlcrJ 

h :i zınetl er i asl :ı nda ırıe vdua tu ı ma] i ye t i n i ol u ş turan ka] c~ mı erden 

b.i_:r·:i. oJ.arak gBrrnek ;,rerindc olu:.: (137). 

8. BANKALARIN GRl}PL"ANDJIULH/\SI 

Tarihsel gelişjrıı stir·ec:inde ekonomik fua.lıyc,t alan1ar.ı 

Ç<'Ş:itlenip karıııaşıklaşt·ı];:<;:<.t, banluı.cılık d:-ı. hurı:t paralel Lıir ı!:,~ 

ğişim gcSstermi~;Lir. Giiniiınüzde ::cı" Lilkede kuruLuş amaçları., 

pılar.L ve ç:alışıııa alanlar1 birbirinden o1dukç'<1 far!d1 o1a~·ı ,., .. ,_ ., . 

' • ( 1 • L '; y, J . " l ·. ' ' ' y • "' . r f ,· '· l • ' ., ( d •.: ' t ' . " ~ı· L .. , -l i '• 1 0' ., (' 1 ') f) ) ŞJ , l l).;,,.L-.d .:tt .)_d,lj <.tlkı doL J.) (, ö(;S ,Cl IliC. ·• (..0~.1 J.l.] o.J(> 1 • 

Bankac.ıl:ık fa<d i yetler.inln karınaşık1ığ:ı., her ülkede b:::.{! 

ka sisLe:mlerj_nl.n farklı o]ııı;.ı.;:;J. ve bankaLu.uı ku:ı:·ulu:;; <uııa<~:l;ı~·-• 

dJşındaki füali;yet1c:rc de ;:,·Brıelıncleri, barıkalar·n.ı gruplandı.:·;}_ 

nıasın.ı gi.içleşLirıııektcdi ı·. Buna li:aı:şı.n banküların ınl.iJ·k:tye>t yap_L 

lar:ı, şube sayılar:ı, .işlevleri g.ibi bazı LeıııcJ ölçüLLe'ı-c gün.· 

çeşitli gruplandırmalar yapmak olasıdır. 

yapılan bjr gnıpla.tıdlcm<ı., 

bankaların ~;konomide ;,'er:· ine getirdikleri iş1evlc~rj ve verdlk]f:::_ 

r1 hizmetlerin öze11'iL1cr·i.ııL göstc·ı·ınesi bal\.ııınndar: da.h:ı :,rar:ır-

1 J o 1 a ca k t ı r . n u aç 1 da n b a ı ı ka l ar.- d(_) r t grupta e 1 e a lı ı ı J. p i n c c-

-, "'l''"'l> 'ıl ·ı· ·r· ( 1°9\ .1 ...... ~ \,.. . ..... . -...) ) .. 

( 137) GEYLAN ı s. 19. 
( 138) ÖC/\L, I.Urk_ Ii_aQh.;:! S_L~~_tc:_ı.!li_, s. ,:i. 
(139) çtvt, s. o3. 
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1. Ticaret ve mevduat bankaları, 

2. Uzmanlık bankaları, 

3. Yatırım ve. KA.] lo nma 13ank~tları, 

4. Merkez bankaları. 
" '"" ' 

A. TJ.caret Ve Mevduat Bankaları 

Mevduat toplayan, de~işik şekillerde kredi veren ve çe-

şitli bankacılık hizmetleri sunan ticari bankalara, vadesiz v~ 

ya k:ısa siireli toplad:ıkları mevduatlar:ı, .kı.sa silr-eli kr-edLlPr· 

iç in ku ll anınalar ı nedeni;,· le mevduat bankalar ı da d eni lnıek le dir 

(140): Bu bankalar karlı g8rdlikleri alanlarda çeşitli bank~laK 

la ortak olur veya kendileri işletme kurabilirlnr· (141). 

B. Uzmanlık Bankaları 

Bu grupta d8rt uzmanl.ık bankası yenLlı r. Bunlar; tarım 

bankaları, ipotek ve emlak bankaları ile halk bc::.nki..ı..larıdır. ö-

zel sekt8rlin kar olasılıgıııı JtişUk ve riskli gBrdti~li alanlarda 

kredi vermemesi, devlet L~r0fırıdan veya devlet deste~iyle uz-

manlJ k baiikalarının kı..ı:r-ulına.s:ı .. na neden olmuştur .. Du ba.nkaJ.arın 

hepsinin d~ Bzel yasaları vardır ve faaliyet g5sterdikleri a-

lanlarda gelişmeyj sa~lanınk amacıyla dUşilk faizli ve uzun silr~ 

li kredi verirler (112). 

(1·10) ı\ZİZ KÖKLÜ, Para \'e KrectL, Ankara, 1967, s. Hi. 
( 1 4 1 ) ATAŞ , s . 1 1 • 
(142) ÇİVİ, s. 54-58.; ARTUN, Türki.ye' da Bankacı.Lı.k, 

s. 166-193. 
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C. Ya t ı rırn Ve Ka.l k :ınrıı~t Bank al ar ı 
" ,.,, 1 

Yatırım bankaları da halktan para toplarlar ve bu mevdl!. 

atı ticaret ve sanayi işletmeleriyle devlet girişimlerirıe kre-

di olarak verirler. Bundan başka yatırım yapmayı cazip hale g~ 

tirrnek için kar amacıy.Ia si:izkonıısıı şirk('tlcrln pa.y senedi ve 

tahvil. alım-satımını yapan yatırım bankalar1, bu taşınır degeL 

lerjn hazırlanma, yüklenim ve piyasaya sürüm işlerini de Gstl~ 

n .L rJ er ( 1 4 3 ) • 

Ka] kı nma bankalar1. i se daha ç~ok gel i ş m ek l.e ol an ii!Lelc_r_ 

de devlet deste~i ya da 5~el sekt5rün çabalarıyla kuruları ban-

kalaı·dır. Bu bankalar beliı·l:i. alanlarda gc:lj_:,;:ıneyi. sa.ğlamak anı~!.c 

cıyla devlet girişinıleri ve sanayi lşletrnelerinin orta ve uzun 

süreli finansınan gereksinimierini karşılarla.ı· ( 144). 

D. Hc:rkez Bankalar L 

.. ,, '' 

Merkez bankaları, lilkeleı·in bankacılık sistemlerini de-

netleyen ve de~işim aracı olan paranın yaratılması ve dolaşımı 

nı sa~layan kuruluşlardır (145). Merkez bankalarının yerine g~ 

tirdi~i işlevlPr, bUyük Blçüdc devlete ba~ımlJ olmayJ gerekti-

rir. Bu nedenle merkez bankaları pek çok ülkede devlet tarafın 

dan kurulur. HalLtan ınevrl.u:ı. t top.lay:.wıayan ve onlara doğruda.n 

( 143) HERBERT SPERO-LEVIS E. DAVIDS, tfoney and Banktru:;, Borns 
and Noble Ine., New York, 1970, s. 182. 

(144) AVNİ ZARAKOLU, tkti._sat llmini11 Temelleri, C. 2, Ankara, 
1 9 7 tl ' s . 3 7 • 

( 1-15) JH Cfl/\RD H. 'T'IMDET?.LAKE, t!g_rı_ç'..Y_ı_ J3an1L\.LUS. & Ce_n_tral Baııhi.rı_g, 
Harper and Row PubLishcrs Ine., New York ı 19fı5, s. 1 :ı:ı. 

" ' ~ı ' 
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u_ı~ 

Merkez banl~alar.c.nın tc,ırıcl görevleri ise:: şunlardır(llf:): 

Banknot çıkartarak iilke ekonomisinin para ve kr~di gereksihiml 

ni karşılamak, izlenen ekonomik politikalar do~rıılLusunda para 

ve kredi hacmini düzenlemek, devletin hazine işlerirıi ve fi-

n:::ı.ns danıŞiıı'anlığın1 yapmak, b;1:ık<:ı..lar.ın mevduat karşıLJ.klar-.ı_rıı 

ve nakit rezerv lerini s ald. am al;, Lankalar ctJ·as ı ndaki alac;;dz ve 

borçların takas ve mahsup jşJeıııler.lni yapmak, i.ilkcrıin alLi.ıı ve 

d6viz rezervlerini korumak, uluslararası Bdcmelede aracılık ei 

rrıek ve Lankalara reeskont yoluyla kredi açınal/ 

9. BANKALARIN ÖZELLİKLERİ 

Bankalar da diğer işletmeler gibi, belirli bir sermaye 

ile kuru]fuuş, hizmet Ureterı ve bu hizmet karşıl1~ında gelir Pl 

de eden girişimlerdir (1·1 7). Ancak b:wka.la.rı. rl.iğer işletmeler·-

den ayıran bazı Bzellikler vardır. nunlar şByle sıralanabilir: 

1. Bankalar ınevdıuı.t.larla krediler arasında aracılık y:ı--

parak hcm.tasarrufları deste~lerler, hem de fonlar-

ın etkin kullanJm:ını sağlarlar. Bu yBniiy-le bankalar 

ekonomi];: gel i-;: men i n sağ lanmas 1 nda öanern li bir rol e 

sahiptirler (118) ~ 

(11C) COX, s. 28.; /\HTUN, 'f'iirki.J:..9___:_ .d_~ T3aıı.Js::ı.c;!_lı.k, s. GG-69. 
(117) DOÖAN SİNDİREN, .!}_;:ı.ı.ık~ .f..!:2.ll..L!lE..1.lUD. YQJ:\.~.:J~_j_,_ıJ.!..iı Ankara, 1972) 

s. 2. 
( 14 8 ) cox , s . 4 . 
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2. Bankalar finansaL arac.ı kuruluş.Lır oJ ınaları nedeni 

ile yasalarla sıkı bi.r denetim altında tululurlar. 

3. Bankalar siirckli değişen ekonomik, L0rılumsrı.J '.(~ Lck--

nolojik buluşlaı· ile Ulkenin koşullarına gBre devam-

lı yt~ni boyutlar kazan.::.tn, yasalar denc~Limi.ndc aırıa<;·-

larına ulaşabilmek için etkin bir yBnetimc ve esnek 

bir yapıya gereksjnim duyan işletmelerdir (1i9). 

4. Bankaların geniş alana dağılmış çok şubeli bir Br-

giit. yap:Llar ı var C: ır. Buna kar ş ın bankalar ;;cn2 ll i k--

le merkezi bir yBnetim anlayışı benimsemişlerdir. 

Bir banka Brglitilnde çok sayıda yBnetim basamagı var-

dır· ve alınan kararlar için çok sayıd<:ı. organı n ona-

yı gerekir. Bu durum, bankalarda esnek ve dinamik 

bir yönetim uygulam~sını zorlaştırır (150). 

5. Bankalar bir hizmet ve ticaret işletmesidir ve siiret;_ 

li değişen mUşteri isteklerini karşılayabiJecek rıit~ 

likte hizmet sunmaları gerekir. Bank~ların sanayi ı~ 

!etmeleri gibi mUşteri isteklerini eldeki stoklardan 

karşılama olanakları yokLur. Bu nedenle hizmetlerin 

hızlı ve hatasız şökilde ~unulması, bankalar açısın-

daı-: büylik önem taşır ( 151). 

(149) GEYLAN, s. 34. 
(150) A.g.k., s. 34. 
(151) NİYAZİ BERK, "Bankacılıkta Yc~nilikler ve Htişteri Eğ:il.iın

ler:i", Parf!:_ ve Sermay_~~ P:i_;y.::_çısaf!.Lı ~ı_l. 8, S. 90, Ağustos 
1986, s. 12 . 

• ,, • (!> 
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10. TÜRK BANKA SİSTEMİ 

Bir Ulkenin banka sistemi, ceşitlj alanlarda faaliyet 

g6steren bankalardan ve bankalar arasındaki karşılıklı ilişki-

den oluşa.n bir di.izenclir. Bu siste:ın, doğal olar·ak, o iilken:in 

ekonomik ve toplumsal 6ze11ikleri ve koşu.llnr.ı, ii1kcrıin genel 

ekonomi politikası, bankacılık mevzuatı, merkez bankasının de-

netleme ve y6neltıne poLitikası, iş yaşamnıda gc·;~erl:i g0lenek 

ve: görenekler, kredi gereksinimi, hallun al ı;;kanl1klar:, ı~a-

sar-rtıf eğilimi ve gt.icü, devl~~-tirı finnnsal gücü ve finans poli-

ti ka s .ı g i b i çe ş oi. t ] i ın a kr· o et ııı c· n J e r· i. :l; 1 n s ı t .ı r . B u n e d c n 1 e h er-

hangi bir ülkenin bankacılık si~;tim.i jncelenirkerı bu (!tıııenle-

ri n et k i 1 er i g ö z ön i.i n d c· tu t ıı l ma l ı d ı r· ( 1 5 2 ) . 

Türk Banka Sistemi, merkezinele bir ana banka olarak 

T.C. Merkez Bankası' nı.n bııJundıığıı, karma ekonomi d.üzeninde Vt~ 

bu düzene paralel yapıda olan bir sistemdir. Buna gBre sistenı-

deki bankalarJ: 

1. T.C. Merkez Bankası, 

2. Ulusal bankaları 

a) Özel yasalarJa kurulmuş bankalar, 

b) Kalkınma ve yatırım bankaları, 

c) Ticari bankaJ.ar, .•• rı 

(152) --------, Bankaçı.l1.k !~l.Q.n:ındaki ;3cı_n Q_ı;::Ji.srnc·ler· .'l!;: Türk 
B[Lnkı-ı,_c1.lığ.ı, T. İş Banka.sı Yayını 1 i\rıkara, 197:3, :3. 89. 
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3. Yabancı bankalar 

şeklinde incelemek olasıdır. 

A. T.C. Merkez Bankası 

Türk BarikLf Sristeıni' nin temelinde T.C. Mer:kez Bankası 

vardır. T.C. Merkez Bankası, 1930 yılında 1715 sayılı Yasayla 

kurulmuştur. O tar:ihe kadar iilkeırıizde mcrkc·z lıanlu:sı. ·Jşl('Vle-

rini Osmanlı Barıkas ı ii st 1 crıınPktPyd i . Banka, yüı:Lir ı ül\.tc];;..i. 1 21 J 

sayı ı ı Merkez. Banka s ı Yas as ı. i 1 e .~r·(i :ı et i lmc'k Le d i r. ÜJ kı: m :i z m er-

kez bankasının üstlendiği :işlevler, rlif;er ü1ke1crdeki med:('::: 

. 
bankalarıyla benzerlik göstercfjği. için yuknr1da ana hatları.yJ;ı 

değini le n merkez bankala rı nı n öze ll i k leri , T. C. Hc:rl\ ez !hnkar; ı 

için de geçerlidir (153). 

B. Ulusal Bankalar 

a) Özel Yasalarla Kurulmuş Bankalar 

Devlet., para piyasasının oluşumuna zemin hazırJumak ve 

birçok sanayi kuruluş~nun finansmanını sa~lamak amacıyla, .. ' 
()Z(:': .L 

yasalarla değişik alanlarda ;örev üstlenen bankalar kurmuştur. 

Bu bankalar öncelikle kendi yasalarına ba~Jıdır. Özel yasalar-

da açıkça belirlenemeyen konıılardn 3182 sayılı Bankalar Yasası 

na ve Türk Ticaret Kanunu' na başvururlar. Sözl.;:onusu baııkalaı· 

belirli amaçlar için kurulmuş olmakla birlikte ticari bankalar 

(1G3)T. !ş Ibrılcası Yu:;ıııL, !::. 90.; GEYLAl\, s. 21.; EYÜPGlLLEH, 
Mc>.:c_kez Blill_kactJ.ı.Ku, Y.i.c 1Llı1U=_sı.::j_, i\n!uı.ra., 1982, s. S 1-f':C. 
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ve ya tır ını c ı Devlet kuruluş u nit<::' li ği nde bnnke.la r' da vardı.r 

(151). 

Bu bankalardan Si!ınerba.n](, ~:>anayi; Eti bank ınac.lenc .i 1 i k VP 

elektrifikasyon (155); Denizcilik Bankası, deniz ulaştırması 

alanındaki Devlet gir:işirııl.erini finanse· eden lvnıkadıı·. Bu iir,-

banka, çeşitli bankacılık işlemlerini yapmakla birlikte hiı· 

bankadan çok, ~olding ortaklıklara benzer bir yapıya satıiptir-

ler. 'lakıflGtr Barıh:ası' ·vcıl\ıf :)7 a .. ı)ı.la.rTrıırı orıar_ı1ına.~.1.na; rT .. EnıJ.rtk 

Baokas.1, konut yapıınına; İller Bankas1, :;:ehir·Jf::rirı su, elekt-

rih, karıallzasyon, ı . l . ' ı ı . . J . . l(.-:..V:.~gt:-1Zl g.l 1.1 Ol'L..tt( ger<~\SlfJl.IJl (.~I':!..r1.1. 

layarı g.iı·i:;l.:ıtlere; Turizm B;wLasJ, Lur.isUk ;;ir;.ç!.ml<:.·r·c Jd·r.:·di 

veren kururnlardır. T. Emlak Banka s ı i le ! ller Bankr.ı.s ı , l1i rC:- ı 

emlak ve yatırım bankası olarak dil~ilnUlebilir·. T6bank ve Vakıf 

lar Bankası, ticaret ve mevduat b.::ırıkalar:idtr. T.C. Ziraat Bttn·-

kası, -tarımsal kredi gereksinimini; Halkbank, kilçUk esnaf v~: 

sanatkar lar ın kredi ger~ k s :irıi ~11 f:•r i n i .. kar ş :ıl ama k i r; i n b' c; ı! ~:ı ı ı ş 

birer uzmanlık bankalarıdır. Devlet Yatırım Bankası ise tktis~ 

di Devlet Teşekkil1leri yatırımlarının finansmanını sa~lamakta-

dır (156). 

(15~) A.g.k., s.22. 
(155) Elekt.rj_k enerji.sinj sanayi, ul.a.-:;:ını ve g\hılük yaşaıııa uy

guJ.aıııa, 

(156) ÖCAL, Türl<, Jl~ı .. nt1~ ŞJJLL.Q.ın_i, s. 1.7. T. :i:ş B:ı.nkası. Yayıru, 
s. 92-9;3. 

.. · r , 
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b) Kall{J_nma Ve Y~:::t Lı rı m Bankı:dar' ı 
--------------------------------

'""'' 

Du grupta Ulkemi.zde sermaye piyasasının lam olarak ge-

li şmemes i nedeni yle, sana;:,-1 Le,~; i m.i ııi n or ta ve uzun süreli. k re-

di gerek s i ni mj ıü kar ş ı . .Lama]~ iq i n kuru lınuş d ör L kal k ınırıa bank :ı-

sı va.rdır. Bunlardan j 1k.i T. S1nai Ka1kı.rııı.w Bnnlut:~ı' dır" 1D50 

yı 1 ında ls tanbul' da kuru lan banl.;:anJ n sP.rm;ı.yesi ulusa 1 banka-

lar, ülkemizdeki yabancı bankalar ve ti.\zel ki~;i]eı·ccc-' ka.rşı-

larımJ.ştır. Sc)zkonusu bnnka, Dünya n.~.trıl<ası' nın lilkemi:cde :5::.c·] 

snnayinin kurulması iqin yapacağJ finansa.1, ;y·öneL!'~('J ve teknj k 

yard1.mlara özel bir kred:i ktır~uıntınltrı nr::ıc.ı] :ı k etnıcsin i "1 ~) tcrnc~:.; i 

üzerine kurulmuştur. Jld.rıc:i banka, S·ırıai YaLJrım ve Kred.i J3<ı.n-

kası' dır. Banka 1962 yılında İstanbul' da T. tş Bankası, ,'\k-

bank, Yapı ve Kredi BankasJ, Osmanlı Bankası, Vakıflar Bankasl 

ve Garanti Bankas:ı' nın or·LaklıQ;ıyla kurulmuştur. Snıai l:"atJ-

rım ve Kredi Bank .. as~ ,. ı1ın kuruluş amacı, özel sanayi y(· or· t.a si}_ 

reli kredi vermektir. Üçüncüs1i, T.:thracat Kredi Bankasj' dı.r. 

1964 ;:/ılında kurulan banka, dışsatırnın Devlet tarafından des-

teldenmesi ve yönlendi.rilıııc:!:'l.i.n.i anıa<;;lam:tkL::.:.dır. Döı·dl.irıcij ku.l·-

kınına bankası, DevluL Sanayi ve !şçi Yatırım Bankası' dır. 

1976 yılında f::.ı.al:iyctc: başlaJran lıanka, dünyada ill: uyguJaııı;_, ÖJo:. 

ncklc~rl olan, yurtdJ.Ş.Lndaki Tlll'l-;, i.şç:i1::::rl L:::trafı;ıdan LurLdrııu9 

gir·işiınlc-n·in vı:'eiırılilikJ.erinl <irtırıııı-;k ve yc:ni yütır::nıla.rd.': 011 

lara danış.manlı_k hizmcl".leri sunıııal~ amaçı.yla kuL"ulmuc,,Lur (157). 

(157) ÖCAL, TUrk_ I}arthi-:ı.. Şjc;;L~_eml., s. 19.; CF:YLA.N, ::-; .. 
"Sınn:l YatJrıın ve Kredi B:ınka!:';J A.O. Özel Sel,tör Sar;ayi i-
rdn JI:izmt~Lindc" ı ŞI.~DJ.LYi.. 1)ii_r.ı.rtU~.l, C.'. 2, S. 11, F:](illl 1:1\H ı 
s. 8. 
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c) Ticari Banknlar 

Ticari bankaların en Bnemli Bzelliii, işletme k~edisi 

vermeleridir. Ancak ii 1 k EO, mi zde hu gruba giren banka! ar, orta Vf' 

uzun siirc~li kredi ac,~ınarnn yari.ısır.:ı, ortaklık yoluyla yat.ıı·ıın 

alanında da faaliyet gBstcrrnektedirler. 

' 

Ticari bankalarımLo;~, iilke yt.izeyipe yayılmış şube ağları 

ile mevduat toplamada oldukça başarılı olmuşlardır. ·sBzkonusu 

bankalar şByle sıralanabilir(158): Adabank, Akbank, BNP-Ak Ban 
.. '"' ' 

kası, Çaybank, Demirbank, Egebenk, Esbank, İktisat Bankası, 

Koç-Amerikan Bank, Milli 1\yclın Bankf:ts.ı., Parnukbank, Şekerbarıl~, 

T. Dış Ticaret Bankas.ı, T. Ekonomi Bank::t~>ı., Tc·kst i 1 Banka:.;.; ı, 

T. Garanti Bankası, T. !mar B.:ınbı.sı, T. !ş Bankası, T. İthaJ:oıL 

İhracat BankasJ., T. Ticar-et Bankası; T. Tiitiincii.l c~ e Banluı~; ı V(· 

Yapı ve Kredi Bankası. 

C. Yabancı Bankalar 

Cumhuriyetin i lk dönemlerin'de izlenen ulusallaşma pcJ i-

tikası sonucu Tilrkiye' de yabancı bankaların sayısı giderek a-

zaJm:ıştı r. Ancak lilkem.i zde 1980' den başlayarak ııygu lanan ~n z-

Lt dışa açılma politikası·sonucu bu bankaJarırı sayısında büyiik 

bir artış göriilmUştür. Giinümi.izde Türk Banka Sistemi içinde faQ. 

liyetlerini silrdüren yabancı bankalar şunlardır: Arap-Türk B:_..rı 

kas ı, Banco Di Roma, Bank of Dahr.-ain and Kuwai t, Dank of Do::>-

(158) A~'rJ.ntJ_lı bilgi i~·iıı l!k::~. SELÇUK ABAÇ, 1J.Lr:.:l0._~ d(: Brınk~:~ 
1 aJ:~. ve BaukaG.J..l..ü;. fLi s . .tl:mJ.:.~~1, ts Lanbul , 19 8 7 , t': • 1 O 8- ]~) :; . 
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ton, Bank of Credi t and Conırııerce Int., Bank Hel la L, Banque 
"''''' 

Indosuez, Chemical Mitsui Bank, Citibank N.A., Habib Bank Limi 

ted, Holantse Bank-Uni. N.V., Hanufacturers Hanover Trust Co., 

Osmanlı Bankası, Saudi American Bank, Standard Chartered Bank, 

The .Chase Manhatten Bank N.A., Tlirk Bankası Limited ve Uluslar 

arası Endiistr·i ve Ticaret Bankası ( 159). 

11. TÜRK BANKA S!STEMt' NtN ÖZELLtKLERt 
-------------------~----------------~--

Türk Ban~ı Sistemi 1987 Eylül sonunda biri merkez bank0 

sı, onbiri Bzei yaaalarla kurulmuş banka, dBrdU BzeJ yasalavla 

kur~lmuş kalkınm~ ve Yatırım Bankası, yirmiikisi ticaret bankft 
1 

sı ve onsekizi de.yabancı Lanka olmak üzere'toplam ellialtı 

bankadan oluşmuştur. 

Türk Banka Sistemi (TBS)' nin Bzellikleri aşa~ıdaki g .; --
.~ 

bi sıralanabilir (160): 

1. TDS' nin Türk finans piyasası içinde çok Bnemll bir 

yeri vardır. 

2. Özel yasalarla kurulmuş bankalar dışında TBS jçinde-

ki bankalar anonim ortaklık şeklinde Brgiltlenrııiştir. 

3. TBS içindeki bankalar her tUrlU bankacılık faaliyet-

lerini yapabilecek şekilde Brglitlenmişlerdir. Onca 

l 

(159) Ayrıntılı bilgi için A.g.k., s. 205-258. 
(160) GEYLAN, s. 26,; AR.TUN, Ti.irkiye' de~ TI.arı.kacLLÜ~., s. 52-51. 
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çabayakarşın bankacılıkla uzmanlaşma yeterince ser-

çekleştirilememiş, banknlar işbBlilmil ve ıızmanlaşmayı 

kendi içlerinde sa~]amışlardır. 

1. TBS aligopastik bi.r yapıya sahiptir. Bankaların beş 

·veya altısının piy~n~yı etkileyecek büyüklUkte olma-

sı, p~yasaya giriş ve çıkışların bilyUk BJ.çlide yasn-

lar]a kısıtlanması ve fiyat d1şı rekabetin geçerli-

1 i ği bu görüşü doğrular n i tel i'k tedir. 

5. TBS içindeki bazı ticari bankalar birer sermaye gru-
... ,., 1 

., 
huyla birleşerek, holding bankası özel1:Lği. kazanmış-

tır. 

6. TBS' n deki re kabetin getirdiği mc\• dua L Lop1 ama yar ı:-

şı, .zamanla yöresel bankaların sayısını azaltmış ve 

şube bankacılığı, sistemin karakteristik özelligi ol 

muştur. 

7. TBS' ne belirli sayıda banka egemendir. 1987 yıl.ı 

mevduat durumları incelendiğinde T. İş Bankası, T.C. 

Ziraat Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve 

Ha1kbı:~uli.. ı uı TllS ı ndeki toplam mcvduat.ı.n yak1:-:ış:ık 

% 6 7 ı s i n e sahip o 1 d u k 1 ar ı gör ü 1 m e: l·~ te d i r . 

8. TBS' nde yer alan bankalar, bclirlenerı tavan faiz 

sınırları içinde faal.iyeLler:Lni ~lirdlirınek durumunda-

dırlar. 
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12. TDRK BANKA SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR 
--------------------------------------------

Tlirk Banka Sistemi' ni dilzenlemek i~ln çok suyıda yasu, 

kararname, tUzlik ve genelge yayımlanmıştır·. Son derece karma-

şık .ve çelişen hlikümleri .içeren bu kurallar Loplulugıt şöy1e i:.i--

zetlenebilir (161): 

3182 sayılı Bankalar Yasası, tUm bankaları ilgilendiren 

kuralları içerir. Sözkonusu yasa; 1958 yılında yürürlliğe gir·eu 

ve 1979' da. 28 sayılı Yasa Hü~<mi.inde Kararname .i.Lc 25 ınüdd,'si 

değiştirilen 7129 sayılı Bankalar Yasası ve 1983 yılında 70 s~ 

yılı Bankalar Hakkında Yasa Hiikmiinde Kararname ile 95 madde o-

larak yeniden dlizenlendikten sonra bu kararnamenin değiştiril-

mesiyle, 25.4.1985 tarihinde 94 madde olarak yürürlUğe girmiş-

tir. 3182 sayılı Kanun' dan başka TBS' ni düzenleyen Ödliııç: Pa-

ra Verme İşleri Kanunu, Tilrk Parasını Koruma Hakkında Mevzuat 

ve Murabaha Nizamnamesi gibi mevzuat da vardır (162). 

Diğer bazı yasalarda da TI3S' ni ilgilendiren lıüklimler·e 

rastlanabilir. Bunlardan Türk Ticaret Kanunu, ticaret şirketi~ 

riyle ilgili hlikümleri taşıdığı için ç:ok önemlidir. Bundan. bü§. 

ka Medeni Kanun, Borçla~ Kanunu, fcra İflas Kanunu, Menkul Kıy 

metler ve Kambiyo Borsaları Kanunu' nda TBS' ni ilgilendiren 

hükümler bulunmaktadır. 

-------------------
(161) A.g.k., s. 27-28. 
(162) YAZGAN, s. ı:n-141. 
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TBS' nde özel :,'a:-;a1ar-Ja kurulınu.ş harıLdar v:-.trdu·. Si.\;~-

konusu bankalar, kendi yas1.dar1 d.191nda.lçi ınevzuatJ d:ı lıygu1<J-

mak zorundad1rJar. 

TBS' ni iJg.i.1eııdlı·c·rı \C' Si.sLeıuj_rı çaJışınas1rı.ı uo;;rudan 

etki.l('ycn hül-::üııı.ler· bulıman •;ergi VE' Jı;-ıı·•::: Lr,r:u:nları ·ise şurı1~i.r-

dır: Gelir Vergisi> Kuruml:ır Vcı:gi~':.!, Dnıııga '/crgl.~;.i 'lt::· Veraset 

ve !ntikal Vergisi. 

13. D,\NKALAIWA OTm!ASYONUN GELtŞH11 
-----------------------------------, 

A. Dünya BankaJat'ında OLoıııa~>yonun· Gel.iş.i.ıııi 

SaLınalma giicürıiin, Lou1uıııurı <,~eşitli ı~esl.rııler·iııuc yeni 

gereksiniııılere yol' açması ve mevduat ve la·edi iş l.eın.ler iııdc: re-

kabet döneminin başlaması, lnı.nkacı.l ık bi:c:;rneLleı·iııln ~;urıu:.;; L.ı.c.-L 

ınlnl de ı;:tkileıniştlr. Böy.lc::ce gelc~m.:ksel bankacı.lık l.irlin ve 

;>rönLemlerinin yetersiz li:alııu:ı.sı. sözkonusu o1ıııuş Lur . 
. , ' 

Du gelişme sonucu bankaları karş.tL.ı.:;; L1lda.u. t::rı önc~nıl..i 

Dlin"J'a b:.nkalaı·.ı ııd:ı ut.eımasyuıı ll~'gulaıııalar·J lıa;;;laııı:;;ı•;tu 

şuLc~ıc,r::tr·ası yığı.n iş!cın1eri.n, daha çrıb11k Vf." ııcıı~~a sonuı:;!andı·-

r] ] ma s ı i r,: i n g C' c;· i l m i \~ t. i ı:- • G (' l i ş 1. i r· i. 1 c~ n s :i st e· nı 1 ( · r· i. n i l !1 t: y::; u 1 ~~-

malnr:nda d::ıh:~ c;ol~ mcr·kc~zden yi:)neti.ın·Rnlayışı bc'nimsc-nrni.şl.lı·. 

11. 
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Ancak teknolojinin hı:~la dc·.i;;:i.:;;nıc·sinc~ paraleJ olarak u;>•du iııer·-

kezler yaratılmış ve kısmen ye1·indc'n y\:inet:i.ııı arılayışına doğru 

bir değişme gBzlenmişt~r (164). 

Bundan başka şubeiçi ve şubelerarası yığın iş]ernlcrirı 

ana uydu merkezlerde eski veri toplama. yöntc~rrıleri.yle çözi:ııı lc·rı-

mesi, gelişen telekominikasyon olanaklarıyla geçersiz olmayn 

başlamış ve artık diinyada ::;;ııbPlerin ve hankaların b.irbir·.ine 

bağlandJ.ğı, işlerııler'irı anında sonııç]andırıldığı ger<~·e], z:aııwrı] ı 

çevrim iç:i bnnkacJ.J.Jk uygulnmaları geçerliJjk kazarım:ı.ya b:.ışln-

mıştır. Böylece bankalar, zaman ve emekten tasarı·uf sağlamış 

ve miişteri hizmetlerine çabukluk getirmişlerdir. i\.)TJcrı. barı-

kaların günlük hareke:tler.inin tmnanırıırf yn dn t'.aıııam.ına y:ıli:trı 

bölümünün anında izlenebilmesj; raporlama sistenıleri nr·actlığl 

ile yönetime, kararlarında destek sağlamış ve anında önlenı a]~ 

bilmeleri olana@ını vermiştir (165). 

Bu gelişmeler sayesinde bankalar, aralarındaki takas 

işlemleri yanında hesaptan para aJ.:tar-ma işl.eırı.lc:ri.ni \';' mes.-ıj 

i 1 e t i nd n i d c e 1 e k tr o n i k bağ 1 ant ı Lu· 1 n ger ç fdz l E' ş t i re b i. J nı i ~: 1 c· r-

dir. Son yıllarda mikrobilgisayar alanında görülen patT:1mayJa, 

ö;;,e.lJjk]e genc~l miidürlUkler·dek:i hazı uygulaınaların da b.i1gis:ı-

yar dcste~iyle çözlirnlcnmesi olayı. gündeme gelmiş ve ayrıca, 

tüm işletmelerdP oldıığu g:i bi banka] arda da, bi lg:i sa;yarlar, büro 

o ı·.ornasyonunda kulJan l lmaya baş 1 anın::;~ f. 1 r. 

----------------~--

( 164) ORHAN EMİRDAG, "Dünyn' da ve Tiirlci ye' de Bankac1lıkta 
Otomasyon ve Yapı Kredi' ni n Yeri, Parr-: ve fu:.!.~ııı_:~,y-~ PJ..:i'i!..::. 
§::ısı, ·~tılt 8, S. 85~ i't·ır·t·. l98G, s. 7, 

(165) A.g.k., s. 8. 
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B. Türk Bankalarında OLomnsyonun Gelişimi 

Dünyadaki gelişmelerde oldu~u gibi Tlirk bankalarında dn 

otomasyon uygulanıalar-ı ilki'n, yığın iş.lem.ler!r·jn r.~c·iziiınlenrnc~;~ 

amacıyla başlamış ve yBneticiJere yBnelik sistemlerden, şube 

otomasyonı:ına kadar uzannn ıı ygnl aman 1 n bugiin gr· ·ı d i _ğ :i no k Lı, ge_::.:_ 

çek zamanlı çev:rim i r,d şube atomasyonunu gerr;c-kleşt.irme aşama-

sı.dır. 

// 
Türk bankalarında otomasyon, temel düzeyele 1960' .lı :n1 

larda başlaiıııştır. 1970' l:i yıllarda bankalaruı gerıe1 nıiidiir.liil~ 

lerinde birer bllgi.s<iyar kurulmuş ve şubelerden gel en bazı b i]_ 

g.iler, bu bilgisayarlarda dcğcr.lcnJiri1rneyc~ La.:;:lanınıştıı:. Bun-

dan sonraki gelişme ise şByle devam etmiştir: Elle .yapılması 

çok uzun zaman alan ve sağJ ıkl_ı_ ~';onuçlar vermeyen temel iş.lcm-

lerin bilgisayar uygulamaların~ dBııUşmesiy]e elde edilen ~erim 

sonucu ba~~~ların bu k6nuda ileriye dBnUk çalışmaları yoğunla~ 

mıştır. Şube sayı] arı si.irPkl i ar·t:;.n bankalarınnzın, biiyliyen i ş 

hacmi ve hızlı rekabet ortamı n~deniyle şubelerde de bilgisn-

yar kullanı.mına gi tıneler i kaçın ı. lmaz olmuştur.· "H ızlı, hatası z 

ve ucuz hizmet" sloganı tU ın bank al ar ca be:iü ırıserı':i .. rken, bu s log .e,_ 

nı oluştur:J,n "çağda-;> hizmet" Lan11nLna uygun çal1.şına di.izeninin 

bilgisayardan geçtiiti bir kez d.alıa anlaşı..lmışt.ır (166). 

Özellikle 1980' li yılların başından itibaren. piyasada-

ki bankalararası ve diğer finansman kurumlarından gelen şiddeL 

(166) -----, "Bankalarunı?: ve 
S. 52, Ağııstos 1985, s. 

•• •!f: 

Otonıasyon", 
H . 
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li rekabet nedeniyle bankalar, e]Pktro~ik teknolojiyi giderek 

daha fazla kt!}l:ınmış, 'ist~~!ik bu teknolojiye daha d<\ bağımlı 

h;:ı}p gelmişlerdir. Bu gelişmelerin belirleyicileri, biiyük ö]ç·i!_ 
.. •.(J ' 

de! yasal dilzenlemeleı~~ birlikte banka ve müşterilerin gelenek 

sel davranışlarıdır (167). 

Bu dönemde bazi bankalar ımı:& d i ğeı·ler ine önder 1 ik ı:~ tm i .s:. 

lerdir. Daha temkinli davrananlar- ise aynı uygulamalara giriş-· 

nı<:ye karar vermekte pek geç ka lm.:::ı.ıııJ. ş 1 t.trd ır. Banka b.i lg i .i ş 1 em 

ıned;:czleri bü~'Ümüş, )C!ni haber]~.,şıılc :.;lsLeırılc:ri devı·cyc .;,;i.ı·ıııiş 

ve bazı bankalar, anabilgisayarların bulundarulması ve uygula-

mayla ilgili temel işlevler·in yerine getirilmesi amacıyla, bau 

ka LUnyesinde ba~ımsız kuruluşlar oluşturmuşlardır·. Artıh pek 

çok bankada merkezden şubeye, şubeden merkeze ve şubeler ar~-

sında etkileşimli ya da transfer şeklinde bilgi akışı gerçek-

leşti~ilmeye başlanmıştır (168). 

Bu arada PTT ı nin yeni 1 il~<;i anlayış ın 1 rı ve i leri tekno-

lojiye d6nilk yatırırnlarının artması, bankalarımızdan bekleneıı 

at ıl ımlarrn· temel dayanaklar lndan b.i.r ini oluşturduğuna .l ~are t . 

etmek gerekir (169). 

(167) İSMAİL CANSEVEN,· ''Elektronik Bankacıl.ıl:", Para ve-: Serına
Y.!E.. PiyasasJ, Yd. 8, S. 85, Hart 198.G, s. 13. 

(168) -----, "Banka1_arınıız ve Otoına.s;yon", s. 14. 
(169) EM1RDAÖ, s. 8. 
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14. BANKA YÖNETİMİ VE OTOMASYON 

A. Banka Üst Y6netimi Ve Otomasyon 

Bankalar da ticaret işletmPl~ridir. Para alım-sal:ımi Yll 

paral; ve>. qeşitli hizmetlc'r ürc-Lcrek, Licari işletmel,~rin ıııa.l 

ve hizmet satma işlevlerinin ikisini de yerine getirirler. Bun 

dan hareketle ban"ı:~:ala'r üı da va roJ u ş amacı, kar e lde e tmek ve; 

bu karı en· çoklayacak faaJi ye' U eri yerin(;; getirmek şek lde özej_ 

lenebilir. Ayrıca toplumun biiylik !cc~:;}rııi.ni ilgil<,ndirmeler-i. rw-

d eniyle banka.l ar, e kon o mik ve so~.> ya 1 aç 1 don (,:ol\ önemli s c r·um.:.. 

lu.luklar taşırlar. Bankaların yoğun bir rekabet iqinde olduk]i! 

rı da dikkate alınırsa~ amaçlarına ulaşabilmek için etkin bir-

yönetime duydukl~rı gereksinimin önemi daha da belirglnleşnıiş 

olur (170). 

Genelde yönetimin kaç ını lmaz soru ml ul uğu, yönettm siirt,_ 

ci aracılığıyla, planlı girdilerle planlı qıktılar bileşimini 

başarıyla yöneterek işletmenin uzun dönc~rnli hedeflerine u.L.ı.şm{}: 

sını sağlamaktır. Bunu yapabilmek için de doğru, giince1 ve za-

manında eld~~ edilen bilgiler ışığında, etlcin bir kar planlama-

sı ve denetimini kendisine ilke edinmelidir (171). BarıLı üst 

yönetimi de s6zkonusu sorunıltılukları taşıdığı iqin kendi yöne-

tim sürecffıde, planlama· ve dene tjın işlev} erine daha ~:ok ağır-

lık veı·iı·. 

(170) GEYLAN, s. 33-34. 
( 171) GLENN A. WELSCH, (Çev. : Y/\M/\N ERD.'\L) } ls..l.c: tıııe ;Bütçe 1 eri, 

Ankara, 1978, s. 7. 
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Banka üst y()netiminde ol.oıııasyonun en. önemli yanıı'ı, Y(!,_ 

netim Muhasebesi için elde edilebilecek çeşitli raporlnrla, y~ 

netim bilgi sisterri:f (~:f·rçevc,sirıck kurulacak krıcar. destek .:tlt 

sisteminde kullan.ılabi lPcc!' ::~ııal i zc :>'Örıc·l :ik ı·apqrlarırı ~:;fı.~1 n-

nabllmesidir. Bunun i(,:in Lanka faa.J1.;y-etlcr·j;y·lı:: ilgili lıi1gile-

r:i.:rı çeşitli uygu0lnma1.ar ;,u·a'cılığıyla bilgis;:ı~anı g·i ri ]mi:;; oir.ı~!.c. 

sı ve bir çoğunun Muhasebe/Finans sistemleri UzerinJc kat·aı· 

d es tek si. s tenıi n :i bes] e nı es i gerek ir. Yönetim Mulıasc bes.: ı ne: i-

l.işkin raporlar, bankanın çalJşınalarJ. lı:.ıkk:ınd:~ :::aııı<.ır:Jnd:ı. b:·:;,;; 

verereh, bölge:~ ve şııbr-~ <HiZ<-'yindeki yöneticilerin işlerin! de•-

net.Jemelcrini ()lt.ınakl.i kılarken; kar·ar destek si~:;t.cmi içi.ndc·L i 

raporlar da banka üst. yönet·imine genel g:idişi dc·ğf•t·lendirıııe Vf' 

i 1 e r i ye y ()n e 1 ·i k s t r n. ! ~'· ,j :i k ka ra ı· I a r ·ı a l ın a ] a t' 1 rı d a ya r- d ı nı c ı o 1 a -

caktır. Burada Tek ·nii?.en Hesap Plan.ı. çerçc·vesinch~ şubelr-r.in 

do~ru konsolide edilebilmcleriniri, banka i\st y5netiminP gide-

cek bi lginin güven irliği :.ç 1 ::-:.ı. ndan önemüd de vurgulamal; ger('-

kir (172). 

ÜlKeiniY.deki bankalar1 r.ı· \ist. yönetimleri o tomasyondan ı ···-

zetle, şByle yararlanmaktadJrJar : Genel MüdUrllik biinyesinde 

Brgiitlenen merkezi elektroniL hi 1gi işlem nıerke>:~i miid\ir1\ik1Pri.n 

de, şnbelerd.Pn gelen bilgilerin dc"neLim ve bilgisayara gir·iş 

işlemleri gerçekleşti rj lmekte; şul:.ıe.1erin aşama1 J olar·ak doğru-

dan [ist yönetirole bnğlarıLiJı !;;r~ki.lde ı:;~dışırıalarl sa.ğlrınarak, 

ii s t yön c t i m i rı g e r c J\ s i n :l ın d ıı y cl u ğ u h i 1 g i 1 e r i n s a ğ l 1 k Lı \ · (~ d ii z e rı -

( 1 7 2) AYSUN GÜRPIN AR, "B i lg :i sayar lı HuhasE'be Uygulama s ı ı• , I_llc_-:-_ 
k i. ve T X . _ tllliıa s e b e EiU_Li_ı!ı. 3.,~· ın P_Q_!_:!_.Y.l!!l1 u_ , B ur::; .:ı , 7 - .1 2 Aral .i. L 
1!187, ~:'. '1. 
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kalit~de hizm~tin ver·ilmesi sa~Janmaya çalışılmakta; yine do~-

rudan bağlantı sayesindr~ nH'r-!l.e:::uen şuh<'lerc· :Hıında bil~i ::kta-

rılarak biçimsel· hah0.r·leşmenin 01ldn k1l·ınmas: arııaçlanıııah:La; 

t.imin gercks i nirn duyduğu özeL b .i. Lg i 1 er hali ne geL ir i lrııc·k te d ir 

(173}. 

Ülkemiz bankalarındaki bl lgi.işlE.'m ıııerkezlerin.Ln çalışma 

:;;eldlleri genel olarak, bilg.i dc~poları ve criştıı(: rd.tc}jJ,lcı·.ine 

göre i k i böl üıııde ineelenebi 1 jr. D Lı oLu·; 

a) Matematik sistemde ç<:.<lışma, 

b) Di.lgi yüneliL:. r;a1ışına . . . 

a) Matematik S.i.sleın1e Çalışına Şch.li 

Aynı türden Vf' çok sayıda işlenı·in, ııygun hic,:inıdt- :-;iirC'c~·-

lenip (iş1eniı5), gerekirse (,~eşitli hesnplarJn da yapıl:.ır:tk b;v-

>'.1 sonuç] arJ n e) de ed .il diğ i hi r çalışma şeklidir. Örneğj n barı-

kala.rdaki; 

1 . Tasarruf ITesnpJ ar ·ı nda: 

l.a. Gilnlük olarak gelen hareket bilgilerinin kent-

ro 1 ve de pc l:u'mıı.s ·ı ı 

l.b. Ay sonu dublllrlerirı·in basılmas1) 

) 

' ' . " • {ı ' • (173 -----, Bankalarımız ve Otorrıa~:yon ·~, · s. 20-:ı.ı.. 



1. c. Hareketler-j ıı faiz he~-;apları, 

1:d. Yılsonu faiz listesi, 

l.e. Açılış Pnvanteri v.b. gibi. 

2. Cari Hesaplarda: 
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2.a. GünlUk hareketlerin kontrol ve depolanması, 

2. b. Aysonu dubli.irlcri bnskısı ı 

2.c. DBnemsonu ekstrc ve fniz cetvelleri v.b. gibi. 

3. Şubeler Cari Hesabı tşlenıled nde: 

3.:ct. Gl.inliil' b!]gi.!ı·r·itı konl:r·o1 ve· depcdanınnsı, 

3.b. Lehdarırı<'t vnr·rııamış aç·ık amir kayJ.tlaı·Jnın nyık

liinıriası, 

3.c. Listeleme, faiz hesaplaına~ı v.b. gibi. 

Yukarıda. gBrfildli~li gibi bu tUr işlem merkezlerinde alı

nan sonuçlar, kendi bilyUk defter hesapl~rı içinde ye ba~ıınsız 

olarak işlerler (çalışırlar). Di~er bir deyişle Ust yBnetim d~ 

zeyine bilgi sunmaya çalışan bu merkezler, bilgileri ancak ko

puk kopuk verebi.lirler. Bu anlatılanlar şekillendirilıneye çalı 

şılırsa, Şekil -3' deki görüntü elde edilir. 

Ayr:ıc::ı bu şekilde yönet.iıne veri.1en bilgileri dc•rlcmul\, 

aylık veya üç aylık hareketlerin sonuç]andırılrnalarıyla olanah. 

lı olur. Uzun çalışmalar sonucunda alınan bu bilgi.!c~rin; qo§;u 

zaman başka yerlerde el ile cetvellere dBkUlıneleri, ba~J. kıya~ 

lama veya hesaplamaların yapılmalarını da gerektirir. Oysu hun 

ka yBnetimi, uyguladı~ı kararların sonuçlarını, kısa ~amanda 

görrnek ister. 
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Şekil -3; HaLemalik Sistemle Çalı~mn. 

Görülüyor k:i, bugün aı·tan iş hacmi karşısında ve mevcut 

rekabet iç inde yön et i ın lı-i lg i s i s tomine y(;neJ i k t;.'a 1 ı şınan.ın, bar~ 

kalarım ız i c,: i n kaç ı.rn lrııEtz oJ dugu bir gerçek tir. 

'".' 

a.a. Matematik Sistemle Çalışan Bir Bilgisayar 

Merkezinde !ş Akışı 

!ş akışı çok genelleştirlllrse: 

1. Şubelerin giirıi.i gi'ın(irıe geLI.rdi.kicrl haı:--e.keL cetvL:li 

v eya f i ş v • b . 1 er , k ur u l u (.o p ] ::un tt d ü 7. e n i ":7' 1 E'~ ın er L ez e u 1 aş ı r . 

. 2. Zaı·flar, IIa:zırltk/!\.ontro1 .scrvis:inck~ açılaı·aL kabaca 

bir göz ve i<;E:.:rik korıLr-o1(Hıdan g(:c;·ir·iiir. Gereken ayırım işle-

mi yapJ.lauı.k, Bllgj_ IIi.tZıı·.Luna D~lüıııi.in0 verilir. 

3. Bilgi Hazır1anı~ı. Di:5Himi.i, ellerimieki ınakirıelerJelıu 

•• ' ·P ' 
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hareket cetveli veya f.i~;d.crdekl b.ilgileri, ana bilgisa:,.arın o-

kuyabilece~i bir ortama kayıt eder. Du çalışma monoton, bilyUk 

çaba isteyerı ve çok yorucu Lir lşti r·. Personel, lı.!.rLi r-leriıH~ 

arkaları dönülç 40/50 tane makine parkı salorn~nda, anı.1J.ks.Lz .-;g"-

lışmaları ger-eken, ürasır.:~ şubı::·lcrcle oldu~u gibi bir boşalına 

ortaını bulunrrıay.:.ııı Vtc: kerıd.l lerinden saatte 8/10 bin vuı-uş is Le-

nen kimselerdi ı·. nu denli soı·uıııluJuk al t.ı.nda çalışan bu perso-

nel, verimlerini düşürmeınek i ç:ln i:>' L hazı.rlarıını.ş biı· bilgiye, 

ve kaligrefiye· (1T1) gerek~:>:ini.m duyarlar. Ayrıca bu klşilcr·!ıı 

fişi okuyup ona g-ö:ı;·.~~ karar· verme] eı·l d~ beklerımc"melidir. Çünb.'ı 

kendilerine o kadar değişik bi.Ig:l. gelmc:-ktedir ki, geneL Jcabtıl 

görmüş (5lçülcre göre bu personel, ~·oı·tınısuz c,::::.l Lşabilıııc·llcHr. 

4. Bilgiişlem Bölüınli, Hazırlama Bölümünde manyeLik kuy-

dı taırıamlanaıı manyetik tcyp, di~;l-;, Y.b. ;v:i bilgisayara ol;:ut.;:.ı.-

rak, geçer 1 il ik ve doğrullık kon Lrollu.r 1 nı yap:.ıc. 

5. E~er bölümde sözü edilen aksaklıklar yoksa., bu Li.lgj. __ 

lerl Doğrulanmış Bilgile:r· Haııyetil' ])e_posurıa <:dır. 

6. Eğer bir tıyuşmaz 1 J h varsa, Ha ta lı B :i lg_i. ler Man ye Lik 

Dcpostına alarak, di.izc.·ltıı:e t.(,:ırı IIataJ:t Kay1.Llar· LisLc:si çtkar-

tır. 

7. Hatalı Kayıtlar tlstesi, Kontrol BölümUne gider·. Bu. 

servis; 

( 17,1) Harfleri güzel biçiııtl(·r Vl:r(~r·ek yazma. sarıatı. 
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8. Orijinal dc)Jdinwn ile H<:d.al:t Kayıtlar Listes.iı:i" h<.~r::;:L 

laştırJ.r. 

9. Liste üzerinde düzeltmc yapar . 

.. '"' ' 

10. Orijinal döküman iizerinde şube ile telefonla görüşe-

rek bazı düzel tıneler yapabi 1 i:·. 

ll. Orijinal dökümanı; düzeltme için şubeye geri verir·. 

12. Düzeltmeler, tekrar Bilgi Hazırlama Servisine gellı·. 

DUzeltme kayıtları, ayrı bir manyetik ortama kodlantı·. 

13. Tekrar genel kontroldan gcçiri1er·ck (:lÜL:elenlc·r, Dog-

ru Bilgiler Deposuna alınır. 

Bu tE:ikrarlar, birkaç kez olabilir. Yanl:ış bir bilgi l~;ı.y 

dının maliyeti yüksek olaca~ı lçiiı gerek fişi düzeltirhen ge-

re k se kontrol edip i mza. atar k en, . çok d ikka tl i davraııılnıas ı ge-

rekmektedir. 

Sözkonusu iş alnşJ Şeld 1 -1' de daha somut: biç~imde 

lebilir. 
"'"''' 

a.b. Bilg:ilerin Herkezc· Zn.ıııanında Gelmemesi ve 

Darboğaz 

c<örii 
<:::> -·-

Hatematik sistürnde <;alışan bir- bilgisayar merkezinde, 

Toplama Bölümiini.in ola!'n ç~ok fazln :i ş yükü, l yerine 2, 2 yeri-

ne 3 ... ulaştırma aracı sn~Janarak azaltılabilir. 
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Kontrol Servisindeki eleman yetersizli~i ~\ırumunda, bu~ 

ka servislerden ve başka şubelerden takviye olanuklıdır. Bu y~ 

ni ld.şiJ.ere.yapacakJarı. iş:i arılatıııal;:, fazla bir zaman <.dıııctnıitL· 

tadır. Bilgiişlem dorı:·.ı.nJ.!lll ,;,ok hızlı Gniteler olına1arı ııc~dcni 

ile elle mUdahelenin en az olduğ:ı ayg.1tlardan olu9iuğu için gl:: 

ce gGndUz çalışıl~bilir ve işlem sayısı ne olucsa olsun, darbQ 

~aza girmez. 

Ancak B.i lgi Ibz l d aıııa n;.:ıllimLl lqin bu l\cla;yJ ıldar pek 

söylt?nerrıe~·.·. Bu bö] ünırle. 'ç::ı 1 ı ~;diı1 ar .-ı n ()nce ınakineyE, gi rıııE', sonr-a 

dc~işik formlardan hilgi.J<:'ri. sın.ıst;y-1a seı:;ııı(-' yetenoğini beLle-

yip, pekiştirrneleri 5-8 aylık bir deneyimi gerektirir. O neden 

le bu bölüm per-soneli, sağdan soldan eleman toplamakla destC'l::

lcnir türden değildir. Bu bölüıniln bir özelli~i de kendisine z~ 

ınanıııda gelmeyen bilgller için geı:;ecek bekleme zamanını a~la 

değer·lendiremeyeceğidir. Bilgi gelırlediğinde bu hölilınUn person~ 

li, boş oturmak zorunda kalır. Bilgilerin zamanında gönderilnıf:;_ 

leri, bu ölü ·zaıııaııı :.:.>1fır;.ı. irıJ1.ı·iı.·. 1\yrJ.ca bu böllııııd(_~ kulJaııı--

lan makinelerin sağlanma silreleri de bir yildan fazladLr·. 

Kısaca rnald.nes:inin saı,';;la:nınası bir yıl, persorıel.inin :ı·c-

tiştirilmcsi 5-8 ay .olan blr bölUmUn, ternpos~z bilgi gönderme 

alışkanlığıyla verimi, anormal iş yiikilne Lıygun şekilde .Llrden

bire artı rı lamaz: · • 

İşlem sayıları ve hesap adetleri ileriye dBnilk btitçeleL 

le saptanan bu servi!::;t!ı Lünı(i.ylc, gi.1ni.~ e;iintirıe: bir Lıilg.i ;ıluşı 

bekleme içinde olduğu heı· :.::anıan gözörıi.inde tu l.u lmalıdır. 



136 

------------------------------------------------

Gerçek zn.man veya. <;evrim İ<;i gibi deylınlecl(• :ı.dlrı.rıdırı-

lan bu çal"Lşma şek]j, gPnel o.L-tr<:d: şi·':y1e aq1klanabilir·: I·~asıl 

ya da ııırıhsup yoluyla ~:'rıpıları ir;.1(·rııin; kayıta gc~ç-irilınesi sır·.q-
•• •,;'ı • 

~;~·rıda, kaydın many~tik depoya aktan lmfı.~;J v0 orada da korıtro1 

v e k a y 1 t e d i_ l e r-e k i ş ·ı ı' m i n , y :ı. p: 1. n ın a !.: i rı c L a ı~ :t f ı rı ch. rı d c C; r· '. ı ! ;ı rı m : 1 -

~~ıchr. 

n 11 ç a J ı ş rı: a ş c' k l i , ş ı ı ii nı(' k 1 e daha aç~ Ll< h i c,: j nı d e an 1 n t J 1 ,:__~ 

bilir. nir tasarruf müşterisi gelip, par-a yat.ıı·aca.ğını si)~lc>d_: 

ği nde: 

a. Klasik YBntc>mde 
------------------~-------

l . Doğru _hesap kar tonu aran :ır. 

2. Hesap kartonuna ta:d h/harP-

ket yazJ.lır. 

3. Yeni bakiye hesap edilir v0 

yaz.ılJ.r. 

-1. Ci.izdan.1' ·geçmemiş mahsııp Y('H' 

ise cUzdana yazıl"Lr. 

5 . T' ah s .i l h. ş ı k e s i 1 i r . 

6. MUşteri vezneye yollanır·. 

7 . F i ş v e c t.i z da n '/ c ;: n ( · y (~ y o l ··· 

lanır. 

--------------------------

Hesap ctizdanı harPket 

z1lır. 

Dilgisayardan elde edi-

1 i r·. 

V~~ 
... : ... :. 



.. 
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8. Hareket fByU yazılı~. 13 i lg .i sa;yardan · e lde edi-

J.ir. 
1 

9. Balans- 'veya primandta Bilgisayardan elde edi-

için rakamlar toplnn1r. lir. 

10. Karton doğ;ru yerine konur. 

ll. Para tahsil edilir. 

12. Fişe damga basılır. 

13. CUzdan iade edi] ir. 

14. Vezne el defteri yazılır. 

15. Vezne el tefteri toplanır. Bilgisayardan elde edi-

lG. Varsa servis mutahali:.at.ı Bilgisayardan elde edi-

yapılı.r. li:r. 

Klasik yBnte~le yap1lan çalışma sıra~ında kartonun ye-

rinde ol~a~ası, yanlış karton çıkarma olasılığ;ı, yeni baltiye 
" . ~ ' 

doğ;ruluğ;u için hareket cetvelinin yazJlıp çekilm~si, vezne cl 

defterine yarılı ş yaz.ı] ması, hareket cetvel i ve vezne el defte-

r.i çekilirken al1nan yan1ış rakam 1\orııpo:>:isyonlar:ı gibi hnt:ıl:-t-

rın yapılması; bilgilerin Bilgiişlem Merkez.lerirıe gönderiJıne~>i 

için yeniden işleıııdE"n geç.,ıııesirıi gerektirir. Ayrı.ca Bi.lgii~lerıı-

ce ha?.ırlanan dubli.ir ve hesap kaymal.:tr·ırı'ırı koni roJ ve cliiz(·1lııı:,_·_ 

leri, bunlara eklenmemiştir. 

Gerqek zamarı çalışma s:isteın:i daha yakından i.ncelendiğ;:ii:;. 

de, Terminal denen çuk aırıaç.l.ı. gişc ınakirıel ··:;_~yl0 D.ilgi.işL~m 

Merkezlerindeki ınanyeLik dı:.~polax-a ulaşmak, kayıt yapma!\; :i :=;;J c·ıı, 
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·üzerine!(~ düzı::} tme yapmak ve baz1 :;:;(n'ular sorııt> cevap alıııaL u l ~"-

:ı~ıli:l ıdır. 

Tc~rıııina l J •~ı· 1 • c; (: t: {~: 1\ 1. 1 • ~; (: ; 

ekr-an1L oJanl.ar1 .. vıınlıı. J; •. ;;,;al (;L:r-;·ıL ;;i.sLcmi:: LliLi.iıı bu !~c,];t,;;-

ri.nuedir. Hernekadar her llli.Ü;iııc manyeLik dc~polara uL,ş<d;i.li r·:·;(; 

·ı ., •. · .. ı·,. ,,.. t . ; . " 1 ·."ı· •. , ·.. . .. ( '·· U ] l ' <1. ,ı ı y cı. ı> 1 d _ı ı ı la(~::: • .ı 

si, bilgisayar tarafından tLt hcıııLrul Qdildiğiııi urıutıııaıııal; .ı;c:ı·:c: 

tcrllmi!;>Llr. 

I'TT Tdcfnn h;ıftı 

Şekil -·G: Terınina11L:ı·i~ı ana :;.i:,;t.erıılc b:.tğl.anL.ı::;ı 
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Bugün matematil;; sistemde, başka şekli olnıad.ığ1. i.:,:in ek 

işleri ortadan kaldırmak, hesaplar arasındaki illşklleri işlem 

sırasında oluşturan geiçck zaman sistemiyle yBnetim ve iş1~m 

arasındaki ilişki Şekil -6' da oldu~u gibi Bzetlenebilir. Bu 

tür kullanılan sistemler·, gi.inUn hf'r saatinde bilgi vcrıne:>·e lt:.ı-

z:ı.r biç i ındc işl_ev göriirl(~r. 

YÜNETİl\1 

Şekil -fı: YcSnetiın Bilgi Sistemine Yönelik Çalışma 

c) Günümüzde Merkeze DilgJ Aktarma Şeklinde GBrülen 
---------------------------------------------------

Aksaklı.klar ve Çöziiııı Önerileri 
---------------------------~--

Bilgiişlem Herl~ezler:in.in verilerini, şubelerde işlemler 

sırasında üretilen bilgiler oluşturmaktadır. Günümüzde bilgilQ 
""~ ; ' . ' 

rin elle aktarılması sıtasınJa, birçok kontrol işlemlerindeıı 

geç.~Uği bilinınekted:i.ı·. Şubelc~rde elle yapJ.lan çeşitli kontrol-
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lardan sonra aynı bilgi . .lı..::ı·, Il.ilt;;i If<..ı.:6ırlaıııa Haküıel.c:riyJ.c: ıııarı-

yetik ortaİıılara aktaı·ıl:ır. Bir kez de bilgisayar Uı.rafındaıl <;g 

i 

şitli kontrollardan geçirilir. Bazılarının hataları hemen bulll 

ı nur, bir bölümUnUn mut::ı.bP:l<:atı ise aysonu veya dönemsonuna luı.-

dar uzayıp gidebiJir. Dlizeltmeler nedeniyle geri dBnUşler, Bil 

giişlem Merkezlerindeki iş akışı ve' h.ı.zJni oJurnsıız yönde c·tU-

ledi~inden, şubelerin bu konu~a yeterli duyarlılık göstermPl~-

ri gerekir. 

i 

Bilgiişlem Merkezlerini, bir düzeltme ya da hatalıyı 

hulma merkezi olarak kullanmak, sözkonusıı birimlerin temel iş-

!evlerine aykırı . .b:i:f tutum oluşturur. Otorııasyondnld ;ı~-n l nın<ıç', 

çok hacimli monoton işleri makinelerin yapması, kazanıları zn-

manla da gerqek anlamda bankacJ.lık hizınc:tlniiı daha yayg:ı.n ve 

kapsamlı olarak verilcbilmesidir. 

Bilgiişlem Merkezlerinde genel ak1.91 olı.ıııısuz: yönde c-U:). 

leyen Ut"::denl(~rin en çok u:ıstlanılanları ·1 ana grupta toplanal-.:_l_ 

li.r. Bunlar: 

a. Bilginin zamanında gclmeınesl, 

b. Çok i Ş le k t.+ııcak okurınıası güç ya:c.:ı 1 ar, 

c. Yö'ntemle.ı:·e ııygurı yapı..lmaya.n d ii zel Lıne: ler', 

u. Esastak.i. eksikJikleı· 9eklinde sıral:ıtı<:.ıbil.ir. 

a) MevcuL yönergeler gcruğlnce gün1\.1k .i.şleriıı Bilgi.iş-

lem Merkezlerine ulaştırılmasırıdu, tempoyu dikkatle izlemek 

çok önemlidir. Bazı uygulamalarda bir şube bllglsi eksik oldu-

ğunda, c:liğer bilgilerJ.e JıJ.'~' ' 
blı- sonuca varılnıan:<.ıLLadı:r·. Du ıı.e-
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dcnle bilgileri zaman.ı.nda görıd..:,rmc·ııin yaru.s.ıı·a, do{5ru ve Larıı 

olarak g~ndermeye d0 yeterli gal·ı·0t. göster·ilmelldir. 

b) El ile yazılan föy ·•eya fişlerde yaznun ç:ok i.:;;lek 

olmasına kar:;;ın, okurııııasıudu. bazı tereddütlere yer ven:n J.;arak 

ter ler e sıkl ılda ra::; Llanınaktad ı:r·. Bu durum .i se yer s l:::: yo nınıla

ra neden olabilece~lnd~n, yazı stiline özen gösterilmelidi1·. 

c) Yapıları_diizı?ltrnelerirı ~st üste yaznın g:lbl lwtalı olü 

rak yapılması, ~'jne hata kanallarından biri olarak si5ylr;>nehi·

lir. Di.izeltmeler ınut.laka, Psldyi tek ç:izgiy](-:> (;izip, yeı·ine 

do~rusunun yazıl~ası yoluyla yapılmalıdır. 

d) Esasta rastlanan eksik veya batalar isr~ şun]ardJr: 

1. Bilgi akrşını föy göndermek ,suretiyle şerçekleşLj ı·c,rı 

şubelerin ço~unlukla, işlenı türlerJni kaydetmedikJer.i görillmet 

tedir. Bilgi Hazırlama Servisinin lşleın.lerlııdeki ver:im.i olunı-

suz yönde etkilernesi nedeniyle, işlem türUnUn belirlilmesi u

nutulmamalıdı.r. 

2. Gönderilen föylerde kasa/nıahsUp iş lerııler.inlıı h.i.<; b.i.r 

ayırım ve işaret görsetnıeden alt alta yazıJ.JJğı ve sonunda kas;ı 

ve mahsup toplamlarının gösterlldl~i karşılaşılan bir durum

dur. Bilgi göndermede kasa ve mahsupların ayrı ayrı föylere y~ 

zılınası gerekir. 

3. Kontrol No' ları, hesap No' sunun geçer· li. 1 ik V(' koııı

poz i s yonunu dene tl emek iç j n uygu lnnan bir s .i s tE' md ir. Bu rı ed c' n-
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Öz c ll i k 1 e har c ket· 1 i r:·. !\ ;: tc ri ·: c· r· i n i n h e s :.ıp L.t ı· to rı :ı I'J.; 1 c r· i rı d c· y r·-

le denetlenmesi gerekir. 

tadır. G6nderilen bilginin hesAp No' su. olmazsa, nareye h~yrlc-

dileceği bilinmeyecektir. 

11nmektedir. Fa.kat f.iş vPy:ı .hareket cetvellr:~ı·irıdr> (,·o?:unlıık1::ı 

valör ya?.ı.lmamakt.:ırlı::-·. Ö:::r,·ı lik] o ına!ı~~ıır iş!c·ıı:f<·ı--ind·· \·:.ı1öriin 

değeri vurgulanmaktadır. 

6. Valör uygu lama s .ı. nı:ı ek ol ara k) çek le yapı 1 an ı·.aJı!'i ila-

tın, nakit iş.leınlerjyle aynı f.işe yazıldığı. ya;ı·gırı grir-iilen !.ıi r· 

ka'j'l.pLır. Çek karşıl.ıL:larJnın Takas Odal:~rı .<u·ncılıg.ı.yl:ı lmrık,_._ 

ya d6ndiiğü ve bunLın da bir i lo li c; gt"ın lük bir ;;,ım<llı k.:ıj'tJJ.ıı:: ne-

den olduğu unutulmum~lıdır. 

:. Çoğu flşlccdc kar:;;.ı çube No' ları.rurı..:.n y;.L:.::ıJ.ınad:ığı 

g6rülmektedir. Düzenleme ve imza sırasında bunlara Bzelliklc 

Bnem ve.cilmelidir. 

8. Çeklerdeki yazı~.!.~: ralwııı:ın uyunı:::w~luğ:u, Bilgiişlem 

merkezlerine kadar geleb!Jmckt.edi.r. Bu tür· uyunrsuzluL]aı·, :;;ulı~ 

lerdek .i kontrolun gi..ivcıı i llr.l iği.nc. ,;ölge diişi.i.rmck Ledi c • 
.. ~~ ' ' 

',. 

9. BazJ. barc:kel föyleri veya fiş ha~JanıııaL:!rJnda sıld:ıh 

Lı toplam hatalnr-ına rr:~;t lrırıı11::!-:l::rhr. Du gib.i hatalar, fi~;; bağ_ 
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lama di.kkatsizliğ.i y:~tııtrıdrı, şube balansınnı da zamanında yapıı_ 

madı~ı veya habılt yap.ıldığı kuşkusıı :ı;,r<:uıdırmaLt.<~.lır. 

10. Aynı hata, hağlama kartonlarındaki fiş adedi sfitu-

nıınun, fişl<;'rin sayı lmadan göndc:·i ldi{ıi ş\iphesini vermektedir. 

ll . Say 1 J ar ı b .i r hay J i. çok oJ an a. k s :ı k 1 ı k 1 ar ar <ts ı rı da , 

B.ilgj.iş.lem Herkezler·irıe ı:,:<irıdeı·ilcn giinliik zat·flar i·~·inden mek-

tııplar, :utr:fl<~c, hesap ciizd:ıııl:n·ı, karalanı:ı hnğı Ll arı v.h. p;i-

bi b::ızısı de~crli ha.zıs1 c!:L de~eı·c.;.iz V(~ c~'o!·:: ·1Jg!·.~~·i./ .. '.;:ı:·~ .. Jcr·ir) 

çıkması B~nek olarak gBs~eriJ~bilir. 
• • ', J 

B. Ban](a Yi:Srıctiınirıdc Ot..orıı;.ısyon :\ ,-;.1 
. \ö J 

a) EJektronik FOn Transfer· Sistemi (EFTS)' nin 
----------------------------------------------

Tanıııu Ve Un.surlar'ı. 

a.a. EFTS' nin Tanımı 

' 
E F TS k ı s a c <ı , · c l C'!~ t ro rı i k da rl.H.' 1 P r ya r d ı m 1 y 1 ::ı ka ğ ı L i.i z <> rJ. 

ne bilgi kaydeden bir- si~·:f('rn olarak tanLmll'ı.nabiJ lı·. EFTS sayc'·-

shıde elektronik aygı t1aı·ın S.'O]\ yönlii Ö;;:E:d liğihden ~·ar:;ırlanan 

bankacılar, kağıt ve lu\lcrııc· gf•ı·ck duymadan, rııLişteri.lc·r·i.nc~ hi:::-

met V(~:r·f"l:.ıi lmektedi r] f~r. Bu nedenle sözkonusu s istem, bat ı Li H: _ı:: 

1 eri. bankac.ılığında iyice yerleşrrıişti:·. Sistc-min tS;dirıii, kr·.:·di 
.. • .A ' ~ . 

:~.:.:· 1 1ar.ırnn arka:;;.ırı:.ı .vc~ı·lc;;tiJ·!.1c'ıı m1ı.nyet.ik ka;ı•Jt]ar o1u:;;tıı-
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rJ. işlemlerde yeni bir anJayJ9 getirmişt:ir ... EFTS' nın gegc•l 

bir sınıflandırılması şu şbhilde yapılabilir (175): 

1. A1tJL.;ill,±_ slst.cııı]~:.LL: Du ~c;isLe:m, büyük c;apl_ı. fon Lr:Ltı,;;;_· 
.,., .. '. 

ferl sağlamak ir,::i.ıı .gerekli ileL:iş.inı sisLerıılEil'.i ola-

rak L:.ı.rı.ıııı! arıaLi l ı .. 

24 saaL siirekli lıL:;ıııcL vcrebiJıu,~L ve getirdiği kolu~. 

etkileyebilmek aınacJyla kurulan sJsteııı.lcr·diı·. 

a.b. EPTS·' ııin ıın:-;urları 

EFTS, özs:ll iğindc:rı ve kcmtrol edi lf.:l,j lirliğindc:n i:jd\(rı 

verrııeksi.~in gen.işleydJilc:·c,·k b.ir :-;:~->Leın olduğu lt,;in ve: gı:.idiniir· 

Lir şekil değişUrme eğil.iwi gci:-:Lcnliğ.i.iıderı, kul1uııılaLj1i.rl.i-

ğl yi.iksek bl.r sistcırıdiı·. ş._.kjl --7, EFTS i:;;1(;ınJ.erlnüı nas.t1 ;ııı-

ı·üdügi.l.nü gösteı'lr·· bil" tablodur. 

m;tsı zorunludur. D11 nDdenlP EFTS uygulı.ııııalarl (oLoıııatik barı!,:,,-

cılı.k ~~i.stc~~·ınleri) ic;~in yc~L('J'·!·i bir ()dC'me V(' ilPt:~;:·im nğ1n:~ .~c·-

reksjnlrn duyulmaktadır·. fonlnr·ı.n dc~1~ı.ıdrı.n aLt:ıı·t!nı::t:;ı '-'(' b·i l:,;i 

(175) P!~UL .J. BEEIILEJ?., G.2.nJ.,.::.ıı.U.L2l:{!J::J~ C':!U:Ül M:ı._rı_r,g~!ıı;t.'nj., Nc·1·. ',r(ırk, 
J~)7B, s; 268. 
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"Altyapı" oJaral\ adlanct.ı·ı·ilıı. ŞcLiJ -8, bu yf.l_[.>lt:.!;.ı ı•arç~a:ıc:r·ı-

nı gBstermektedir. 

1 . 1 Ş u Le i ı~~ ~- B~ t ~ l :lı ı L ı l ~ t r 
'" ' 

Şubeiçi bağ1antı1:ı.r· _:-.ı<1.t dii:::::c-rıl('JIJt"si, mt."ı!;>Leı:·i sa.yu,;ı.ı::< 

bağlı olarak değişjkl.i.klc·ı· ~()st·crt'hilic. Si:i:d-:orııı:.-~:ı ~:;jstc·nıin 

düzerılenme aıııac 1 , lı i zıııe L leri ;yara ı.· I anan rn\i ~:i. c: r· .i ı ı; :-ı clr·ıv· t l ('tırııf'·c: _i 

sisLeııd, şub~~i~i bağlarıL.ı1:u·a biı- örııeL __ cılar;d; ~~i~·:Lvı·i !ı·lıi! i:. 

Her·k<::<.:.i blr lı.ilgi ~-;i:-;Lcnıi oJuşLurııla.r-ak şııbcdc~ı·t· l;i l;..;i gi.iııd('r···· 

ıııe ve kredi lu.ı.rta.lr.·ınd. .işlem yap.t1madaıı önce ~:ubedeLi L: (·di ! .. :ı 

y ı L lar J.1ı .l. n k o n l r u 1 u y ö 1 u J L::. b u :..; i :;, L c ııı ~c: J i. ::_;; L j_ ı .i. I. mj_ :;; L l r • 

. 2. Şul>el.eı·t:.ı .. rtlS.l Bablcı.rıiJ.lar 

Şubelerarası ba~lantıL.ü· ağırıda iki y:.tk.L<.L:;;ım ~i.izkutıusu-

duı-. Dirinci yukl;ış:ı.mda Lıüğ.ıııı~>.t,:; t.e:ı·ııı.inalleı· l.ıirbir.iy.le l.lişki 

leııd.iril.ir ve isLcue:ıı ~_;aılıc.~'c: l..>iJ.gi. ulaşLır.ıl.ır . .tl(irıci ,Ytı.kL.:.,;.. 

ı;;.ı.ıııJcı. ise Loplaın kr-ed.i. LuLaıı.ıı.ı. ileLıııek i.;,:i.n, b<.ıııkarıııı ~:a.lışnı;;ı 

s aat ] c· r i ıl 'C, ·b a lun ak s 1 z 1 n , barı l; :ı ·. , b i 1 g i h a!. lar ı :v ] a ş :i. ı ·l;. e L 1: ı-c: d .i. lJ l J.. 

gilt'~ı:i bir]c:;;Ur·ilir. ;::;,_;],il. --B' •l:ı lı·., ~-;i:-;Lvıııiıı l.ıir: i.)nıc;;i 

r·iilnıehtedir. 

,,.,, 
O'-"' 
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1 •. J ~ UJ.u::;al D<:ı~lanLJ.lar 

Son olarak ulusal bağlantılar " C.· 1 "'-o- si:;;Lemi, L üm b ö 1 g e s c: J 

ağların birlikte ilişJ.:.! lerıdiri 1rncleri ni sağlar·. S(:i;~konıu~:ı ~::i:::-

tomi başarnbilınPl< iç:in ilk önce ot.onıatik takas oda1arnıcla, <'-

belcrarası ve tılusa! d(l?:('yde c:lektr·on·ik ödc·ıne işlemini J'er·i.rıc· 

getirecek ve bölgesel, ulusal fon transferi iş]eın]fn·inirı get'-

çekleşmesini sa~layacaktır. 

2. Bi rleş·i k Hizmet. Unsurları 
-------~-----~~-------------

2.1. Ot.oırıaLik Ta.kas Odaları (ACil) 

ACH basit olarak, c:skidcn i.rıs;,ı.n ('l.İyle yap.ı.ları kayıtt:tn 

düşme işleminin otomatik şekilde ;vavı Jıııa.sıd:tr. Banluılnrarası 

tr·ansfer işlem.leri, deııeLi.nıJ:i h<>sap jş1c:nıl,,rj ve• rn:ı.rıy('(ih: t.eyp 

cl o s ya 1 a r ı , m e r k e z i o ] ara k i ş 1 (:' n i r . D n h a ~; o rı ra o lxı n k a i r; i n y n -· 

p1lan tüm işlemler bir dosyayH. kaydedilerek otomatik i;:lc'm .;.;,--

pa n bankaya gönder i 1 i r· . Rı ı d tı n ı ında f i z i k s el b i r d C:' rıe t. i nı y 0 k -

t.ıır. Sözkonıısu ricrwt i. m L:uııanıen (;j ek t roni k yoJ Jn yap ı.l ır. ŞPI< i l 

-10, bu s.i.steıni.n ali:ı.~; ~';·crna:c)]nl g(isterınektedjr. 

ACH' ların işlerligin i. ad .. ı rıııak hmacıyla tiinı ACH h U g i-

lerinin toplandığ;ı b)r ulu~;al birieşik bankacılığının kurulma-

s: öner:i.]ınekted.iı''.·'Bu yolLı .\CH' lar arasuıda bil.gi ilct.işimi 

de sağlanmış olur. Ulusal d[ize;,·dc bi::iyle bir sistem kurulınr~>~sa, 
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Lilgllerini sadc~c:e bt: ıııc:ı·:~.:-:ze g(:iııdc:'t:'c!·ck i:;~Jcmini !·tmam1aııı::;: 

ulacakLır. 

niş bir iş hacmi gerekmektedir·. Bu, aynı zamanda bankalar Lar.ı 

f.ından kullarncı şirketlere yap1lan gider yliklemele:'ı·inde dt..~ !_,~.2. 

lirgin bir hafj.fleıııe sağlar. Batı. ii"lkeler-Lndc:ki h:ır~k:ıcı]:.,ı· .\CH 

azalttlmakt.ad1r. i\CHı nin kul1:ırıılıııaf-:ı;-,']a do~:y~.ılnı;ın iş.!o:·nıl(·ı·i 

de or taelan ka J k mal\ !.ad ır· ( 17 fj) . 

2. 2. -~·!crl.:"·:::·, n:·ıı.ık:tSl I-Iatt-ı 

Herkez bankası haLLı, cJcl\l:r-orıik fon Lr:ı.n~:f'ed. sisLcmL-

nin teıı:rd par·(,:aJarırıdrın h!;·ini o1t!~:tnrıı:·, Du !::~t, bir bank:ı.daı" 

cHgerine forı transfer.irı.i ~ ,_, "'l ,, ,, I' : ·"' , ... r· !·ı 1. r· <~ '"- v ·'ı .... J P l· 1 • l-ı· ..• ', ı" 1-·ı· 
"'-· '·"' ·~ ~ ~ ) • ' 1 •J "'· · • •;; ._i . ·~' •• ~ -" L ~ • .ı. 1 .u . -

t0midir. Ru si.st0rn n.ynı ~~Cimrırıd:ı yr)netse'! iletileı:·in tnnısfPrip. 

de de kull;cınılır· <.'f' ııır·r·Lc·:>: lı:ınk:ı'-''i tiyc·lr·ri :~r·a~>ıııcbki gCin!iik 

:işleı·i görmek baJ..:ırı:Jndaıı uldııl:f,·cı ctki1idir (177). 

(17G) A.~.k., s. :27:l., EUCE\IF H. L\NG~EYı "EFT aııd Cl)ııımun~L;> 
Bank e r " , ·T_L_!i. B (t_UL~ı·_;:~ t·l_i~_t,;_<.t Li!..!~"~ ı V o l. 1 !i 9 , 1\ c; . 2 , Sp r- i. ı ı g 
1 9 7 6. '· s . 3 H - 3 7 . 

(177) BEEIILER, s. 275.; .JiJIJ:·.: :~. f<ISTIER-P/\UL S. l'L\DLER, "One 
F\:ın]( ı ~.:: P.xpr.'ri c·ncc", TJJ•;,:. D.i.V_ı_.h_çu::::?.. ~L~g<J::::j.JJ..~, Vol. 159, 
Nn. 2, :)pıO:rıg 1~17'~, :;. ıo. 
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Bankalar hattı T, qeşi.tllr barıkaların ortakl 1ğıyla kıı-

rulmuş bir ~d.rkettir. R\t sistemin temel kullanım amacı, urtak 

bankalar arasındaki yönı:t.sel ileti l<:'rden bi.lc;i edinını,'yj :';a;; !:t-

yan bir iletişim ağı Lıır-tıı<tkrır. Porı transferlel'i ise l\rti'\:ılıL-

lı olarak finansal r:tpor]arı. kullanma. yoluyla gc-rçeklc·şL i ı· i~ 

.lir. 

2.·1. Dankn]:ır· Hrdt:ı II ... ' 

Bankalar hatL.ı I' J..n hacim, paru ve kalite· suıır.l:ımaLt-

rından ötürü II nolu bankalar haLtı hı.zıııc:Lc sokıılmu:;>Luc. Bu 

hattın amaçları :;;öyle özet.leneb.i lir· 

a) Sabit v:.:,<ya azalan ücretler nedeniyle c~ldc edilen ı ~-·-k.,, 

lem hacmi artışında esnckli~i sağlamak, 

b) Yığın yönetsel ileti akımını sağlamak, 

c ) Yı ğ 1 n b i 1 g i a 1 J ş - v e r .i ş h i z nı e t 1 e ı· i rı-i .Y ö rw t. e lı i 1 ın t-~ k , 

d) Teknoloji!\ gel i ~~:mclE'rderı yeteri nce yar:ı.r·lrınmal'. 

II nolu bankalar hatt.ı sayesinde elel:::tronil\ fon trans-

fer işlevleri gelişmiş vı:~ j'ayc;ınlaşınıştJr. Bunlar: 

a) Parayı hemen kullanılır· hale get,irccpl;: şeLild(• tran-

sfer (•tmek, 



153 

de yürü·tm,·· 1 ~·, 

c) İleri tarihiere pı'ogı·aınJı .i:;;ler· lircLmc.:k, 

d) Dere,, Lrc~nsfcriııi gerqekleştirrııek. 

II nolu tnuık:dar lu:ıLL.L ayı·ı.ca Her·kc~ Baııkas.t IlaLtı' n

dan da geçecektir. 

2. C. Ulusla.u:ıra:.:u Para Trans fe ı· Hattı. 

Bu s is Le m, ulus larara"; .ı d i.i 2t:yde para L ı·:üıs fe r .ı rı L s:ı<S Lt-

mak ic,;in planlaıııı:ışLır·. J970 yılından Lıe!·i l<~dlandmakla oL:uı 

bu sistem, 69 ortal-dı bir şirl(et şeklinde ·kurulmuştur. S(;,:,k~)n~.!. 

su hat>ta silme ve kaydetrne sistemleri '/aı·dıı: •Jt.: ayrıca y()neU.m 

için gereldi olan günlük banka balans bilgilcrini sağlar. 

2. 6. Ulııs.L.ırarası Bilgi Transfer Ilattı 
..... ' .. 

·,. 

Batı iilkelerinde 19Ei0' lardan sonra elektronik baııkacı-

lık la devrim say tlabilecek gelişmeler· yaşarımı ş, b::trıka.laı·ın fon 

tr·ansfer sistemlerinde,. b:i.lgi t.eıııin.inde, :lletiş:i.ııı olanakları rıda 

ve bilgisayar kullanımı saJ·csjndt:' klasik bankacılık iş1enı1(·rlrr 

d c b l.i y L~ k k o 1 a. y l ı k 1 ar :::; u ğ 1 ~Hı ın i ~ L .ı r . 

DankacJ.lıktaki bu ge1işııw1c:rden b:iri d(:~ UJınd.art.tr'üSl 

Bllgi Transfer Hattı. {SHIFT)' dir. Swift' in kunıluş ç:alışmıı

larırıa 1960' lı. y.ı.1,larda Avrupa, Arneı·ili:a ve: Kanada bankalar-ın--

d:ın olıışan ldiçük bi:· grupl:-:: h:ışla.nm·ı:;; Ve 1977' de• luınılı.ışıı l.a-

•• •tl 
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ıııanılannn.ştır. McrlH~Zi, Jlürül.;s<~1' deki Di_inyrı Tic,:,reL ~1<':ı+c;~1' 

nde bulunan Swi.!'L'e.}ıaL . .:n G2 \.':lkede-n topJ.~ııt 22:-i:i lnı.nka t!yı.:di.r 

(178). 

ıııış olmasıdn·. Elcktı·on.ik Jı~iLc'rlc:şnıede, on yılı aşkıtı biı· :,;ı~:,. 

dir çal ı şmalarını devam ct t i ne n S w i ft, h af tanır:. ;,·t:di gl.hıLi \·e 

24 saaL sürekli hizmet<:: aç:.Llz Lir· ::;isLcırıd.i.r. s~vift ::tğ.ırıda, ge-

len giden iletiler·e istendi.Ç;indc: dönlilf'Y"C'l\ yenidc·n eı·işi.1ebl1j_ 

'"·'<' 

Yl)t· ·;e sorgl_ılarna, arşi\d.(~nıe ~Hn·un l:ı.rt da l;()ylccc: <;Ö<:;iinı.l(:ıııııi ~-:i 

o1u;yor. En büyl.ik Lola~·1JklaruıcL~L l)iı·i. de Lıjlgini.n isLı.o:neıı rıoL_ 

La:,·<ı dakikanın al t.ında bir zaman s tiresi ııdc: göııdc:r· .i.. le Li.. .lı:ı,::::; i-

dir. Swjft' in verl llelişim ağında bir· de koruma sistemi mcv-

cuttur. Her üye kuruluşun yalnızca kc·nd.isi Laraf ından Li l..:.neıı 

ve d e ğ :i ş l i r i 1 e b ll e n b i r ş i f r c: s i s L c~ m i v a r . B i l g i , g (; r e k L j ğ i rı li r • 

:;;ifreJl olarak gc\uqeril,,LıLli.j'Or·, gerc:LLiğirıdc· de, gcdcn ştfrt· 

çözülüp i let 1 şekli nde .i. s r.cnc:n ~,ere Lılaş t ıı· J.la LU j ;ycıt· ( 17 9 ) . 

SwifL' in amaçları da ~öyLe sıralanabilir (180}: 

luğu ı:.~i'dc.::·ınek, 

b) Ulus.larar~ısı işlcınlerdeL.i .ilet.işiriı ve ödeme sÜ;lcıa-

lerini geliştirmek, 

{178) LEVENT VARLIK, "S\·:ift. Nedjr "'",İ§. p_~::r:..c;.i.~ü, S. ~-1fı-·2'1~, 
Mart-Nisan 1987, s. 7. 

(179) -----, "Türl~ Banktılar:L SwifL' e Bn.~L.ırıı;,c.t", IUJ_gj __ ::>_<~ı..L;lLı 
... {.ı.'J ... 8, s. S2, .. \k;t!SLOö· 1~)85, ~;. 2. 

(180) BF.EIILEH, s. 27R.; VAELH:, ~;. 7. 
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c) Ü:'{l') banka1arı.n tc:;kuoJojjJ.; dü::ce;ylerln.iıı ge.I..:.şmesl 

n ında, .. tÇ)J)l, u 1 u k iç· i nd'~' hoıııoj enli k sağ lama. k ii~·:et·c ti.im 

• • "l 

~- (s' l rı 's ~i .l ..!.. ~ -

malar yapm::d;, 

d) E.lekLı.·unik ilcLişJrıı ve bilgisa,Y<ıt' ;:.i:;!.vm.!.t.:t·i kt:rına 

konusunda bu.ı.ka1ara öneı·ilcrde bu.lunaı;:.ık, 

e) Ulu. s J. ~ I'(.t r·::ı s 1 baı1l\.ac .ı J J. k L;__ıl~ .i s or ~.ti.i1~·ı1· .1 11 t:,: r.:5 : .. ·.~ ~~1ü l CiJıUl~ s.~ 

aıııacıylu. fc.ıJ:uııılür dtizcıı1c~ıııeL, 

f) Fon transfer sistemlerinin gelişLir·iJınL·si aıııacıyL~ 

ÇE?şlLl.i. modeller ÜZC!rl.nd<' (;alışm<'.ık. 

Kar amacı gütrııe,yt:•ıı bir koopcraLif ula.rak i:.i.c;,;l.iLJc;IJ~.:n 

SHift, bankalararas1. ileti ş i.ıııde s Landartla~şfH~<':i <:.t ;,·ön cl ere: i., 

farklı dillerin kul lanınJJ ndan do~an sorurıLu·-ı en aza· indiJge-

mekted ir. Bunun iç~ in Swi ft, ulus lararas ı i 1 f•ti s tandartları gy_ 

liştirmckte ve ilctileı·in ::! ~c; Lullanunı lçjn dc·polanrııasıru, 

lıilg:i1erj~--bankrı. şubc:];.:r.i :tı·:i:!-:ında i]etilrrıesini v,.:~ ıııubalJjr b•!!J. 

kalardakl hesaplarla ilgili konkor·rlnrısl:u·1rı koJayt1.kla yapıla-

hilınesini sağlaınal:!.ad:ır (181). 

(181) V/\R.LIK: s. 7. 
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3 • Ka r :;: i 1 ı k l ı A 1 L ya ıı ı. S .i. s te ın 1 cr i 
--------------------------------

3.1. P'T'T Sistenıler·i 

Bu sistem PTT veya· bank:'~ hesaplar1 o]mayan miişt<?ri ler 

nin yapılmasını sa~lnr. 
.. 

P,u :ı~(ırı 1~u1·ı.an·ı.lınas.-! sı rasırıdrt. dene-

tim işlevini müşterinin kendisi y:ı.pac. Çi.inki.\ Lu sist.enı, ön:·>-:-

nay yöntemlerini i.c;Prll!(c'IIl0ktedi1·. Giro si.st.eıııi;,·lc öckrrıı:: s·rqnlrıı:.ı 

s1 'bazı zorluklar çıJ.:~irrrıak!:ldır·. 'Çiinkii h:ınl::tlaı'·ın VP <kğ·i~_iik 

yer}erd<> büro :ı.ç·rııış şirLc·tlr:rirı bıı s·istem]P s>;öndc·r·iyi alnı:ı, i!.;,' 

lc:rrıden gcçirıı!e ve diğ(~l" işli·ııılı··ı·i yap:ıbi lm(:ı-;i :.uıı:ı.'·:y1:~ tı.::ııL:t 

değişt.irınesi ve ka~·tl işlcmlc-r·i ir,·in de· Giro sistııı:irı·in l~ull:uı-

3.2. ~-ntıc·ı nilgiişlcııı Hi?.rııet Merkezler! 

nu şirket.l.~:r, ulusal i!c:t·.i!:;;.im a.i;;ı.nclan ;;'ararlarnr-:ı.l-: ldı-

gisayar programları .yardımıyla torılanan bilgi.J.erirı l\u] ]an.ı.lma-
' . . 

sını :-~ağlar. Diğer firrııaL~r· bıı şir-l(('']c-rden dc·ğjşik l.Jir i~;;lc·m 

t 1 t d b' . " .... l-'r..ı 1 '·' . ı· . J· " 1 ' o • J. ç .a <?p e mese e u şıı ,,, , .. r, )an ···-<trJ.rı . bi1gi, toı•l::ın:ı. b!-

r· i m l er i y 1 e re k rı. b e t. e cl c~ ı-l e r· ( 1 8 2 ) . 

3 . :ı . n {Hı k a ·ı a ı· ı n Sa h i p O 1 d u g u S .i. :--; ı· e nı 1 c r 

!-aaliyet hakınıtnd:ın dahn sınır·1 ı bir· hi:~ıııc·t al:un v:1.r·-

dır. /\ncak giirıiimii>~ r0k;ıbPi ortaınınc1n.J:i elektronik fon t~·nn~;fr:·-

(182) l3EEHLFR, ~-,. 270-280. 
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·.' 
ri l>ölgelı-:r]ndı:' sö?.konııc-:ıı 3istcınlc~r, bankalar· arf.l.('1 1 ı.:;ıı.ylrı d:·ğ_ 

rudan sağ;Jana.n bi]gi rrH~l'l-:ec.~leridiı·. B:-uıJ;.alar.uı bu ser·visler·i. 

g e 1 j ş t i rm F.' 1 e r i n i rı a nı a c: ı. , m ii ~; t e r i 1 e r i h i r l P ;: t i r nı P k v P 1-ı-i l g i s a -

yar olarıak.lar1n1 kullan:~rnk yıl1;!.: gc,ljr1t>r:ini art.ırmakt-ır. /\y_ 

r.ı_ca .. pa.ha.lı f)ltn::t:.-~.;rı:.: kn.r·şın ~~·1'/Pn: ~·ir·1 i.ği ·v·r··~ ~.;;n.y~Jn].ığJ ·~i:!-:~::;cJ..: 

b~r sistemdir. 

:ı .il. Orta.l.; !\maç] ı Bilgi S.istemJ.erj 

Ortak kontrollıı h·ilgi ağl:~rı, karşı1ıklı ç·alışfın nlt~·rı-

rın bilgi gereksinimlerini karşılarlar. 

b) Otomati'k''BanL:.tc!.lık Sistcmle;r·.i. 
--------~------------------------

Oloınatik bankacı.l..ı.k sisteırıler·.i, L(~mcldc.·, ~iı·kt.:L.lurc ;ı·ö-· 

nel.i.k bireysel banbıcıl.ı.k u~·gulamalarıdır. Çürıi~i.i herhangi L.ir 

şir·keLin ıııl.i:.;;L.er.i.si, ı.;o2;uıı1uldu blr Larıkaıun Ja ı;~l.i;_;Le.ı·i.: .. >ld.i.r. 

Bireysel bankacı.Lü: .i.ş1er:ı1er.i daha karışık \/e l>.apsaıııl.Lu.ıı· 

( 183). Sözkonusu uygulama örnekleri aşagıda.kl o;.! lı!. c1 v al ın:.~-

bilir. 

b . a . Ot o nı a t. i k V c ~~ n ~d e r 

Otomat.i.lı.. vezrıcle1·, J.i.1i.ıni:>,e AuLoınated Tcllc~ı· t·faı·hirı<·~.< 

(ATH) teriminden uyarL.ıruııJşl.ı.r. J968 :> .. ıl1.nda kullanJJ.ruaya baş-

EDh'TN n. COX, "Thv FFT Dll·~·rıına - Is There A Way Out?", 
IJ.ıi: P,nni\C'(!i M_ag,"l_zin.~:~, '.',Jl. 1Ci9, ~:o.~, 'ı:cı·ı·i:ıJ !.~J7f:, ·;.:;ı. 
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la.rıan otomatik vezne] <'ı·dc·n, i1 k zama.n.lar sadcc·p küçiik ki.ipliJ'1 Li 

ra.lar bir kez alınabil i :,·oruu. Bu makineler :i çi rı yap tlan pLls-

tik kartJar, maldnenin i<~'inde kalıyoı·du ve sa.hiplerjı;c; daha 

sonra posta ile .. gönderi liyordu. Sistem olaral;;: çevrim dJşı ç·a.l.l_ 

şan (diğer şubel12rl0 \·c nıcrközle: bağ.lr.tntıs.ı olma;yarı) baııL.ı şu-

bel er inde n yalru zca pnru çekme .L şleminde ku ll an ılan ATH' le1·, 

teknolojik gelişmele;:· ~.:;oııucu 2amı.uıla (;evr·.im iqi çalı;;an (di.;;er-

şubelerle ve rnerk"ezle' doğrudraı lıa{;1ant.Jsı o1.:::.rı) .~aııka şubele-

rinde de kullarulnıa~'<ı ba::;;l:.ı.rıncak ::;;iındi.L:i !;;,~LLiııi. ,drııtşLı.r. Gl.i-

nümüzde ATM'lere sahip bi:· tı:ınkan:ı.rı lıcdıa.ııgi bi;· ::y:t.tb(~sirıdc· lı.':,'_ 

sab.ı bullınan b.ir kişi, bu lxüık~uun hc·rhı.uıgi l..ıi.ı· YfH' itı<k·rı :~.-

t.edif;i tutarda para qekelıild.iği giLi., su:::ll.uınısu ııwkinc·ler :..:.·.: .. :-

cılığ'.ıyJa. parrt yatırabii·ir, lıc·sabının kalG.nLru \'e c:inceki i·~~lc·i.ıı 

lerini görebilir, ekstre alabilir, başka bir hesaba veya lwn•li. 

hesaplar·ı aras1.nda transfer ;yapabilir; tankas ı na La l :i ırın 1 Vf: re-

biljr ve çek karnesi, ·ciizdan gönderilmesini isLey,~bil ir. Kısa-

cas ı banka şube s ine g i rıııedeıı mc->.vduat hesabıyla ilgi l i Jı,. r: Ui t·-

ı .. . ı ı . AT~! , l u ı ş c rn. cr ı , H ı.. . . e: f· :>o]uj·la yüpab.i..Lir. Bu ıa:ıkinE·lcr· gc~rıc'J-

likle banka şubelerinin dış k:ts.ınıneı, duv<.tr~ı moııtr~ edilmekte ya 

da alış-veriş nıc~rkezleı:·Jne veya kcrıt.in kalabalık yc~rleı:i.ııc ko·-

nulınaktadır (181). 

Otoına tik veznel c~ r· b:.wk::ı.J.a.r uı kapa1 J oldıığu s aa L ve güu-

lerde de kü'LL:uıJ ldı[p gil:ıi ı .. ıs.,d kullanım amac1, barık;;dardaki 

-~-----------------

(184) CANSEVEN, s.·11.; Ekorıom.iL a';ıdan gı:-·reklil.i.ği. ic;l.n bk~. 
REX O.DENNET, "Econorııi::: Ju~:t i. Ci uıt.'i on - A Look At ATHs", 
The Bankers H.:ıg;ı.züıt::,, Vol. 159, I':o. 2, Sı;>ring 197G, 
Se 47-52. 
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kebilme ve diğ;er iş] c:ııı·ı C'ri yapabilme olarıağı ~;nğlam:·1Ll: :·· 

Banknlar için bu rnakine[erirı avantajl.:.tr·ı şöy.!c· i);~c·L]y-

neb.iJjr (185): 

1 • K o nt ro 1 i :;: l c• ml c:· i n i :ı.;;:;: 1 L ı r , 

2. Üzerinde if,~l(·rn y:,,ı,·~1{tlı mara miktarını. azrı.ltır, 
...... , , 

3. Dosyalanıa sorunuıııı··~)rtadan kalchrır. 

B·l.it{in bı.ı :,.:r.t.ra.ı·lar·J!ı:·.~. 1·-~<ırşı.rı :\T~1 sistc:ınlcri b.::ırıl~t.:tcı.l.--·tr·.t, 

ı . . ı . ı f 1 ·ı ·1" .. ·ı .. .. ( 1 o (' \ u:.ı:'.:t c.rı.:.:ıı:. ı. rıo s: ~a are a ( u:_;;urıt tınır • '"' 1 : 

kull:.ıni.Ltr du-

rumdaki para ıııı.ktat·.ını azaltır, 

2 .. Plastik kartlar· sayesinde~ g\irıilrı 24 saaLi p.:.n.ı.J'a ka-· 

vuşma. ol::tn:ığ;ı., poLan::iyel para ;ıkı.ı,;;J.nı. hızlandırıı·. 

b. b. ··Satış Yerine flektroni.J:: .Fon Trô.nsfcT·i 

Satış yerine ı:·lektron:ik fon transferi ı 1980 yıluıd:ın 

iL:ibaren uyg\ıJaıııa al:ınLn:'ı girm .. i::;: olup nl1ş-ver:işin Y<'·ıpıJdiğL 

yeı·de al.ıs ·var)~uı kisin.ln lıunl:a bt~!-:abı.na bot'Ç, sa·tı.;; yapaıı kL-;;l " -;ır V · ,. , ~~ ::t , . 

dir. /\]Jş yapan kişinin hcsabındaıı :para traflsfer.i sat.ı.ş unırı-

da, satış yapan ki:.;:inin hc:-;alıırıa paı·n t.ranc:d\~ri 
. . .... 
_t~:)(:_~ .i~ g:tıt~ll 

b:i.t.:i.nıinde yapılmaktadu< Eğer saLLcı.nın btı ~o:i.~:d.emi kuran lnın-

---------------,---
(185) BEEHLER, s. 282. 
( 1 g (i ) ,\ • ı; . k • , s . 2 81 . 
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kada hesabı yoksa, ortaya iki durum c~'J k mak ta d _L r. D ir· _i ne i du!'U!:Jl 

da sistemi kuran baı:l-.a otomatik takas sisteminin liyesi ıs;;:_·, :~;ı_ 

nı Jş giinU sonurıua hıı sistem yoluylı:t satış L<-:dı.:1i, :::aL.ıcuurı 

hesübına gcç:rnei;Lcdir. lk.inci durLtmda banka oLuıııaLik Lakas :::;is-

tenıinin üyesi ueğil::;e, ııornıal .,:t::k Lalıs.i Li yuluyL..1. '-'n geç ·.l f4Li.u 

sonra satış bedeli, satJ.cJınn hesabına goçnıt.d1.Lcdiı· ( 187). 

Sat.ı_ş yerine r~lektronik fon transfer.i sistemi, satış 

yerierine ilgi li bank11yln doğn:d::ırı ba~lant1 sağLıyan bir ter-

hemde alıcıJar, (PIN -Persone.l Tcknti.fical·ion Number) kod mı-

maralarını içeren Ö?.el nıan;-'''tik p1a~;t.iL li:artLır kul1anm:-ıktad1_:t 

lar. Ay·r·ı ca a 1 .ı e lDl n· k r·ed i o lana;;-; ı yoksa, he;!o;ap d u ı·:ııııtırıım ıı y-

gurı olup olmadı.ğırı1. öğrPnr,bi.!cn makin<'1er de· ku11anılmaktn.dır. 

Sözkonusu terminallc-r·, r!:tha r;oli. !ıc·~t>~irı isLa::-:yonlaı·ırıa, biiyiiJ.: 

ma~aza1ara ya da biiyiik al ı.ş-ver·i!;: rnc~ı·Ju:~?.1crirıc~ kurulnıaktadır. 

Bıı sistem sayesinde kişiler, nakit. ya da (~~ek kııllanm:,ddan kur-

tulmaktadırJnr·. /\ncak her bir işlenı iı:,;:in alıc.ı.lar- i.icr-·ct. ödemek 

te, satıcı.lar ise::- bu t(~rnı.i.rıalJc~r· iqin ilgili finarır->n.J kuruma 

k.ira verınekted-(rlf;r. Uygulnnınyı y.:~yguı1aşLırmal;- amacıyla i1k 

zamanlarda ücrets.iz ya dı.\ kirn~.-:::: kulla.nıın söz:konıısu olrnakt:t-
' 

d1r. Şekil -11' de., ad:ı geç,en sistemin işleyişi göriHnıektedir . 

•• ··.fl ' 

(187) CANSEVEN, s. lf.; I'.iL!D:JJ" Ç_':l::~_ç·_L~~~i.j_ Fk.L .:: D;ınh_~~ç.LlJJS. Q.Ln-. 
masyorlQ, "Naki !.:.-:.jz .\lı:;vc'J'İ~ Si~-;t.c·rııi. G.idı·ı·ek Yaygınla
şı;;•or",_ 21.0~1.1988, ::.;, 8. 
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Satış yerine: (•lektronik f'un tcansfc:ı·i :·>.1:-;LE:~mirıi.ıı :v.~trı-

ta J. l. ·ı y o·· n ı ı e r· ı· d(-' '-' i-J' v ı ro·· "" ı • · ,., ı ··ı ı ·ı ·ı h ; 1 J. ·r' ( 1 8 g \ • .... .... ~·· ··:i . .J .... .. ..:;, .L .... ~ • .ı. ( ' (" ·- ~ . • . ' . 1 •. 

tutal', 

2. Kredi kartı doi~rıı!:ı.ın:t hi:~:mc:·Li vcr·i r·, 

"i~:lenı-

leri yapar, 

4. Hiiş tE'r i hesabı ndan ş i rl~0 L hes ab ı niı pa:r·a transfer i n i 

5. Da.hn sonra yapılacak h.-·sap arıa1 i:·.icr·i ıf,,_:n bi lc;i de·-

po] a.r. 

Bir mini bilgisayar diizeneği olan sist.c·mden br.uıl\.<llar·.ırı 

b e k .l e n t. i J E~ r] ş ll c ii nı 1 f: y l c~ ö z n t 1 F· n e h i 1 i r : t s t J> YH' rı y e re , v t k i 1 i 

ve dcrhal fon t.rnrı:.-;fcri. yapılmalı ve !uığıLl:ı :.,.qulacak do:;ya-

lama gider.lerj azaltılmalıd1r. 

b.c. !şyeri Tcrnıinnl Noktaları 

tran:=;feri s:i~;teminc· bc·n:>:c:·. ·\nc·•l.- DI)TI' llfl f·.••.>f,, 1)1· •. VC'!C'"l(··,,'f·J. 
.' . , , \ ,, ı . • ' i, l •·'" ' lo I. · · .t ol - ~ ·• '" . •' C:) • 

yoktur. POB, gün boyunca y:q:n ·ı :trı i ş 1 c·· m "J "ri , i 1 g i 1 i do~-;:-/a "1 arn 

aktarmak amacıyla bPllc~ğe alır. Cilin sorıund:-t ise hıı bilg·iJcr i2, 

lenmek li7.ere barıkanıtı iJgili ~-~c·rvisJı··r·ine gi)nd(~ri.Jir. ŞekU --

12' de, POB' un işl<•yiş·i gör·iilmt'kt.c:·dir. 

(188) BFEHLEH, ~'· 282.; Tt\NGVFY, s. 38. 
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b.d. Ev nank:ı.cılığı 

TeknolojjJ;· gr··1işınc·lr>r· sonııcu !)ankalar y::ı. rl:=ı diğer f1-

nansal kurııluşl:~r, h!.;-:mot .. l0rirıi rrıiiştc-riler.i.nin evleri.ne kadar 

götürebi lmekt0rli r.1 er. Dnnuri en yaygJ.rı örneği ev banl\ac.ılığı-

dır. Ev bankac:ılığı, bank:.t ın\iş!.orilerin.in evlerine' baııkad,-ıl~i 

hesapları ile do.ğrıırlnn j şlem yapm~1.1 arı na olanak veren, banka 

bilgisayarlarıyla bağlant11 ı elektrorı.ik 'bir hatL:ırı sağLu1m:~.s L-

dır. Du hatların evlerde kullanılantelevizyonlaraya da bil::;.i 

sajar la ra bağlanmhs.f ö l:tnak l n.Lı r. Dtı ha. tl c:.!' sayes,inde ırıii9ler i.-

]erin evlerinde televi?.yonlar-ı başında, bankad:ıki he!'-;aplar.ı.yla 

ilgili her türlü bilgiyi ~ılınaları, lH'.•:;ap]ar ıtr'rtS.1nda l.ransfer 

yapmal arı, banka 1 arı n:·ı ta 1 i mat \'(' r-ııııO> l ('ri oJ anal\ 1 ı d ır·. Bunrlan 

başka müşt.eril~~r hu si.sternlc- h:t'/:-ı tntf'il-:: ı·iq.ıoı·t:·u·ını, ~:i~~0LP 

haberlerini ve rli~er hilgi]eri elde edebilirler (1A9). 

Bütün bu blanakların yanı~ıra ev bankacılı~1 sistcminirı 

ilk kez 1983 yı.1·ında tngi_Jtr:•1'(::' de uygulanmaya başlanmasından 

itibar·en 5 y11. gcçmesjne karşın, hc~ni.iz emekleıııc aşnnıasında ol-

duğu s25ylerıeb i li r. Bu neden] e bankalar, bu konuda tenıki nll da.'_.~ 

ranmak taclır lar·. Bu da vran J ş .1 n baş 1 .1 ca. neden .i o la rak, . müşteri l:z:. 

rin bankaya olan .i1gisizliği gcisterilw,kLc>diı· (19()). 

b.e. Elektronik Fon YBnetimi 

Elektronik fon yBneL.iwi elcd·;tr·onlk bilgi ;tJJı;-veri~l-

""~ '.' 

(189) CANSEVEN, s. 18. 
( 1 °; 0 ' n·t·ı·ı1Ya Gaz ""te c· 1. "f.' .. .,, .D,·.•ı•l·: ::)(_:.·ı 1 '· .i'!.ı· Y ::t·v tt~'; Gıc·l i s ı· vo r" , ' 1 ---~ ..;.> • ..!....!.-.~ ı .. - • • - - . - - - " - ~ - -~ " 

s . 2 . 
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ı ~ ne dayanır. Banka, bu sayede rnilştcr.ilerinirı h~s;ı,plarıyla ilgi-. 
""~ ' ' 

li tilm işlem ve bilgiler eld~·edi1di.~inde, elektronik bir hat 

ara c 1.l :ı.ğJ. ~·la doğrudan ve ::t;'>'l"ı ı. anda m(iş u~r.i. l <H' .i. ne akt.a rmak ta-

dır. Diğer bir deyi~lo hanl-:a iJE" ıııl.işteri aras:uıda doğrudan hll 

. ı . . g.t ~~- ış-verı.ş.ı ı:>ayc~si.nde f'.ir.·ııı;-1. f'nnlar·ırlJtı c!:.ı.lıa c•Lkin ~_;;ckildı~ 

yc5netilınesine oJanak sa~1aı'lın:ıktadır·. D(5y1(• bir· sistemin milşte-

ri açısından sayısız yararlan vr:rd.ır. Bunla1· ~öylE.' s·ırrtl.anabl 

becileri, her an bankauan lıc::-.;<.q.ı dunınıu a.Lmu ve bu saJ·<:dc~ dr.· 

firma fonlarun cu ak.ı.lc1. ~eli.ildc kullanma .. ~ 

uı.aııttgına 

caklardır. !kinci oJarak, i:ideınclE.:r·j_ en sorı ana, kadar- c;c:c:ikL.iı·~~ 

rcl\. firma fonlar ıru ba:;ka aLt u l.« r-da lu1llanıııa ola:na.Ç'; J.na ::;ah L 1-> 

olacaklardır. Üçüncü ola.ceıl:;:, firma v.:.: banka lıe::;aplarırıa iliş-

k i n b i l g i l er , . b i 1 gi sayar 1 ara kay d e d 1 ] e c c ,ğ i i q i n f j r ın a m u ha s c b~-

c:;jleri daha iyi f-Lr:ıansn.l an:ı.l i;~ V<' gP1eceldE~ ilgili pL-udarırıt 

daha gerçekçi biçimde yapma olana~ına sahip olacaklardır(191). 

b.f. Elektronik Posta 

Gerek ülkemizde gerc-"kse cliinyadrı.1d post.a hi zıııcd.l('f'i giirı-

den gUne gelişmektc ve .ilcrlcmektedir. tletişim nygıtlnl'ındaki 

teknik gelişmeler ve ()?.e ll :i kl0 bi 1 g.i s.::ıyar ku ll arnınının da dev-

reye girmesi, bu ilt:rlemeyi olduk<.~a hızland:ırmışt.Jr. Bııgün iil-

l;;t:mizde yurtiÇ'i posta i.lctişiıninde.giin ya da giinler diizeyinde, 

' . 

yurtdışı posta i lo1 i<:; i m i nde: is0. hafta dilzeyinde heklenıe} cr sö;:~ 

(191) CANSFVEN, s. 17-18.; n. ~OXı s. 32. 

'"•-;'. 
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konusurlur. Di.inyrırln bugiin c!::~hn y:-tyg ı n 1 a:;:mam.1 !} o] mak la b i. r·l i le Le, 

elekt.ronik posta hizmetleri, bn bek.leıııe siircsinj l=::-ıt.alararası 

'lt' ' L'l .. ı 1 1.. (~ ~ 1 !}J .. n:ı L)T. (~ SO/: \OfıU~··:ti ~:: ~-~tt$ 

E 1 e k tr o n i ı, po s r. c: i 1 et i ş i :n i n i n e n ya l ı n ta. n ı m :ı , " B i r b i l 

lunan başka bir bilgisayura La~lanması ve bunlara ba~lı uçlar 

arasında bilgi iletişimi sa~lunnıası'' Ll~iminde ~crilebilir 

(192). 

.. . ~ . 
Elektronik posta ilctJ ş:i.ın.in(L; l.)'ılinerı. gelC:·nek!:::e.l ka{p l, 

kalem, v.b. gibi araçlar kullurıı.lıııaz. Ku11aruLnı donanııll, tel~_ 

lers), nıodemleı· ve bilgisay.::tı·lardıL·. (\te ;,;<tııhu <·1ektroııik a-

landa son zam.anlardakj L.ı.z.l i. geli :;:melc:r :c;orıucuııdi.t Lu Liir c~lck-

trunlL aygıt.lar.ııı ınal i yeL le; ri de gihıdt!ll giine <tzulm:.ık Lit v:.· l.ıu-

günkü blçiıni,yle b.i.le:: dogal l.let.işiın ,ylinteırılcr.iııc~ (:ac:kLup, Le-

lefon; v.b.) oranla daha ucuza ınal olan ele::ktronil~ posLu hlz-

metlerirılrı gidert'.d< daha da ucuzlayacağ.ı beklenınek Led.i r.- ( 19·3). 

Elektronil;. posL:ı, y-aln.Lzc:_~ geleneksel posLı .i.şleriııin 

ğınlarının bilgisayarlar aı·act 1 ığ.ıyla çoL: h.Lzl:ı. biçimde bir 

yerden başka b.ir yere aklar1.lmasın.L da saglı.unı:d-:Ladır. Kullanım 

aJanları· arasında bir şirb:'t.irı dc·ği.şik şube]eri arasındaki Lil 

'""''' 

-------------------
(1~12) AL! tBtŞ, "El::·l.Lr·onik f'rısL,t" '~ili§_iJ!ı_, S. 19-20, :-rart-

IJ<-..tzir-·an 1985, s; :·~8. 

( ı n :3 ) i\ . g . ı{ . , s . :3 s· _ 
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aktarılması ve akla gelebile~ek lıeı· tilrlU bilgi aktarımı sayı-

labilir. 

Genel olarak elektronik po:o;ta servislcrlııln yaı·arLtr.ı 

aş q ~ :ı da Id g i b .i s ı ra 1 a ı w b i Jj r ( nı 1 ) : 

1. Elektron i]( htzd:, lıabc·r· 1 c;:;ııw, 

3. GizJillk, 
.,,.'' 

~1. Güverıirll .1 ik~-

Ancak bugün Uygulaınndr: ya;,gın ulau.ıL kullarıılan eJc,kt.ı·sı 

nU,: posta sisLernler·.i o.ldıı.l..:t;a a...;dLr. ÖLc: y:.ınd;:ıı, kullanıcı.l::ı.ı· 

arasında hangi tür miişi('t:'i:,·(~ ne' L['ı;· kolaylıL, öncelik v.b. sağ. 

lana.ca~ı konu1 ar ı nda IVFı k·ı ~k· ~·ııL t.ıı r·. 

c) Bankacı] ıkt.a Şubr· Otoınasyonu 

I3anka iş]etmclerindı:- "şııhe ot.oıııasyonu" olrır:ı]; bi1 itı!:~n 

k:.tvram; biiro si!·~t:eııı!t:~·inin lı:ıLıırH!u~ıı her i.:;;lctrııcdc, biiro ~>l:.u'-

nınsyonu ya da ofis otomasyonu ol:.ır;:ı.l\ da.kuJlarulnıaktachr. Di-

di~i, ço~altılıp ku]lanıldı~ı her yerde vardır ve Bzelrle hire~ 
.. •i(:l ' 

lerin, geneldı:'' de işletme]c,,rin gc-reli:r,i~1 gibi ı.ş iiret.melerini 

sa~lar (195). 

---------~---------
(194) A.g.k., s. 40. 
(195) ---,"Ofis OLunıasyonıı", .P!_l__tg_D.-;<u::.n~~' Y.8, ~fnr·L 1985, s.l~L 
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Hizmet unsunınun ör: p!r:n:: c;ıl:tıi?;.ı hc·r illanda ,,,al:cş<.ın ].;_i_ 

ş1., bUro si.stcınlc,r·.ini 1\ul..lnnnı;ik dtıı·ıırn:ındac!·ır. nu ki~;:i 1(~r·, ç:ol~ 

iyi ~~r>kilde i\inılc·şt ir·i"Inıiş b·iı· Lı-iJ:,;i :ıkı~;: :-;i~-;lc·ı:ıine gr'rc:ksiniın 

d1:y:-.ır·l::ır. S()zkortlıt.:;_tl ~-,! :-~1.c~-!·ıı;;· c~r··i ']t·~ı~~ lrnt··l·: i(')··: ıı (1(·~ l)it·r·c) ot:.oı1ı.:t!3~{o-

t r o n i. k po s ta , s e s .i 1 c t i m i. t5 i b i ! ı i ] g 1 i 9 ! e m v c· h i I t5 i i L r> t i ·~ i rıı 

uygu1nma]arıdır. 

T3ankncı.1.ı.L !.ıy;q!aına};iı·ını:l:.t, ştıb.::lc-rdcn gc.ler: bi.!;;ilci·iı.: 

biciın 

işlenı1c:rin tc·J.:l'i"lrJd1r. nııgiin Pl]e i ş l r.'ııı yapan 

işlem g5r~ektedlr (196). 

Şube otoınasyonunrl:-ı. bilgi :\.1-:ışı.nd:ı.ki, pi.ir·ii;~lcr ve• i~,lı'ın 

tekrar]ar.ı.nın salnncnları; şı.ıbr> i1e ITlf.'rkezdPki b:ilgisay:otr1ar 

do~ruoar:. brı.:}lnntıl1 ·,.-,·evrim i.r,~i) i~H~ ı·.amhmc·:·n or·l:tcLın l~::lLııı:ık-

trıdıı·. Fğ~r· bağ1anti hir· ırı:uıyc>!il: cır·l:~ıı: al\laı·ıııı: ;·ı .. , dol:ıylı 

(çevrim dışJ) ise sö;;;h.cnıısu pi.ir·\izlPr k.tsrııen gidcr·!1c·bilmc·Ltr'-

dir (197). 

------------~------
(19G) 

( 1 9 7 ) 

F. . ./\TİTJL~\ )'l.Tf?.D-'\i·~l.!L J ''p.-.~rıl\r-v:.~ ı 1 !.l.:. 1 n. Şul){· 

R(' n l i st ·\ 1 t (' r n :ı !. i f' ! c· : ·" , '{ı~· .ı. :j_ t-~- !':..ii Q::' 
Ek :i m l 9 lH , s • t ;; , 
/\ .. g t I( . , ~-·. ,.1 ~ . 

nt.oına~-;ycırıu vı.· 

, Yıl. :;j S. GO, 



169 

şBile sıralanabilir (198): 

1. Hız] 1 ve nıu:!orrı h'i r· !ıi >~ınet verıııc• am:ı.:.·:, 

2. Şube konıını ııın.l·iyetl(>rinin yiik8e]{ olıııa.s·1 !!('Of'•niylE·, 

daha d:ır· bir alanda hi:;;:nc'l. vc;rrrıf~yi :tnı<ı(;l:ıııı:tk VC'Yrt 

en aznıılı:ı.ıı i lPride oluşacak işlc·m art.J;;larırı.:'t şimdi-

den Bnlem gptjrmek, 

~. tşlemlPri ge:·nelde basitc~ indirgemek, 

·1. Şubelerarası jş1.emleı·irı ve özellikle proviz:-on, htt\'2. 

le ve mahsup işlemled.ıd n ıııaliyPtlerinin düşiidilme:-·._L 

ni amaçlamak, 

5. Banka gencJ.indc .i~lı,rrı/sornıc; siir(']('r·ird kt:::;altmo.k, 

6 . YÜ k S e k k ) r t. a S i yP V ::~ } l !1 b C~ 1' J C' Ş m e g j d (' r ) f> r i. n i d i.i Ş Ü r lll e J\ , 

nu :ışanıada barılcilar·da ·;;ubr:· ül.oınasyoııutıurı hc·<lc.·f'leri dt: 

aşağıdnki gibi sıralanab:ilir: 

]. Müşteri hizmetlr~rirı.i art·ırnıa ve hız]andırrna olanakl{l 

rını sağlamak, 

2. Müşteri hakkındil lı::~~J.:a ş ı ı b<.' 1 '·'·· r· d c n 

lt:cek J1l(•Vcui bi J g·ll C'T i <ırt ı ·ı·rııaL, 

3. Ka.yıt tutma, for·ıı: doldıırmt:t :,;ibi işlemlerin Lam <.•la~ 

rak yapılnı:::.s·ırıı sağlnınaL 1 

5. Kağ:ıt i.şl<·rnlc·:··irıi :ıza!Lnıali., 

(J9B) /\.g.k., s. ~1f), 

'• ., ' 
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f). Şubedeki veyn rnc·r·!:c·::dc·l,j bilgi dos·ya1nrınclrtn nl ınan 

veı·iler ile şube; f:.~t:Ylye~;irıde kc~llırı(:· işlem yeLE:·rıc·lde-

r.ini arLirınak, 

7. Eğit.iın ç;.idPr·lc·:r·ini <tzal.tmak, per·söııe.lc d::ılw rıi.Le.lik--

l:i özellikler kazcırıdırnı:cd~, 

8. St.;lf-:::;vrvi:-; tini Lt:lc:r.-i~·:.c mii:;:teri:,'c' J.:,)l:ıy]·ık saJJ:.urı:ı.!.: 

9. Şube b<~zında işlı:-:·t·~m kont-.ro1unn sağ.lan::=ü:. 

Şııbe otorna~..;yonq bu hcdc·f!c;r doftnıltıı~,;unda uygulrırwn hi ı· 

sağlayo.cak bir· •;ül1şırıa oı-t:'uuı gl~Llrccekt.i.i:- (19D). 

Şube oLornasyonurıuıı. arkası. nda yaLan (:p ÖfıenıLi. gerekslrıj m 

şudur (200): Bir bankanJıı ::;;ulıvlc·rj, lı.ir 0ı·gl.iLLirı yun L.Lriınleı·i, 

blr i.irdver·::~ltenln Li.i1i'ıııı1ct·.~. v.Lı. ar·a:-;ınclı.dd bL1gi aLışı vu bu-

nun en ba$ta gelen işle:vi. clt,ın yaz:ışııu .. t,. telefonLı;;ıııa. ;;i !ı.i. uy--

gularnalarda kolaylık, qabuklı.ıl~ ve gUveııliğirı sağlanmasıdır. Yı.. 

lefonla ha.berleşnıe; yc:r.iı:.: c1t~L!.r:.:ıı.iL pusLı· ;,·ö.nt.c~ınirıc bınü:ııı:ı_h_ 

. l . ı. ı ! .ı.ş (~ını, c .ts.._(:· .. J-:.t (la 

diskler aracı)ığı~·la S'[.q:q]abilıııc!.,fc,diı:·. Gc·n~ı,~•ininı du;,uJaıi bil 

giler ise tcnııi.na.llı.~r· ar·:ı<:·ı.Jığıyl,•ı, ilgi1i yc~r-lcrc· ulaştır-ı lma!, 

tadır. 

---------~----~--~-
(ı 99) 
(200) 

Di.in .,. .. a. G :.~ ;;.;. L" t~'_l!_J.-~_!__•_, 't () L oıııa. s yo rı Ör .ı e ın !·C~1 :...~ :.~ r.ı t _~-/o x· '' 
..... - - - - " () f l . ~-:~ Ü 'L O i U Lı:~ ~r () Lı. ;.J. " , !.:~ • J. :3 • 

•• • A ' 
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C. Türk Danka.lar.ı:nda Ott,m<.ı.~;yun 

uluslı:.ırar::ı.sı. Jüzcyj.ll ;,;;t·ri::-~ind(; Lu.lunııııü:La.dıc. 1Lı.nkal.aı·J.ıı:.ız.ı.n 

tır. üstelik Türkiye·' rıiu Lı.t:~.ı 0::>:l.l.i.kleri n:.~··!c:nl:/10, c;cl[:;:ıı::-.,. 

iHkelerdeki barıltacılıL !-:i~:tc,nılcı·1:ıin a;ynen <.tlJtLLl> kulJan.ı1nı:.:.:-;ı 

olanaks.ı;~dır. TLidd~.::· .Lc·nd.i c;c·rc~k::dn.i.ınlnt~ d(5nLik b.i r sistemi, 

kendisi tanınılayarah yapınaL vcy<:ı :,:q>'t.ır·mak :::cırurıdadı.ı·. Bu :.·o-

nınlu.luğun nedenleri Şlt ~,;t:·Uldc· i'),cvLld:~:bil.ir (201) 

' 
or·anının gelişmiş ülkedere görE:> düşük o lrıı:ı.::::, Lıı ill kt:d ,.ı. ek· ::ı]: 

9ılmış anlamdak l kullnıı1m1 '"r·,ı engclJeyen c·n (:ine·ın li unsurl ardarı 

biridir. 

ni paraların enflasyon rıeden.iy]P ::::i.iı·ckli.. boyut ve .c1cğer deği::;:-

tirmeleri, paNı a1ıp vnren q(~ş:i 1. otornatiL: mnkinclr,rin lnılln-

nımını olanaksızlaştırmaktadır. 

kredi karlı g.ibi ıııodarn baııkacı1 ıL arar,;J:ıı:ıuJıı kul.l:~ı;.Jr:utıı eu-

gel1eyen önemli bi.r tmsur, poli.:-~iye önle:ın1c·ı't:· ve :dli ınckn.niz-

mı:nun işlenıP. hızına oları giivensi:~l ikth·. I3u.~iin pasaport alııııı.L 

için nüfus ciizclanı., of·urm:ı hP.!ı,:;c·si, fııt.oğr-af gibi bir si.'trii dö-

( 20 1) Ö!\'DEfi~. ~':EFOC'iTX, 
.Y1l, 2, S. :·?0, 

,. E .1 eL t ;··o n i ı... 

!'J i·~:; :nı 1 (1 ıH; , 
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kt~rrıanla baş'I:'Urup, giiveıı 1·i k soruşturrrıalar·Lndan gc:qcn b.i.r l::i ş .i 

1ık araçların.ın TUrl;_iye' de kabul görnl(:'~;i, i:)zelJ ihlc kısa ~~ltl·~ 

de olanaksızdJr. 

····~ , . 

,\<:;ıkç:a sÖ~'lemc-k ge:r-ekir·~:r·, b:ınka şul".lelc~.ı·iııi b.iJ.g.isayar·Lu·J.:ı 

bjrbirin~~ hağlarrı:-ık iq.in gf·1·r:-l<1 i telc:konı:ini.Lasycn ağ_ı ıııevc·tı! ol 

sa, ayn.ı telefon ağırıi~t o1.nnald<:ırın~ kullarıarı banka p:;_,t'sorıeli-

n:lu pro\'izyon alnıaları büyi.:L bir sorı.:rı o1nıazdı. Ka1dı L.i qoğu 

zaman telefonda aranan abone: di.i~;üriilsc: Lı.il:.:· LonU!:;:Hıa, ::;am::ın :~a-

ınan kesintiye ıığrayal.ı.Llıııcli.Lvrl.i~-. Bu tür Glum~~uzluklar PTT hat-

larında da yaşarı ı. r·~;ıı.ı b i 1 g·i ~::-1:;-·:ır- veri ler i n i gönderrnek ayrı bir· 

sorun o.lacakt1r. 

Tü r k i y cc Da n k a ] a c T3 i r 1 i ğ i , b ::ı. n k a l ar ı rn .L /.: ı n ~J L u nw. s :ı ,; rı s 1. s --

teminden yarar]anma·cJtLccJir:i saptamak amacıyla 198(; .yı1.ı sonl:ı. 

rJnda bir anket cF\zen1eıııişlir. 117 bankadan a1uı::tn cevcıpl::n·a g_ü_ 
" . ~ ' 

r·e şC.1y1e b.ir d~;ğerlc·ndjrınc~ ynp.ıi::·uşf.ır' (::202): S l:ır.ı.nl-:~1. ber!ıan;;i 

zeydc b1lgı.s::ıyar ku.ll.HL!ınıı:n gidch.iJmiı;;tir. :)G L.ırıl\ıı} lll(:rk('Zi 

( 2 O 2 ) RI Z A I\ /1 N D t LL E n , I.il r k" B ~:u.:J.u_ı.c· ı ! ı k S(: k ! . ~.U::L~Lt~h'Js _ _i_ [i_Q t! r_> U_;;_-:: 
TIF~ler, Tiiı·ki~·c· Bnnk:ılnr Biri i?;i Yay. No. 1!1, ·\~ıl:,ır·a, 
1987, .~j. ]7-1~ .. 
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banka, elektronik hilgiişlem]er·ini. birdFn fa::::J_:;_ mcTLe::dc yön-

.. . .~ ' 

(örneğin, geiıt'] miidiir·liiLlı·) l\('ndirı!~ bağlı hiı-iı::!cr.i (diÇ~f·J" ';.•~-

be]eri) kontrol vtrrıc·kLcdir. 2 bankan_Ln rfl("t·ke:~~ :-:l~~!eınde mi cLı.-

.ğıtJk sistenıdt> mi oldu.ğu anlaşı]aıııannşt:r·. Yir:::· ıııi•l'l:.c-•;:i J,:·ı.~;i-· 

i şleın s i.st.c'mi nt.~ :-;;dı i 1' ·~r lı:-.ı.tıknd:-ııı 28' i nin ';:ıd\(.> cı! nm:ı'~y.-ınıın:ı 

oldıığu, <_,~evrim ı(~'.l !. i lll(') <;~ı.-

lışan şube sayı::.;ırurı .. ı~;e göı·eli olarak da!ıu düs;t':k olduğu sap-

tanmıştır. 

Burada değ.işil~ kLıllanim şekli hakkınıla kısa Lir- açıh_ 

l::.ı.m<:ı. verilirse; '•'cvr·im dı:.;;1 ~::j~;;Le:aıde, dona.Luıı lı.i.:.-im]ı;:ri. j>r-og-

ram :iqinde işlev görmekle birliLtc::, nıerh.c:Gi işlt:ııı Lirimi.ıı.in 

doğrudan denetimi. alLında dci;Lld.ir. çc,.,·.riıa _;.,:.l.r,dc: i~:;ıe· duıı: .. tLım 

birimleri, programa göı·c HH-:ı:k::::~::i j_ş]eııı LJ!.ri.ıııiı .. Ln kLıllanırn:uı.:.t 

dilimi :i_ç:indc-' bilgisaya.ı.· sistc·ıııj, letıki g(i~:::.Lcrnıek ::::orurıd:~dı.r 

(203). 

(20J) Baz.ı tiı·.ari banludarın kııl ]::ndı;:tı hi l;.;i:·.::.ıy:tt" dorıatıııııı 

ir; i n h k z . El< -1 . 
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Yazılını h.rıkkır:da d.'l şunl::.:-· s25ylc~nc:b.i1i.r: nasit bir arı1~!: 

t:ımla yazılım; donan.ım blri.ınler.·.in(~ ne g:i.bl gör·evlerin, llü!3.ıl 

tanımlanarak veriJcbi.lcc·::..~ğlni ve· i~;t.c·nen sonucun nas-ı] c-lde: e-

dllcbllece~in] rto'' c:·1· .-:. r··r-n •r•ıc.- ·ı J. ı o ,1 ,,) ·'' '•· .) ( ~~' • ••• bilgisayar programlurJdıı·. <)7 

bankadan 30' undu kendileri ı:;eliştir·crek, 9' ııncb lı:'ı?,ır :)ek:1-

de· :.:;atın alıparak, 1' \.'mdc sat.Ln ald.tklarıru uyarl:.l:ı·aı·ak ;;<.ı:~.ı-

lım paketini sa.ğladığt; geri kaları 4 bankad:uı 2' sin.irı ch::.ğl:;:ik 

yolları deneyerek sağladığı, 1' inin yazılım pakeL:l bulunmach-

ğı ve di~er 1' inin de cevap verrnec:liğ;i be]irlerıınişt.i.r. 

'17 bankada lst.ihdam c:djlc:: LJjlgl::><L,\<:u.· ,,JcmaHLırın.tn 

toplam sayısı 2801' c!.iı·. Buıılaı.·dan 2172' si i;;'lct..iııı grubunda, 

39 11' U yazıLım gnıbtmdı:~~ G8' 'i· donanım :::;rub~ırıda ve lE>7' si de· 

yönetim grubunda çal.ışıııakt.adır·. F:n f'a:-:J~ı ('lc:ınan gercl~siniınirıin 

yazılım grubunda, j.k.incj derecede~ j~;.,· .i;;:lcL1ııı grubunda hisse-

dildi~i elde edilen bilgller (trasırıdndtr. 

Bazı bankaJar:ırıı:ı:-~, :-ıLoına!.::yon n.lnn:uıda öııcınli ;,;cllşmel(~r 

gös te rm i ştir. Bunlardan en ()nemLi st ve gel i ş nı i ş .i, b .i. r ÖzE·l bau 

kanın "Tcle !şleın" ad.ı alLındn başJ.uLtı~.ı. projediı·. Dı.ı slsLc:m-

de para transferini \·c~ t.::tlı:",il'<d .işmlC:'~ri önemli. ölçi1dc. Lj::land_ı_ 

clı.r (20··1). BanL.tcı1ar.tııı.;:;;a :;(\n~. l.'~v banlw.c:.1Jğın:.t uLışabiJ.ı::d, 

ı 

içjn henü~~ ınerd:L •.. :·~;n ıı1L Lıa~;;:.ı;ı"L'!:u·ı.ı:lLt:ı·ı~~- I>:J(·re c:kranl:ı.ı: 

aracılLğ1.y1a tızaıı:ıp Lıanku~LtrcLı.h.i. i~lı.:ıııJı:r.i <"V ve .i.ş y(,rlcr.inı.L: 

(201) CANSEVEN, s. 19. 



.... 
175 

yapmak, 'Ti.i.rk bankac:ı.lığı i (,~i n ı •• 
l.ıC(lliZ '( 2 () ~ ) 

' 
ülkem:izden s~.·ift' e iiye olan ~n !nnL:ı, Ey1i~: 10H8' den 

i I·i ş h i, Ka~: ı nı ay.ı ııdarı it i bar en t:uııarnen i ş 1 cv gö r·ii r· durııııı;ı sc- l-

gelmiştir. Bankal:ı··~ Sh•ift' c liye o]abilmek j(,;in ~iri.ş aid;:!.ı 

S\v.i.ft' e ii~·e cıl:HJ T\irk banbdar·ı şunlarchr: D·iri.nci:! 

üye 1 er; i\dabank /\.Ş. , Ak bank, /\rap-Tiirk Barı kas .L, Egebank, Es-

bank, Etibank, İktisat Bankası, Koç-Amerikan Bank, Milli Aydın 

Banka s ı, Osmanlı Banka s ı, P~1nıuk b:ınk, T. C. ~h· r·kc~?. B:.mkas ı , T. C. 

Zir2.a.t Bankası, T. Dış T"ic;-ı.rı:'t. BA.nlu:ısı, T. ELonoıııi Bankası, T. 

Emlak Bankası, T. Ga.r·ant i TLınk:-ı~-:1, T. Halk Banl:.ası T. + . unar 

VakıfJar Bankası, Vlus1;:ıranısı fndibtr! ve Ticaret. BanlHtS]., 

Y np ı 'i e K ;r-e d i Banka s ı . tk i n ci .L i i y c 1 e y· ; Barı k o f · B o s tu n , C ha s c 

Manhattan Bank, Hol1nnds(' Bank Pnic', "-f:tnuf.<ıcl.urin; ILınnoveı· 

T r· ıı ::~ t ( 2 O 7 ) . 

,, 
(205) '' Ba.ri l..;, a J :-~ r· -ı. ın ı z . ·'' 

s. 35-~JG , ... 1\:.-ınıau.:ı~···ı\~;u~ .. t.u:.-. 1~i87, ~-:... ') 1 
...:.., .l • 

( 2 os) I)~.il!..J~.~ S:~;;!.:'~L(·~~~~--~--~ .. i "~:.:\-ll fL E~v1ii] ~·\~:-ırnJ:t F:tı:.ı.li~,.:c·Lc· Gc·(~·j-. 
y or'' , 21 . O;; . 1 9 ~~ 7 , ·.· ·1 • ::-.. • ".1 ~ 

( ')()'"'/\ 
-V 1 ·---·--·, Sv.,rifL; Ti.ir·1.:- DL1nL.:.·;.(·ı·i : .. ~Iru·l ~rc:nl 

cek", D(b;_:_r;;_ı_ !2i!.n,Y<..~.~~ i , Yı. 1 . •) 

. .ı' s . 
f.\u;:cıLJ;:ll.' (~eLi.re-

f( ~ t ~-; 1. !H-!\ r" .('\ J l !~ 1 ~) 8 7 , 
~:;. 29. 

. .. (' 
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Şube otomasyonu, son yıllarda bUtUn TUrk bankalarınca 

benimsenmeye b~şlcifimiş ve kısa sUrede.de~işik deperne ve uygul~ 

malar gerçekleşLirilıııi;;.~.l.ı:. IL::.lı ve ınouc:nı lli~ıneL verme, :;;ulıe 

konum maliyetlul az<.ı.lLm<:ı., işlenıleri bas:i.te iııd.irgeıııe v.b. gilı.i 

amaçları gerçekleş t.i.rırıuk, ii.lkeııı:i.:.::dc-ki lıanLa.Lar· i. c,; in ,,,uk kolilY 

olmuş ve kısa sl.ireclr:·, olunı1u sorıuç,lr-ır elde edi !ıııişLir. AııcüL. 

olumlu sonuç a]an barıkalarnı tıygtı1aıııa1ar:ınd.cıki ()zE•J1.ik1<'r··; iıı-

eelernekte yarar Yardır (208). Sözkonusu barıl\nlarııı: 

1. Şube sayı]ar:ı a?-d:ır ve bı::>lli coğrafik bcilgelerdt" lc·.ı.:ı. 

lanrrııştır. 

2. Uzak veya iş yo,ğunJıık.1arı fadd.ı.lık gc5sLeren :;:u~ı·::.,J.ı.:·r· 

uygulama dışı bırakılmıştır-. 

Bu s eç i ml i uygul nma] it.n n nedenle:d ve banlc<-1 gerıc!l.iHde 

yaygınlaştır·ılamarnası, lıanLc..Lıı·ırı ka.rşılaştıkları çeşitli zor-

luklar-dan kaynaklanmak LaJu·. I\ ı ::;üca buul d;. ( 209) : 

.. ,,~ ' . 
1. Şube sayJ.Ja:cın ın fazla olmai,;ı, 

2. Türki.ye' ultı coğıafi ;ılı.truıiın geniş.llğl, 

~ . Ş u b e 1 er i n b ıı c o ğ ra ri a l ana ge rı i :;· L i r ş c: l;; i lde yay ı 1 -

mış olmaları, 

·1; Normal PTT h.:ı L] ar ı ndan yararLnım;t güç~! i.ik J cr! , 

5. PTT özel hatları.rıın çok pahn.l.ı o]ma::;ı, 

6. DonanJ.ın fi.;y·at.larınuı ~,'i."ıLscl:Iiğl, 

'7. DonanJ.ıııl;c~rchın tanı l'.<-.tf;f~sj tey le ya:rarJanJ.lanıaırıasJ, 

(208) YURDAKUL, s. 1~. 
( 2 O 9 ) /\ • ;; • k , , s . 1 G - ·l (i • 
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8. Personel yeters.i:diği ve' şube otomasyonıınun getirdi-

~i hiyerarşik sorunlar. 

9 . Mü ş te r.i c~ :i t i m~:; i. ;~ l i .S; i . . . .. .,. ' ' - . 

Ülkemiz bankalarının şube otcırnasyonur:n geçıne~dnde bı"l;-
]enınesi gereken yar·nr1:.u·, ancak biiLiin :~:ub('!c·r·in Lidıi.r1e[·irıı::• 
ve merkeze, doğrudcın bağlan'nıa~-;J (on U.nt•) sonucu gerçek1P~:Phi-

lir. YukarJ.da sıralarıarı nedenlerden ötürü l.ıanka.lfır:ın bu uygı.t.~~ 
may1 tamamen gerçek lu~ t.i rınc::; i ~; j ıııdlll k olanak::; .L :c; dır. 

Bu açıda~ bakıldığında ve aşagıda sıralanacak nedenleı·-
den dolayı barıkaların on line clckLronlk otoma::.yun dışında La-

zı al lernatiflere yöneldiği görülmektedir·. 

1. Şube otomasyumı uygulaııırtsı yapı.LH;ak şube say.tsı ~yu-

l:::aı·ıdaki nedeıılu· dış.uıda hesap adedj ve gün.] ülı: i.ş-
lem sayıs.ı aı:;:ısından ~>.ınJı-.l.ıdır, 

2. İkinci ve üçüncü derecedeki $UO(dcı· d::., karş.ı.laş Lı. k lg_ 

rı sorunlur ı ;y.:.trtlınıcı ıııuklneler lnıLLurıarak 9Özını;:,L a- · 

riiüi::ıyla genel'nıüdiirl'ÜLlc,re basl-d ,vapınakLadıı·Jaı·. 

3. Ba-.::ı Garı1-:a1aı·ıfl 1\n<.tdolu ~Lıbe.lerl 1950' li yıll~ıı·Jaı.ı 

başlayarak ca.ı: i. !ıe:::~c:ıı.Lar ve ki.iı:;ül~ car.i servisleriyle 

sonetler ve nıuhaselıe servJsJ.c:rincL, mc:kanlk nıaki.n0J •::r 

kullanılınaktadı.t·. Du ıııakiı.:.elcrln c,kenonıik ve LeknlL 

ömürlerlerinin dolıııasJ.na karşın, yeı-lcrirıe Iıe: kc.ıııul!oi 
cağı henüz belir.!exııııc·ıııişLir . 

·1. nankn mi.i~;tı·ı·l~:_i . '::adc·cC:~ 
(..' ·:~ ,,. -............ b 
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'' .!..;:1_ 

tcrnc:L tc: d ir. 

YukarJ.ua bc:.liı-t . .i.lınc·yc ~:al1.ş.L.l.dığı gibi L::~nLaLıı·.ın ,_,:ci;ı.; 

şube~ ot.onıasyonunu, bııgi! rı i~~· in· bUt lin '-'U}··,e,l "I'J. ı·•"' "" v::.•n•" ''"C'<> 1;] '· 1··-·::1 •. • ~ .... \. ~~ 1... .. ,ı ~.A,. "<.. ... .J ~-' ' "."' .t- ~ (..ı. 

fiJr. Ancak banJ.:ı-ıln.rın J:;;lc·m tekrar1 ve b.il.:::;.i L:ı.~:uım<ı~·;ın:• i.1l:~-

zında otomasyana girlilınc~si, bııgi.in lq.in öt:(':'rilı•Lilç·cl:·k ~.ir· ·c~ı·:•--

çenekt..ir. 

T.Hkem.i?. banka] ar ı rı d nk .i ,, Loıııas:.·oıı ııy,sıtlarııal <ı J' ı ııa ö.ı:·rır•k 

olmak U zP-re 1 aşağırla on ·1·i nf' (;~ıl 'J şan şube ot.om:ısyorıunıın (;fl 1 1 •;:-
.... ., , ' 

ma şekli ve off line bir ·~ıtbc i le on .line ;~ıılıe :u·ıı~-:1ııdnki ,~·ek 

ödC':me iş1eın1r:-·r·indr kolıtyl ıL •:·:.;!,l:ı.yan,· Prnvi?:yon Mc~rkc•zi !vd-:!\ trı 

da kısaca bilgi verilmiştir. 

yukarıda sözedilen BlçUt1rr doğrultusunda, hesap adedi ve gUn-

llik işlem sa:lısı yiiksek o.ları şubc:lc~rin.i on Jlnc olomasyon a8;;.~ 

na katmıştJ.r. Bilgii.şlc'm n:C'rkczi t~;t.arıbul' cL~ lıulunarı banl~ac.b, 

Otomasyon ba.ş]ıl;:lı kı~;trnda nn't::tlıld:.ğı gi.hi işl.enıdc:n ger~,ir·il-

mekt.edir. Şekil -J3' tc gCirü1diiı?,ii ı;ib:i bu tiç· m<~rkı:>2, 1st.:mhu1, 

Ankara ve tzınir' dir. 

Ankara' dak .i.. rıv~:ı;·kc:~e tç :\nado 1 u, i\kdc,.n.i z, .Doğ\ı ve· Gi.incy 

Doğıı Anadolu ve Krıradcn5:!: l:ıi)l,gclclerindcki şuhc-1Pr·dcn bjlg·i 

gr>lıııektedir. Bu nıed;:ezin V(''!''i Terini r)Juştur:ıiı tq,Ju bi. lgi) 
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lemden geçtikten scnr:,;. t::-:L:ınlnı]' ct akt.arılınakt rırlı.r. Eğer· .\nluı-

ra ile tstnnhııl ar:ısı.ndald hntt.:ı b·!r arJ.za sözl~onusu ise h:ilgj_ 

ler, 1zınir hatt.ı i.iz(~~•·indc·n n.n.:ı. rrıc•rkcze ulaşL.tr·ılmcıktadır. Bıırı-

dan haşka,""'6rneğin, Snriı~c:ıtr: şııbes1, mc~ydarıa gı:·len b·ir ürı:::a nP-

jşlenılerini kendi hellr::'l: ~-:!~:ten:i•ıd,:.· toıll:ır· \e işJcmJer.inrl", 

off ]ine: qalıştığın: bc·li.rL:.·ı: f,jr· L~::.l L;;11an.Ll.'; ArL;::-t gidc·r·i.1-

d i k te n s o n r tt Anka r r-ı. ' y :'1 i::i n c el i ]; 1 r.·, c: f f 1 i n ı." ı:,~ al ı. ş t :. ğ :ı s ür·(' i ·~· l r_~ 

de toplanan b:ilgi](•ri :tktnrınttk ·~nr·ııncl:.ıdır. ,\!,::i. ı!ı:ı·::iııcL-ı S;uıı:-;u:ı 

şubesinin hesapları denkl''~;:mc,:;: ve: siir·ck1.i rıçıl\ vc·ı·i r·. 

gili şubeye del:;:orı~ göndı:-r·ınc-k·t.cdi·r·. B(Sylecı::· her şubeııin ayrı a:i 

' . 
rı. muhasebe kn.yıtlan.yla tıgr·a9masına gerek ka1madıf;ı gibi, ka-

ğ1 t ku1 Janımında da (.irıc,ınl lıo;,-utta La~~arruf sağ1annıaktad ır· . 

.. •.rı ' 

Çfı l.ı ş arı şube aras 1 rı d :ı ÇC'L ı'idr:•J!I(· 1 ı··r i ı ı i gerc_;~f,•]; 1 eş 1, i rııı(~k ·jr;~ i rı ge-

reksinim duyuJan hllt;;.iııir: ::•Jrk edi..lrne~:i iletişim 

lar. Ör·ne:~ğin off line <;.·~Lı:;;<<n Esk!~;c~b.i.t· S:ı.rı:.~s Çar·şıs.ı şubesi, 

ki Provizyon Mcr·kez L' ni ar-aya.r.·:tk 1;ek hakk.uıJa l'ruv.i;,::yoil i~-;-· 
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'" . Hc:sap durumu uygurı )!o;c, Pı·(~\·:i~~yorı ME~rLezi., Eskişehir' dek.i :;;u-

beye çeki ödemesini llc:t1c ' .. ,:., <1;1t·ıca ;~,;lc~ın hak!~ında, Ant;..tlya' 

dakj. şubeye Li lgi veri ı·. I'.ii:..l.Lı buııLa ,,J.ul'l,(•:;, dcğnılaııw. işle-

.i şl e:·t.l.i.ğ' i. görtilınek Led.i ı·. 

ıııas.)Olı cLkinliklerirıc, c.irnck u.ti.ı:;>tur~::.LılJ.ecd~ U,Ygulaııı<ı lıjc,:inıi 

aşağıdaki gib.L verilcb.lllı· (210): 

A. CAR::t HESi\PLAR 

"""'' 
c. Huhasebe V~ızlycd.·J·l·ri, 

d. Diğer Bilgiler. 

a. SerıeLI e ı·: 

u. b.· !hLanı~;.ıııeJer, 

(' 
,, ' (210) -----

s. 
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b.' V.:}rlc-l·i Hr>s.~,p1e:ır: 

b . a . F .... i i ;~ h c·~-; ar~ .1 n ~· l nı n.::: : , 

b.b. Muhasebe işleri, 

c. Kambiyo: 

c:.a. ttha"!at, 

c. b. İhracat, 

"'"' 1. c.c. .; c- ı .~·~ .,. .. 
• .... :' .... • •• 7 ; ~ 

c.d. HulıasebP, 

c. e. Yabanci ıınıhcıbi r ınııtrıbakat ı. 

d. Muhaseb0: 

d . :: . /\ylık va::: i ye t, 

e. Şubelerarası Nutaba.kat: 

0 . a . I h v :-~ 1 c· , 

Y ıı k ::.ı r ;_ cl ak i 1 e r i n d ; :, ; ;·: da b:~.:< ı barı k ~d ;ı r· L nı ı :: i.L: ; 

a) Elektronik Hizmrd. (şube· oLorıı:.t~':yonu), 

b) Elektroriik Dank:unatik (i\T~.f), 

c) ElektroniJ<: .Firma (homP- hanldn~;), 

d) EJ ektTon i k Hava 1 t' - V·i r·ınan ( EFT) , 

e ) E 1 e k t r o n i !;; l :;~ (; i Tl ava 1 c s i , 

f) Swift. 

g) Elektronik Danışma 

L:yguJ.::.malıu·.ı. haşlatılmı.ş bulunma!-;Li:.dır·. Kısa bir si'ıcc: :;l:ıııı:·:ı; 

a) Elolctronik Harcama (Pns), 
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b) Kredi Kartlı Ödeme, 

c) Elettronik Fon Yönetimi 

gibi uygulaınaların başlatılması için hazırlıkların sürdürUldll-

Ili belirtilmektedir (211). 

15. BANKA YÖNETİMİNDE OTOMASYON POL!T!KALARI 
--------------------------------------------

i 
A. Çaldaş Bir Yönetim Anl~yışı Uygulamak 

Çaldaş yönetimin temelini, etkin bir planlama ve ~ama-

nında karar alma oluşturmaktadır. Etkin bir planlama 'olmadan 

bangi türden olursa olsun amaca ulaşmanın olanaksız olacalı 

yadsınamaz bir gerçektir. Ancak zamaninda karar almanın üst 

netim düzeyleri için çok karmaşık ve riskli bir olgu oldulunu 

da kabul etmek gerekir. Bank~ üst
1 
,Yönetimince verilecek karar-

ların yerinde Ye sallıklı alınabilmesi de tüm örgüt yüzeyinde 

kurabilecekleri etkileşimli iletişi~ sisteminden en verimli ş~ 

kilde yararlanabilmelerine ballıdır. 

_ı ' 

Bütün faaliyietler oto~asyon kapsamına alındılında, ban 

ka örgütündeki dikey ve yatay haberleşme kanalları _etkin şekil 

de kullanılabilecektir. Bu olannktRn ynrar]anarak bnnka iist y~ 

netimine şubelerden gelmesi geı·eken bilgiler, zamanır:da '.-r- dc.2_ 

(211) Di}D',-·t Ga2etesi. ... , "Fl .. ektronik Banluıcı.l ıl-;. I-fl:::Jı Diı· r;,__,_ 
lişme tı~·inde", 21.3.1988, s. 7. 
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ru biçimde elde edilecek. Bu nedenle bankanın genel durumu gün 

eel olarak gecikmesiz i~lenebilecektir. Bıı yolla ça~daş yöneti 

min gereli olan dönemsel kar ~lanf~ması ve plan hedeflerine ne 

oranda ulaşılabildili, çok kıs~ sayılacak bir zaman aralı~ında 

ö~renilebilecek ve olumsuz sapmaları gidermek için alınması gg 

reken kararlar, sa~lam temelieFe dayandırılabilecektir. Böyle-

ce plan hedeflerine ulaşan banka,Jiçinde bulunduğu toplumun 

m~tluluk ve refahına olumlu k~tkıda bulunarak, uzun dönemli en 

önemli amacını gerçekleştirmi~ olacaktır. 

B. Hizmetlerde Çabukluk Sallamak 

Günlimliz bankalarının içinde bulunduklarJ ekenomik şart-

lar, rekabet ortamı ve miişterilerin yolun talepleri, çeşitli 

nedenlerle, bankacılık hizmetlerinde çabukluk saalamayı önemli 

kılmıştır. 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, finansal ve tek 

nolojik banka yeniliklerini hızlandırmaktadır. Btı gelişme hız

lı, glivenilir VP dUşlik maliyetle hizmet sunmaya ve ve~ileri de 

~erlendirmeye olanak sallamaktadır. Bilgisayar teknolojisinde-

ki gelişmenin sonucu olaralt bankalararası rekabet artmaktadır. 

70' li yıllc'.rchn beri di.inyn. ekonomisinde- krı.r:.u'sı:·: bir dengenin 

paza ı· 1 nrdH fan 1 ı yPt gös tererı f;rın·1l··tı·J·· ri~·L·j .. ; ._.,.ı ırm"'s' cl:-~ .J , 1 C (..~ . Ll. •. ,_;... l > l '· ~ .4. \ • • ( \ · ! 

ı 

banka c ı l ı k Ut y f': ı J 1 i k ar n y .ı ş ı ~ı a . ~-o 1 . a •;· m ı ş t: 1 y· • Y ,::·n i 1 i k an ı:.~ : · ı ;· --

lıu· 1 s o n u c u o 1 u ş an t e k n o 1 o j i k d (~ ğ :i. ş nı e l '"' r , lı L~ m "' t .~; u n u m u n d . :. ~~ : , -
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dece yardımcJ bir işlev de~.il ,_aynı zamanda banka hizmetinin 

sunuş hiçimi ve kalitesini rle rleğiştirmektedir (212). 

SBzkonusu yeni teknolojinin 8nPm]i basamaklarından bi-

risi de şube otomasyonudur. Gerek şube işlemlerinin uygulama-

sı, gerekse y8netim işleri ile şube işlemlerinin birleşik şe-

kilde ili~d\.ij"e sokulması, finansal portreleri n çıkarılması ve 

diğer tür raporlamalar da luzla erlşilebilerı Loplu bir Li lg i 

kayn~gı gereksinimini ortaya çıkartrnıştır. Bu Lilgileri yoğurı 

kağıt işlemlerinden kurtararak otomatik şekilde uygulamalara 

sokrna y6nUnden ş~be olamasyonunun getirdiği kolaylıklar bUyük
~ 

tUr. 

Şube otornasyonu sayesinde banka Ust y6netimlnin gerek-

sinim duyduğu bilgiler, zamanında ve doğru biçimde ulaştırıla-

bilecek, iş hacmi artsa bile daha verimli çalışacakları ve da-

ha kısa sürede hizmet verecekleri için personel sayısı artmay~ 

caktır. Banka personeli rutin işleri 
1
jdaha 

leceklerinden, müşteri ilişkil~~in~ fazla 

kısa sürede bitirebi 

zaman ayırabilecek, 

banka müşterilerini artırmak için çalışmalara ağırlık verebi-

lecekler. Teknik gelişme ve artan otomasyon, mevcut p~rsonelin 
1 

ı, 

işlev ve niteliklerini değiştirirken personel yapısında yüksek 

nitelikli uzman personel yönünde yapısal değişmeyi hızlandır-
f 

maktadır. 

Olaya mUşteri açısından ya~laşılırsa, hemen akla gele-

bilecek kolaylıklar şunlardır: Provizyon almak için beklerneler 

( 2 1.2) BERE , s . 1 2 • 

.ı' 
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ortadan kplkacak, h~valeler zaman kaybı olmadan ~Bnderileblle-

cek, bankaya gelen mUşteri sadece banka yetkilisiyle işlemle-

rini halledip, parasını çekebilecek ya da yatırabilecek. İmza 

için dolaştırılan kartonlar ve vezne Bnlinde oluşan kuyruklar 

ortadan kalkacak. Kısaca müşteri a.ç.Lsındı:tn daha iyi hi:.:::mell e:r: 

kısa zamanrl~ alabilmPk olanaklı olacaktır (213). 

C. Ulus]::ı.rnrası Platf.'ormc!a Yer Edinmek 

Özc-llildP banl;ctlnrııııız açısından Avrupa ile entegre ol-

ma anlamına gc·leu Sv.;ift' .i.ıı biiyül: önem L.aı;;ıdı:. :_.Leliı-tilıııekl<~-

dir. SBzkonn~u geti şmq· le Türki ye' ni n dışa a•;·ı lma politika

sında Bnenıli bir ad.ım atıJaca~ını belirten i16ililer, SHift' 
ı 

... 1 

in standartlaşmayı, ussallaşmayı ve güveniili sa~ladılına dik-

kati çekerek, banka işlemlerinin daha ça~daş' yapılabilece~ini 
ı 

6ne sürmektedirler. Bu aynı zamanda, dışsatım-dışalım;işlemle-

rinin hızlanmasını ve 'yurtdışında Türk bankalarının saygınlıl~ 

nın artmasını sa~layacak (214). 

j ' 

J . 

(213) -----, "Bankalarımız ,.e Otoınasyon", Bilgisa:y-ar, Yıl. 8, 
S. 52, ABustes 1985, s. i5. 

(214) Dilnya Gazetesi ... , "Otomasyon Cazip Bir Rekabet Unsuru 
Oldu", 21.03.1988, s. 1. 
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16. BANKALARDA OTOMASYON UYGULAMALARININ ETKİLERİ 
-------------------------------------------------

1 ' 

A. ·İş Or<,;anizasyorwııJak.i. Deği:;ılklikler 

Başlangıçta bankalaı·ın genel mUdUrlükleri bünyesinde 

kurulan bllgl.işlem merkezleri; vaıwlau orgunl~as;yoıılar lc;LHie 

herhangi bir sorun yaratmaksız:ın yer almışlard:ı.r·. Gerçekleıı, 

bilgil!;denı merkezleri ayı·ı lı.ir- Lı.iriın h~d.inde, l.ıailkanın Lul,Ltıiı 

mevduat ve lu·edileri.ııl, faiz ve diğer hesaplarıuın izlenmeslııl 

en hızLı ve en .sağJıklL Ll~jınde sa.ğl.::.ı.ınak ','e ge.tıel değerlendlr-

meler için veriler toplamak işlevini i\stlenmişlerdir. 

Ülkcıni z bankacı] 1 ğı nda bi lgisayara d.<ı.ya lı otoına~yonun 

hızlahdı~ı şu gUnlerde, banka şubelerincieki klasik organizas-

yon şemasında, yani, mUşleri hizmetlerinin verildi~i 8n ofis 

ve muhasebe, haberleşme ve havale servislerinin yer aldığı ar-

ka ofis şeklindeki ayırırnda bir değişiklik g8zl~nmemektedir. 

Ekranlı terminaller kullanmak suretiyle otomasyana ge~ilmesi, 

daha çok 8n ofiste oluşmaktadır. Bu aşamada bilgisayar kulları~ 

mıyla 8n ofisteki iş akışında değişiklikler dikkate alınarak, 

buradaki iş organizasyonunda bazı küçük değişiklikler yapılma-

sı beklenebilir. 

Ancak, otomasyonun daha i leri aşamalar ı n dı.:. banka lar ı n 

organizasyon yapılarının tamamen değiışebi1ece~inin bir helir
i 

tisi oJ:.trak NPw York' taki Citihank.' :ın şubelerindekl otornas-

yon tasarımı 6rnek g8sterilebilir. Şekil 15' de de g6rüleceği 

gibi, buradaki öneml i organizasyonun es n. s ı , !:.ı ir banka şube s i-
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GJrişt.e, miiş1erir:in kasarıııı hapanına saatinden sorır·:-: 

s er'.· .i f~ b ö .lg e s j_ ,. 

2. Daha sonra Ler nı i nalleşnıenin yaygın o lduğu ve ıni.iş ter.· i 

hizmetlerinin vcı·ildiği hızlı bölge, 

3. En geride bilgisaya~a dayalı ve mUştPriye kişisel d~ 

nı şma hizmetlerinin verildi~i daıı ı;~ına bölgesi . 

. masyonıın banl·:aların iş org:.tnizasyonundn. gcr(;('kr;: dPğişiklik-

lere yol açac[ığı da :.1ç·ıl:t ır. 

B. İş tlişkisi Lizerinck·!,.i ELkileri 

a) PersoneJ1rı Çalışma Yerini. I\;·:~·bet.ıııc·~:: 
---------------------------------------

R i 1 g i s :l ~-::ı r· k u 11 :ır: ı ı:: ı ı: ı. y <.ı.:,· g ı n 1 :ı:;: ! ı r ·ı;:::: 

ı • ( ...... s o n r'.· ~ • )' .~! . 1 ; "} ', J { ~ 1. : ' . 
ı·· . . ı... " . .ı.. b ·ı'"".... .. . . . .... ~ 
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Bugün Türk bankacılığı henüz. terıninalleşırıe aşamasını t:i. 

mamlamadığı için otomasyonun bankalardaki personel sayısını ıı~ 

sıl etkilediJl konusunda elde somuL veriler bulunmaruukla Li;·-

lik te, hemen hemen her banka yönetiminin o Lonias;;'Dll sonunda l""'L 

sonel :sayısında az; veya çok bir· L1.sınLJ.. :ıavmayı planladı~ı Ja 

Li r geı·çel;. L.i ı·. 

Bir Lanl.;,anın ç·eşl tl..1 Lölün:le:r.irıde farklı dl.L-~e:ıde ul.oııw;;_ 

yona gidilmesi ne:donlyle, J~~.işlk böl~mlerde ~~lışanların oto-

nıas~ron sonucu •;;al.Lşnıa yeı·]erini kaybetme tchlike:si farkl.ı ola-

caktır. Özellikle ön ofisle kasada. r;alışarı il:" b(:..lge düzenle
'i 

ı 

yen personel in, bu alanda]~ j otomasyani sonucunda. ç·al ışma yPrle-
• •• • 1 

rini kaybetme tehlikesinin ortaya çıkacağı artık bilyük·ornnda 

tartışmasız kabul edilmektedir. Gerçekten, on line terminalle~ 
1 

ı 
me, optik evrak okuma, ekran metinleri ödeme işlemlerini, ev-

raklarin dilzenlenmesi ve kodlarımasını öyle etkilemektedir ki, 

bu işlerde çalışan personelin yaptıkları işler ortadan kalkmak 

tadır. Ayrıca terminalleşme ve ekran metinlerinin devreye so-
. 

kulması ve iletişimdeki diğer geli~~eler, persarielin verimli-

liğini de artırmaktadır. İleride bankaların iş hacminde genel 

bi.r tıkatıtklığı.n sözkonusu olması halinde, ya da bankacılık 

hizmetlerinın kısıtlı olduğü kli~ük şubelerde ön ofisteki çalı~ 
J· 

ma yerinde azalma elilimi daba·bUyük boyutlara ulaşabilecek-

tir. 

hukuk böllinıli gibi bölümlerde ça1ışarı1.:ırın h11g.i~;ayar ku1lanJir.ı 

ile işler:in.i kaybetme tehlikesi görece> daha azdır. ÇUnkU bu b.Q 
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lünılerde bi lglsay<lr kıı11anımı iJ,~ i_1rıct:'llkle bi J.gi.L:;:lenıe dayal.t 

bilgi kazı:ınını sözkonıısu o lm:.1ktadır. 

b) Personelin Yaptı~~ tşiri .tçJri~inrle De~işme 
---------------------------------------------

Bilg i sayar kullanJrnı yla biitiin alanlarda i ş :ı' er lerindek i 

iş akı.şında ve işeinin ~7aptı~ı işin içeri.~ind~" bir de~işme ge-iz. 

lenmektedir. Dah~ önce işçinin bizz~ıt yaptı~ı blr çok lş, ar-

tık bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. !lk 

bakışta., özelliklE> rutin hn;/,ı_ işlr:'rin bundan böyle bilgisayar 
1 ' 

tarafından yapılması, personelin işini hafifletece~i söylenelıi 

lirsP dP, niteliidi bh· personelden beklenen g()rpvlc,rhi de bi 1 

gisayar aracılı~ıyla yerine getirilmesi halinde, sözkonusu per 

sonelin bilgi, deneyim ve beceril~rinin bir değeri kalmaması, 

dolayısıyla personelin vasıf~ızlaşması tehlikesi ortaya çıkmah 

tadır. Ayrıca bilgisayar kullapımıyla bir yandan niteliksiz 

(örne~in, veri yükleme), di~er yandan yüksek nitelikli (örne-

~in, sistem analizi) yeni bazı işler de ortaya çıkmaktadır. 

Bilgisayar tekni~i işverene, bu yeni görevleri çeşitli 

şekilde dalıtma olana~ını vermektedir. Öyle ki, çok az sayıda 

kişiye yüksek nitelikli işler verilirken, çolunlu~a niteliksiz 

görevler verilebilmektedir. Bu da bir işyerinde çalışanların 

yaptıkları işlerin nitelikleri bakımından aşırı bir kutuplaş-

manın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Banka sektörlinde hil:;isn;yar· Lullanımı sonı.ıcurıdd Ç'F:.1 ış t!_;_ 

ların lıarekc'L ve ka.~·:-tr '•ernıe alanlar1. gidereL dare lmaktcıd ı t·. 
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Bu, bir yandan zaın:-uı kulları:ıııJ aç·ısıncl::ı.n, öte ~'andan da göı·i.i1§:. 

cek l:}.in j,~·;.;'r.ii;lni vr..~ sıra.sı.;ı.ı bizzat belirleme:: olanağının gl-

derek ortadan kalkması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Gör ü 1 d i. i ğ li g i b i , per s o n e l i. n h i r y n n da n lı i 1 g i sa y n r i 1 e b D.. 

şedebi.lmck için gerc~k.li bilgiye sahip olması i~dı:·nirJ.:en, diğc'r 

yandan mesleğiy1e ilgili bazı işlerin bilgisayara attarılması 
::ı 

sonucu, personel giderek vasıfsızlaşm~kta ve riolayısıyla işve
ı 

1 

ren için vazgeçilmez bir eleman olma dururnundan çıkmaktadır. 

Basit ve rutin işler yapan personeld,; L:iı·takıın sorunla.r· 

da ortaya çıkmaktadır. Monotonluk, işe yabancılaşma, iş ve or-

ganiz:.ısyornı hen.iınsememe bunlar arasında saJ•tlabili.r. 

c) İş Hacminin Artma~ı 
---------------------- 1 ' 

Bilgisayar kullanıını ile işveren, verimlilikte bir ar-

tış amaçlamaktadır. Daha önce personelin gördüğU bazı işlerin 

bilgisayara aktarılması, başlan'gıçta personilin iş ylikünlin a-

' 1' zalması, ona yardımcı olması sonuclınu doğurmuşsa da, zamanla 

bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve işlevlerinin artması 

ile durum tam tersine dC.inmtiş, i'nsan, makinenin bir parçası ha-

line gelmiştir. Artık çalışma temposu ve çalışma yöntemi tama-

men bilgisayarların kapasitesine bağlı olarak dlizenlenmekte-

dir. Ekrarılı linilelerde ö~ellikle vasıfsız bir görevi yerine 

getirenler, işin örglitlenme biçimi ve kendi çalışına hızları 

üzerinde hiç bir kontrola salı.i.p değildiı·lc1·. Ölc ~·andan bil<:n-

sayar teknolojisi, verlmlili~i Blçme aracı olarak da kullanıl-
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matadır. İnsanı dışlayan verimlilik artı~ı yBnLemleri, bilgi-

sayar ba~ında çalışan personeli adeta otomasyon boşllı~unu dal-

duran basit bir araç düzeyine indirgemektedir. Belirli bir za-

man diliminde belirli bir miktar fiş işlemesi ya da veri akta~ 

ması i stenen bir personel .Uz erinde 1aş ır ı hi r zaman baskı sı or-

taya çıknıakladır. 

Bilgisayar kullanınnn1n yaygınlaşmısı ile, her böli.imdf'-

ki ban~~a çalışan]arJ, iş güçlerini 1gidE'rek daha ı:3un süre bi1-

g i sayar emr~ r:de lı:: u ll anma durumunda kalacaklar, günl U k çal ı ş lma 

sUresi içinde yavaş çalJşma ~:iir~si sistematH:: olaT·ak. ortadan 

kalkacnkt1r. Öyle ki iş J[ir:(inc· geUrilcn yiildt'r·, (;alışan .için 

dayahnıa sıılırını aşacak ölçüde bir artış göstermesi tehdidi 

mevcuttur. Bunun sonucu, olasılıkla işçinin sa~lı~ında uzun s~ 

reli fiziki ve ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilecektir. 

d) işverenin Personel ve'Yaptı~ı İş Üzerindeki 
----------------------------------------------

Kontrolunun Artması 
-------------------

Bilgisayarın bir personel ve verimlilik de~erlendirmesi 
o ~ 

aracı olarak kullanılması halinde, banka çalışanlarının gördi.ih 

leri hizmetler ve davranışları yaygın bir şekilde kontrol edi-

lebilecektir. Bilgisayar kullanımının önemli bir özelliai, per 

sonelin çalı:;;nıa hızını, i~c Lıaşlama ve bitiş saall.er.iul, ~all-

lış dUzeltmc oranlarını ve Ji~er verimle ilgili konuları 

leğe kaydclmesic.llr. I3u :;;,~Ji.ildl~ elde t::dlleıı bilgileı ::,ayesinde, 

1 

bank~ çalışanları sistematik bir şekil~e persuıı~l \~ verimli-
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lik BlçGmlemeslyle de~erlcııdirme)·e ba~lı tuLuJubilecekler ve 

bilgiişlem yolu ile 'kontrol edilebileceL:leı·diı·. 

Peı·sonel üzerinclek.i. bu yoğun qenetiıııirı, doğal olarak 

i 

bir strese neden olabilece~i gibi, i~veren elinde toplanan ... : b ,, 
" 

bilgiler, ileride disiplinle ilgili yaptırımlaı· iç.i.n kanı L ulg_ 

rak ya da verime dayalı ücret miktarının belirlenmesinde Lt:;ıııel 

veriler şeklinde ve baLta işlerine soıı \eı·ilc.,c ... ~k iş-,:ilerin se-

çiminde BlçUt olarak da kullanılablleceklerdlı. 

17. BANKALARD~ OTOMASYON SORUNLAR] 
-------------------------~--~-~---

A. Allyapı Sorunu 

Gerek otomasyana geçerk~n, ~erekse geçtikten sonra barı-

kalar için birinci derecede Bnemli olan sorun, altyapıya ne o-

randa gUvenilece~idir. B4 nedehle bankaların otomasyana geçme-

den Bnce alırlıklı olarak düşUndlikleri bir konu da, PTT hatla-

rının yeterli gelip gelmeyeceli ve bu hatlardan sallıklı biçim 

de yararlanılıp yararlanilamayacalı kuşkusuydu. Ancak Devlet, 

bu ·alanda _Bnemli boyutlarda yatırımlara girişeı·ek soruna çBzi.im 

getirmeye çalıştı. Uankaeılur, PTT allyapısının bugUnki.i koşul-

larda yeterli oldulunu belirtiyorlar. Fakat yine de bu konuyla 

ilgili iki sorun, henüz gUrıdeınde olmaya devam ediyor. Biri11ci-

rıarını si.iı·esl., ut.oınas~·orı uğının. \·e1·.tıu.iııi. olu.ıu=:~u.:... ~01.ıLle:.~ t.-·t.L.ilt::-
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mekLculr. tLlıu:.:.i. sorun .i.:;:;e PTT lıatL:ı.ruıın k.iı·a::;ıuın ul.duL•.:a 

yük~:el: olmasıdır. Bunun ;S•.:Li.rd.i{;i maliyet basLısı rıed~:.:ni:>lı:.~, 

veri .ileLiş.iı:ı af;.ı, sağlı.klı ~eki. lde Lasarlanmnytp, \i(:•rinıine 

bakılmak!:'azın nıa] j ~,:et i en ucuza getirecı:.-1.;. bi~· Lasarı.n; yapılm<' 

yoluna gldlleLllmekteJir (21G). 

B. Donanım Ve Yazılım Sorunu 

TUm bilgiişlem sistemleri gibi, banka bilgiişlem sisteg 

leri de donanım ve yazılım adı verilen ayrılmaz .iki cşdeğeı 

parçadaıı oluşmaktadır. Yalırıın açısından koııu;n.ı LakılJığınd::., 

genellikle donanım ve yazılım için eşit miktarda b(itçe ayrılnı;ı 

lıdır. ÜJkeınl:::de donanım, daha bi.r.inci. plandadır. Bu di.işünct' 

tarzıyla da bilgiişlem bütçeleri, ~oğunlukla yazılım maliyeti~ 
1 ' 

ri eklenmeden yapılmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde olay, bi~ 

dekinin tam tersi y8nde işlemektedir. Bu uygulamalara bakıldı

ğında 8ncelikle bilgiişlem gereksinimleri belirlenerek, bu ge-

reksinimler için yazılım sistemi '~ptanmaktadır. Tasarım çalı~ 

maları sonucuna g8re yazılım üretilmektedir. Bundan sonraki a-

şamada ise yazılım sistemini y:üriit.mek için gerekli donanım si~ 

temi saptanmaya çalışılmaktadır (216). 

Ülkemiz bankalarının donanım ve yazılım alanlarında ka~ 

şılaştırları sorunlar ş8yle sıralanabilir: 

(21!-i) HAS.i\N KTNALT, Drırı}_nc:l.LlU ... .D.. Otoınasvcınıın Get.ird.iğ_i'" 5_Q_uu·ı..::: .. 
lar ve .C:.i::iziim Yoll_;U'_,_h_", Tiirkiyc Rankalat' I3ir1i,Si Yayı.tı 
No. 112, Ankara, 1987, s. 48. 

( 21 fı) ei.Vt F. SJ\Mİ, "Banka Otomasyonu", Biirc I2.liny...0_l-;:_l_, Yıl, ~, 
S . :1 5 - 3 $ , Te mm 11 z -_\~u s t o s 1 9 8 7 , s ~ 2 9 . 
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1. Donan1m alanındaki so,rıınlar: 
J ' 

1 .a. Donanım biriınJ'er:inin seçimlerinde, bakım-onarım 

lar.1nda ve uyumlarında yapılması ~t'r·eken işlem--

ler pek belir.gin rlc~~ildir. 

l.b. Bilgisayar dışalımında zaman zaman görülen ge-

cikmeler ve. kısı.tJamalar, sektörli olumsuz yi-5nde 

P~L:ilenıektedir . 

. c . 1' (~k n i k h i 1 g i c k s i k l i Id ı:· ri n e d e n i ~-ı e m evcut J o-

nanıından yeterince yararlanılaınamaktadır. 

2. Yazılım alanındaki sorunlar: 

Bankacılık alanında kullanılabilecek ya~ılım paketlerl-

nin moJUler bir· yupıda hazırlanması, anlaşılır, kullanımı ve 

bakımının kolay olması gerekir. Ancak; 

2.a. Kullanılacak ortak yazılirn paketi yok gibidir. 

Her kuruluş kendi paketini kendisi hazırlamakt~ 

dır. 

2.b. Veri tabanı ve veri iletişim uygulamaları, tüm 

bankalar için er geç z~runlu olacaktır. Bu lUr 
f 

uygulamalar için ~uliaJılabilecck özel yazılım 

paketlerinin seçimi, bakımı ve di~er sistemlere 

uyumu son derece önemlidir. Bu amaçla izlenecek 

yollar kısa sürede saptanmalıdır (217). 

(217) ZİYA AKTAŞ, 1'i.irkiyt''. dQ. Bankacılt.k E:es1m.indc Bilgisayar 
Jiul:lunınunııı ~.onınl.rru Ve Ç()ztim Örıc,ri1('.:··I, 1'ürkiyf• Bn.n
k a 1 R r T3 ·i r 1 'i ğ ·i Y ıı y . No . 1 4 2 , Ar) kara , 1 9 8 7 , !'-". • 2 O - 2 1 . 
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C. Denvtjm Sorunu 

Taşıdıkl::ırı ekonomik ve toplumsal sorumlulutlar nedetı.i 

ile bankaların denetim birimleri, vazgeçilmez orgnnlar~ır. Ö-

banka sistc·ıı:lPrindc-, sisternin t.:ısarJmı VP sisterııt: konulmuş 

kontro1 mp):;)nizm::.l::ırı, sistc>ınin ~:ıJuşturulması siirecinde muı:Lı-

ka denetlenmı:·1 i dj r. 

n :::ı. n ka l :1 r 1 m ı " : ; . () z c 1 1 i J.: l e m :uı ıı c 1 ~~ i s t c~ m d c· n :>1: o :na s yon a 

geçerken denetim için uyguladıkları y~ntemler araştırıldılndA, 

... ! 
teft:işin klasik miifettişlc·r kanal:ıy1a ıyihiit.illdti~ii saptanmış-

tır. Ancak bankaların tUmlinde gC.1rU 1 en otomasJ'OnFt geçme yarış ı 

içerisinde klasik mlifettlşlerin bilgisayarlarda denetim işini 
i 

nasıl gerçekleştirecekl~ri henüz belirlenmiş de~il. Öncelikle 

atomasyanun projelendirme aşamasında d~netim ınekarrizasyonunun 

hazırlanması ve bu denetimleri yapacak mlifettişlerin elitimi, 

• 
henUz sBzkonusu delil. Öte yandan sistem devreye girdikten son 

1' -

ra da sistemin çalışması ve kullanım şekli belirli sürelerde 

gBzden geçirilmelidir. Özellik!~ sistem kontrolları, mevcut 

müfettişler eliyle yapılamaz. Bu nedenle bankalarda sistem gü-

venlili konularında elitilmiş bilg~şayar uzmanlarından oluşaıı 

sistem teftiş grupları oluşturu;lmalıdır ( 218). 

(218) ------, "lnr~.~lenıc-: Bankacılık ve Otomas:von", )}jlgisa_:,_::.rır, 
Yıl. 9, S. (H, :'\~ust:os 1986, s. 3G. 
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D. Standart.laşma Sorunl~rı 

Dankal ar J n, otomasyonn geçmeleri nde' k i !ı1ınc<:. hı za kar ş ı rı 

lilkemiz banl~acıl1k sisteminin otomasyana uyumu, gerekli dilzen-

lemeler1n :ırap~]ınnsı ve p[·ograrnların yazılması :o.çısından yeL::·-

rinc("" rl0>ğerlcnclirm(' yapmamış oldukları gc1?.Jenı]ennıPk1edir. Oy".:: 

olu~t.urduk1arJ.. p.r:ogramLu, m;ınuel sistJ'mirı f·L:·Ltrunik bilgi.i~.-

zuatırı1n pi~,-.·ı.sa koşul)ar.ı iç·irıdr ıJegrr1endirrrıesini :,·apacak bil 

giişlern personeli ve ban]~;-; tızınan}:ır·.ı t;ır-afHıcL<:c !ıir kcrnit.e sö-

zet i m i n d e b e 1 i r l i s ta n dar t 1 ar nı k o n u l nı as ı. ge rP k 1 i d i r . ı . ı . 1 9 8 6 

tarihli Resmi Gazete' de :)'aJ·unlanan Arlhur Arıdersen ve Herkez 

Bankası' nın işblrligiyle hazırlanmış rrek Tip Hesa~ Planı, til-

kemiz bankalarının yeni u~'gulamal-ar-ı- .için bir başlangıç olarak 

gBrülmelidir. Bankaların çogu, üyesi bulundukları TUrkiye Barı-

kalar Birli~i ve Devlet Planlama Teşkilatı' nın ortaklaşa ha-

zırlayacakları standartlar çerçevesinde bir uygulama yapmalar~ 

nın gereklili~ini vurgulamaktadır. 

Türk bankalarının EylUl ayında Swift alına katılacagı, 

ilgili bBlümde belirtilmişti. Stand~rtlaşma açısından Swift' 

in Türk bankalarına sa~layaca~ı avantajlar konusunda ise şun-

lar söy1c·rı0bLlir {219): Bc·ıı;-:(·r· tiirde işlerrılet· yapan finansınan 

kurulu;;l~rı n ın farld .ı bi JcU ı· i ırıl ôrden doğacak ?::.ııııan ka·:n plar 1 , 

(2ı9) Di.Lrı:va Ga:0ctes.i. .. , "s~..--~fL, E;,llll ,\.-,ımb I\ı~tli.:;ele GH,i·-
:r U l'" , 2 .1 • Ü =~ . 1 9 8 8 , ;s • 1 V e 1 • 
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F. MUşteri Alışkanlıkları 

Kısaca özct.lenirse bankalardaki :;:ube atomasyonunun ama-

cı, şube a~ı ve şubeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, mU~ 

teri hizmetlerindch.i ı.,:abLıJ..luk ve L .. aliLcr .. iH ı'ekabeLLe sağluJ:ı.J;ı 

avantaj 1 arı dcğ{~rlendirmek ve yöne l iıııln zamanı nda ve do~ru L<:ı-

rar a]ııı;..:.suıa kaLkı.Ja bLılunıııakLır. 

Ola~/ırl :ııi.işLer·i ,ycuu. ağırlıklı bir c.inenıc.~ ::;<.ıLiJ.->Llr .. \ııc:<.l. 

otonı<:!.~>:,e::nL~ biı.llkLe sadccı:. bankacılık 1-i.l.ilL\lii't dc;;ll, ııHişlt..:~-j 

alışka:ılıL1;:ı.ı·.ı. d:_, değişim•:: >:.crlanacc.ü:.t 11·. Li.;.:.! sel YP karşılık 

1 ı i 1 i ş k i 1 ;:~, ı- 1 e h i z m et a 1 ır;;_i ~ :ı c.:. I ı ş n: 1 :;; m li ş L c ı- .i. l ,_,ı- , Lı i l ;; i sa .Yar l 1 

çal ışmanın ],.::.~ t ı kuı·cıllar·ı fl<-i uymak zorunda k ıd an Lanküc ı lardaıı 

aynı koL:i.yl ık lar ı göre mc j'('ccl-;:] c r·cH r. E ll e yapı 1 aıı i ::_:..1 em lerdeL i 

esneklik, bilgi~ayarla yapılan işlemlerde sa~lanamayacak, her 

bankanın otomasyonu ile tanımlanan ku~allara, mUşterinin uyum 

_göstermeleri beklenecektir. Bu de~işi~, yumuşatılarak sunulma-
.. • i 

lı ve müşteri alışkanlıklarının yeni uygulamalarla ,Yönlendiril 

mesi de belirli bir strateji içinde yapılmalıdır. Buraqa özel-

likle danışmanlJ.k hizmetlerinin yo~unlaştırılarak, müşterinin 

hankayala olan ilişkilerindeki olumlu yaklaşımının devamını 

sa~larnak için yapılan çalışmalar, bu sorunun çözümüne bir öne-

ri olarak sunulabilir .( 222) . 

1 ' 

(222) EM!RDAÖ, Ti.irkive' dl' B<uıkacılık KesiıniuJe Bilgisayar 
Eullanııııı _Sorunlar-Öneriler, Tl.irkl:,l:.) Bankalaı· Dirllğ.i. 
Y~ıy. No. 112, Ankar<:t, 1987, :17.; A. C'.\1\JET? Ö~ER, 
''n:-ınkacılık Otomasycnunıuı· GPüirdiğj Scrur:l;:r", DUny·_ı 
G·ızc't::>sı... 21.03 .1038,, ~-;. ve 7. 
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Hakktnda Ku>a Bilgi 

I3o.nl·Jl1 :cı rda Otomasyon kon ulu bu ince .1 C'l1l(''dc, u ~rgul.::uıı:: <,:~ı-

lışınas1 içirı Ti.irld.ye İş Bankası (irnek olara!;;. ~;E>(, i lın.i.ştir. Öıı-

celikle atomasyanun !:;; Bankası 'ndaki ldurumu saptanmaya çalışı-

lacak. Daha sonra Ulkemiz bankaia~~nda yapılan uygulamalardan 

somut iki örnek olan mevduat ve havale l:;;leml(;ri t.~.le alınarni,, 

klasik ve otomasyon y~ntemlerine göre izleDmeleri, karşılaştıL 

malı olarak incelenecektir. 

Bundan sonr·aki aşamada, uJ·gulanıa değer .1. e .rı d .ir i lecek ve 

bazı karşJlaşt.Jrmalarla olumlu ve olumsuz yanlar ortaya konm:-ı.-

ya çalışılacaktır. 
1 
1 ' 

Toplurnun büyük bir b~lürnünü dd~rudan etkileyen ve geniş 

~rgüt yapılarıyla hizmet sekt~rünün en ~nemli kesimlerinden bi 
. ' 

rini oluşturan bankacılıkla da· bi.l,ıg.i, güçlü bir rekabet unsun!. 

dur. Özellikle konu otomasyon plunca bunun ~nemi, bir kat daha 

artmaktadır. !nsani ve maddi olanaklar açısından büyük bir ser 

rnayeyi gerektiren bu yeni teknolojinin filkemiz bankalarındaki 

uygularnalı durumunu ölrenrnek istedilimizde, ne yazık ki siste-

min işleyişini lam olarak ortaya koyacak yeterlikte bilgiye 

ulaşamadık. Bu tutum, içinde yaşadılırnız rekabet ortamında do-

lal bir davranış olarak karşılanabilir aslında. Bu nedenle el-

deki bilgiler değerlendirildikten sonra, U~'gulaırıaınn sorı b(~,}[\-

m ünde, öner :l. bir model :.:;uuulmaya ·~:al ı :;;-t lacak L ıı·. 
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Atatilrk'Un çizdi~i ekono~ik modelin gerçekJeştirilmesiu 

de en Bnemli araçlardan birini 6luşturmak amacıyla !zmi·r !kti-

sat KongrE>~i'ndP kurulması ilke olarak kabu] edilen Türkiye !ş 

Bankns1, ana ticaret bankası işlevini yPrine ~etirmek üzere, 

26 A~ustos 1921 tarihinde kurulmuştur. Atat\irl~'ün iste~i üzeri 

ne, T. t9 Banka s::' nın D Li yük Taarruzun i k ine: i y ıld~_iniinıi.inde faal i_ 

yete geçişi, siyasal ba~J.rıısızl.ık savaşınd~tı: soru.·a ekonomik L;~ı.-

~ımsızlık savaşının da başladı~ınJ simgeliyordu. 30 A~uslos 

1924 günii t<;L :;;ub(; ile gişcleeini halka açan T. !:;; Daııkası'nın 

ismi AtaUirk tarafından korıuldu~u gibi, baş.lcıııgJc~·!~.ı:; nıilyor; 

TL oLuı .i_ t i bar i s c~ rmrty c·::; .i. n i n L Umi.i d e A. La t ilrk Lu·a fuıJan La ah-

h ti t. e d i J m i ş v e b u n u n d ö r-l l e b .i ri n i o 1 u ş l ura n 2 5 O b i n TL ' s i d e 

Atatürk tarafından ödenmişti. 

Atatürk tarafından konulan 250 bin TL'lik sermaye, aynı 

yıl itibari degeri 10 TL olan banka pay senetlerinin Ankara, 

İstanbul, İzmir, Samsun ve Bursa'da halka ~atılması ile yakla-

şık 160 bin TL'lik ek bir ~ermaye daha saglanmış; böylece ilk ,, 
·ı 

faaliyet yılı sonunda T.tş Bankası'nın ~denmiş sermayesi, 410 

bin TL'ye ulaşmıştır. 

T.!ş Bankası, özelllkle fransa'daki lş hankuları ;(ban

ques d'affaire) Brnek alınarak kurulmuştur. Ger·çeklen esas sB& 

leşmesinln ikinci maddesinde Bankanın; 

1. Her tUrlU bankacı1ıt: işlemler-i j<ı.ı,mak, 

'"' T . .J · • 1. I· 1 ' • • •• l. . :.. . a1·.un, s:.tnaj-· .L, ıııauetı:.::.L . .L '-, C:l!erJ ı u.r·e .ı.m.ı. 

mı, b;:~yındırlık iş]c:ri, nakliyecilik, ::::jgortacıJı],, 
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turizm, dışsatım alanlarında her tilrlU teşebbUs ku~-

mak ve iştirak etmek, 

3. >1al Llre:timi ve Ledariki için ortaklık kurmak ve bu 

::ıın:::.ç:la kurulan oı·Laklıklara katılmak, 

Lıırı<:ı \C gereks(:· .n·rll \~:· yabancJ kuruluşlarlc. Liı·l.LL_ 

t '"' Vf.'Y~ bu kurul u ş 1 r-ı.r nam \'e he sa t.nna i.is t 1 en ere!:; y n['. 

iizere kııru1r]ıı~ı: açık1anm~t~~t1.r .. 

Banka, bir· yarıdari sanayi ve ti,caret sc·!:Li.)r·lerinin kredi 
1 
ı 

gereksinimlerini Juı.rşJ1arııak, öte yandan sanayi ve ticari giri-..•. ' .. i 

şimlerde bulunarak ülkenin el~onomik kalkınınasında önayak olm:ıL 

işlevlerini yerine getirebilmek için, Devlet tarafından geniş 

6lçüde desteklenmiştir. 1926 yılında 2 milyon TL'ye çıkarılan 

Bankanın itibari sermayesi, 1927 yılında ttibar-ı Milli Banka-

sı'nın aktif ve pasifi ile Bankaya katılması sonucu 4 milyon 

TL'ye, 1930 yılında da 5 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 
1 • 

T.!ş Bankası ülkemizde tasarruf mevduatı hesaplarinın 

gelişmesinde Bncillük ettili gibi, iştirakler yolu ile sanayi-

nin gelişmesi ve yayılmasında 4a etkin rol oynamıştır. 

_ı 

1933-1938 yılları arası~da ülkemizde Birinci Sanayi 

Planının uygulanmasında görev alan T.İş Bankası, bu plana da-

hil Cam ve Şişe Sanayisi~i İstanbul'da kurmuş; Malatya Bez Fah 

ri ka s ır ı ı. S ümer b .<ı. n k i I e h i r 1 .i k te ger ç· e k 1 e:;,; t i rm i ş ; I ::; part a G i.i 1 :, 2. 

lı Tesislerini'n h:uruluşıınrı k.<ı.tkıda bul1:nmuştur. !lk sanayi p.l.sı 
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nının gerçekleştirilmesi için gereken y~tlırımlnrın 2.4 milyon 

liralık bölümü, T. tş Barıleası tarafından üstleniJıniştir. 

Günlimlizde Türk i ye' nin en önde ge 1 en bank~:ı.l ar 1 ndan bi d 

i ' 
o 1 an T . j ş Barı Jw s ı , Ata t ii r k ' ii n ç i z dj ~ j d o~ r u ] i n da T i. ir k e k o n o m i -

sine önemli katkılarda bulunmuştur·. 

B. 'J'ilrldye İ~ Bankası 'nda OLoıııa~yon 
) . 

T. !ş Darıkası 'nda ilk bilgi:.-~ayar 1961 yılında alındı. 

11 
E 1 e k t ro ın e ka n i l;: 

11 n i te .1 i ktc k i b u nı ak i n e ı c· r 1 9 6 7 ' d e n s o n ra ~·e r 1 .::_: 

r· i n i e l e k t ro n i k s l s t E-' m l P r t' b ı ra k ! . J l a r· • N i t e k i m .1 9 7 5 y ı ı ı rı da. 

Ankara, 1976 J·ılında da İstanbul nıe-rkt~zJPrirıf.'. :'Pni nesilden 

bi lg i syn.r·1 <.H' k rm du. Bunlar çoklu proglaın lamaya, uzaktan hab.:.:r-

leşmeye olanak vermeyen görece küçük sistemlerdi. 

T.!ş Bankası'nın bilgisayar kulanma gerekçesi buglinkün-

den çok farklıydı. Başlatılan ilk uygulamada türü sınırlı, an-

cak kapsamı geniş kayıt işlemleri yapılıyordu. O yıllarda bil-

gisayarlar sadece muhasebe işlerini kolaylaştıracnk, kayıtla-

rı n daha sajS1 J 1::] ı tutulmasını ve izlenın~sini sa~layac~k makinr 
' -

ler olarak görU!Gyordu. Esasen yakın tarihlere kadar ülkemizde 

bilgiyi uzaktan nakledecejSimiz haberleşme alt yapısının bulun-

maması, telckominikasyon olanalını veren makinelerin ülkemizde 

pazarlanmaması, maldne dışalımının büyük güçliiLlerle yapılabil 

mes.i daha i. leri mı::-kanj zasJ"orı uygulamaların1 d·: fcngell.iyordu. 

Bu l~oşı.ı1lcu' bankamızdaki b:ilg~sFı~"<'l.r l:ı:]1anım;nın f;;ı::la 

emek isteyen yo~tın Jşlerin yılın-işlem y6ntemiyle ınekanizasyo-
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nundan ibaret kalmasına neden oldu. Bu yBnteınle ~tıbeler TL he-

sabını.n, tüm şubelcrin personel kay.ıt1ar:nın tutulması; maaş 
1 

bordrolarının hazırlanması; Ankara~. ~stanbul, İzmir'de şehir 

içi şubelcrle, Ege'deki bir kısım şubelcrin cari lıesaplarının 

ve tasarruf hesaplarının tutulması; iki bilyUk şehirde senet 

sentralizasyonu gibi çok de~işik uygulnmalar gerçekleştirildi. 

Son yıllarda ülkemizde bankacılık alanında önemli de-

~işme ve t:;<:>lişmeler oldu. Banka işlemleri sa:nca arttı ve dP,lıa 

karışık hale geldi; şube ve personel sayısı ço~ald1. En önemli 

si halkırrı.ız haklı o]ar:ık bankalardan, dı.ı.ha .iyi hizmet isteııı(~yc.' 

başladı. 

Bu arada ıneknni~~asyon ·koştı] ları da. değişti; lilkede bi~--
. J . 

gi nakline elverişli alt yapı kurulmaya, çok gelişmiş sistemi~ 

ri kullanabilecek kadrolar yetişmeye, satıcı firmalar haberle~ 

me olanalı veren büyük sistemlerini Türkiye'de pazarlamaya 

başladılar. Yine son yıllarda döviz olanaklarının genişledi~i-

ni, Devletin bilgisayar ediniminde vergi balışıklı~ı uygulama-

sını benimsedi~ini de belirtmek gerekir. 

Bu gelişmeler bankamızı ve ülkemizdeki diler bankaları 

mekanizasyonda daha köklü kararlar almaya yöneltti. Gişe hiz-

metlcrinin hızlandırılması, yönetimin karar alınasını kolaylaş-

tıracak bilgi a~ım düzeninin kurulması, artık zorunluydu. 

ı •. , 1. 
~~.i J...l: .. :.:ı....~~~ 
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te edildi. Ardından prograrnlama çalışmalarına ge~ildi. !lk pi-

lot şube rnekanl~&syonu 1983 yılında başladi ve 7 şuLede uygu-

lama ylirUtUldU. Edinilen deneyimler ve bilgisayaı· teknolojisin 

de özellikle son 3 yılda gözlenen hızlı gelişmeleı· dikkate al.±_ 

narak Bankanın 5 yıllık mekanizasyon te yatırim programı yeni
l 

den hazırlanmış ve 1984 yılında Glkarnizin en bliylik bilgisayar 

ihalesi açılmıştır. 3 adet IBM 3081 GX ana bilgisayar ile yet~ 

ri kadar Nixdorf şube bilgisayar ve çevre biriınlc:ri için ha~-

lantı yapıldı. Ana sistemlerden ilki !stanbul Otomasyon Merke-

zinde devreye sokuldu ve program adaptasyonu çalışmaları başlft 

tıldı. Di~er iki sistemin !zmir ve Ankara'da montajı ise daha 

sonra gerçekleştirildi. Bu arada haberleşme all yapısına iliş-
i ' 

kin tüm projelendirme ve uyg~larna çalışmaları da tamamlanarak 

şubeler, ana sisteme birer birer ba~lanrnaya başlandı. 

Genel MUdUrlUk seksiyonlarında bilgisayar kullanımı da 

he~ geçen gün artmaktadır. J. 

Bankarnız rnekanizasyon ça~ışrnalarının ana hedefi; rnUşte-

ri hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, personel 
/ 1 

art~ş hızının -dolayısıyla personel giderlerindeki artışın ya-

vaşlatılrnasıdır. Ancak pet tabii bu, yakın gelecekteki hedefi-

•miz. Daha geniş bir persfekti fte otornasyonu Batının finans ku-

rurnlarıyla ve içteki ve dıştaki rnüşterilerle bilgi alış-verişi 

olan~~ını sallayan, Batıya açıl~irnızı kolaylaştıracak bir araç 

olarak görüyoruz. "Mlişteriler-Bankamız-içteki ve dıştaki diğer 

finansal kuruluşlar" bü Lünleşınes i olana~ ını, o Lo:nas yon J"ara t :ı-

cakt ı:::·. 



209 

Bankamız rnekanizasyon projeleri şubeler çevrimiçi, şubg 

ler çevrimdışı, şubeler yıgın işlem, genel müdürlük c:;evrinıiçl 

ve otomatik ödeme ile müşteri sistemlerluden olu:;;an 5 uygulama 

türünü içermektedir. 

1989 yılı sonuna kadar asgari 200 şubemiz Ankara, İstag 
1 

bul ve İzmir otomasyon meikezl~rine çevrimiçi ba~lanacak. Yine 

aynı süre içinde, özellikle yilksek kapasiteli data nakline ~ı-

verişll PTT alt yapısı bulunmayan ~'erlerdeki şubelerimize çev-

rimd.ışı bilgisayar hizmeti veri)miJ olacak. Belirlenen bu pro~ 

rarnın gerçekleşmesiyle banka~ız iş hacminin bilyUk bölümü meka-

nize edilmiş olacak. Ayrıca PTT'den kaynaklanabilecek olası 

sorunlarımızı da, destek projelerle minlmize etmekteyiz. 

Bundan başka, müşteri hizmetlerinin artırılınasına yöne

lik otomatik para ödeme sistemleri (Bankamatik) ve müşteri ha-

berleşme terminalleri (CBTS) de yaygınlaştırılrna aşamasında-

dır. Ayrıca yurtdışı işçi havalelerinin on-line olarak lehdar

larına ulaşabilece~i iletişim a~ları uygulamaları da başlatıl-

mıştır. 

Di~er taraftan yabancı ülkelerle hallantılı bankacılık 

hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla SWIFT gibi uluslararası 

haberleşme sistemlerinden, Londra'daki şubemiz aracılı~ıyla y~ 

rarlanma olana~ına geçti~imiz Kasım ayında kavuştuk. Uygulama-

lar şu anda deneme aşamasındadır. Bundan başka Londra ve Frarıh 

furt şubel~~rimizle elektı·onit ilet.işim ağı lmrul::ırat borsa lı:~ 
' 

metleri ve işlerııl(·rinirı l:J..zl~ndırılmasını da JLişLlnü:, oruz. 
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Tüm yazılııııımızı kendi bi.inyemizde istihdan etti~imlz U& 

man ve prograıııcı elemanL:ır ımı za' ~razdırdık. Uzman cl emanlar ımı z 

Bankamız bünyesinde yetiştiı·ilmekte ve ayrıca kısa d5nemli sc-

miner ve kurslarla desteklemııekLeJ.irler. 

Otomasyonun organizasyon yapımıza etkileri son derece 

olumlu yöndedir·. Hiçbir biı·.imlnıi:.::.i. ı:>t.omasyona ~eçtig.i.ııılz .i(;i.ıı 

ta s f i ;s i::' C' t nı E' cH L ; an c<~ k ;ya ıı .ı s <.d_ d e ğ i ş i}{ l i k 1 e r ;ı· a J:..> L ı k . I3 u r e or ~ ~ 

nizasyonlar sonucunda Genel MildUrlGğUmUzUn ilgili birimleri mg 

l<ani :.::e şubeler i ın .iz in faal i ye Ller i nden anı nda haberdar olabll.l-

yorlar. 

~1ekanize şubelerimizin denetimf
1

, Teftjş Kurulunıuza tah-

' sis edilen denetim projesi ile gfrçek~eştirilmekte; bu yolla 
' ......... ı 

ı • 

gerekli raporlar, bilgisayarlardan elde edilmektedir. Ayrıca 

otomasyon teknolojisi denetim yaklaşımımıza olumlu bir ,hava k~ 
' 

zandırmıştır. ÇünkU işlemlerin otomasyana aktarılmasıyla, in-
'ı 

san unsurundan kaynaklanan hatalar Bnemli oranda azalmiştır. 

Ancak sonuçta kararları veren yine insan oldu~u için denetimin 

bu y8nU, a~ırlıklı 8nemini kor~maya devam etmektedir. Bilgisa

l ' 
yar sistemi fizerindeki denetimlerimizi de gerek kendi geliştiK 

di~imiz gerekse satın aldı~ımız.paket programlarla sa~~amakta

yız. Ayrıca yazılırnlara yerleştirdilimiz şifreler nedeniyle 

herkesin ana sisteme girmesi de.5nlenmiş olmaktadır. 
l. 

Elektronik bankacılıkta ~tandartlaşmanın bugUh için var 

lı~ından s()?.edi lemez. Bankı:ılarar.:ı.sı yoğun rekabet var oldugu 

sürece standardizasyon sağlamanın zorlugu ortadadır. Ancak barr 
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1 
kalararası transfer işlemlerinin çevfimiçi olarak yapılabilme-

si ve ortak network kullanımı için Bankalar Birli~i koordina-

t6rlli~Unde bir proje başlatılabilir. 

Şubelerimizde belirli bir limite kadar olan işlemlerde 

çift imza sistemi, mekanizasyona geçti~imiz tarihten beri kal-

dırılmıştır. Ancak anonim ortaklıkların temsilinde çift imza 

şartının uygulamada olduğu düşiintilürse ve· bankacılık faa]i)·et-
1 ' 

lerhıirı ÖZf'11:i~i nedeniyle yakın denet.iııı :;:orıırılulu~u dikkate 

alın1rsa, c;ift imza uygulamasının daha uz:un siiı·(' ylirlirli.ilde 

kalaca~ı sBylenebilir. 

Mekanizasyona geçen şube p~~~oneli, Elitim Müdlirlük]erl 

mizdc uygulamalı olarak 2 haft~ sUreyle elitime tabi tutulmak-

tadır. Bu elitimde, uyum ve ve~imlilik konuları üzerinde a~ır-

lıkla durulmaktadır. 

TUm bilgiler, merk~zlerdeki ana sistemlerde tutulmakta 

ve bu sistemlerin (Ankara-İstanbul-İzmir) tek bir sistem gibi 

çalışması, çevrirniQi iletişim alıyla sallanmaktadır. Şubelerd~ 

ki terminallerle tüm hesaplara'Birkaç saniyede ulaşılır .. Bu n~ 

denle elektronik hizmet veren şubelerin tümü tek bir şube gibi 

dir. Hesap numarası yazıldı~ında istenen hesapla ilgili kütük 

bilgileri, ana sisternden ekrana gelir. Bundan sonra hesabın y~ 

teriilik durumu dikkate alınarak, her liirlü işlernin y·a~ılrnası 

olanaklıdır. örnek olaraL p:n·a yatı.rrııa, para çekme, havale göL!. 

derme, çek tahsil etme ya da hesap hakkında Lilgl alma gBste]l 

libil.i.r-. 
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Bilindi~i tizere çek, üzerinde her an yolsuzluk yapılaLl 

lecek ~akit benzeri bir varlıktır. Biz müşter·ilerirnize verdi~l 
1 

miz çek defterlerinin ilk ve son numa~alarını sisteme aktarmak 

tayız. Çek üzerinde işlem yapacağımız zaman önce üzerindeki rı!:J. 

marayı girip, çekin doğrııluğunu araştırmaktayız. Bu yaklaşım, 

çek kontısundaki yolsuzluklara bir ölçilde önlem getirmektedir. 

1988 yılı sonuna kadar T.!ş Bankası'nda ttim bankacılık 
,,, 

işlemleri çevrimiçi-gerçek zamanlı olarak mekanizasyona geç-

m i ş t i r . ;. .: .ı; d i 1 i k ca r i h e sap] ar , d(:i \' i z te vd i a L lı e sap 1 ar· ı , ııı u ha-
1 ' 

sebe, kambiyo gişe işleıuleri elektronik bankacılık uygulamala-

rı ka.ı:.ısam.ı.rıtladır. D undarı ba:;;ka el el~ Lrönik po s ta adı ru verdiğ i-

miz bir proje ise geliı;;tirnıc aş~mas.ındadır. 

J ' 

C. Mevduat ve Havale İşlemlerinin Klasik ve 

Otomasmyon Yöntemleriyle !zlenmesi 

Uygulamamızın bu aşamasında sözkonusu işlemler, ilkin 

kavram düzeyinde kısaca irdelenecek ve klasik yönteme göre iş-

leme şekilleri ve muhasebeleştirilmeleri hakkında bilgi veril~ 

cektir. 

Daha sonra aynı işlemlerin otomasyon yöntemine göre iz-

lenmeleri ortaya kanacak ve otomatik muhasebeleştirme deyimi 

açıklanmaya çnlışılacaktır. 
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A. Mevduat ) . 

a) Mevduatın Tanıını ve Gruplandırılrnası 
---------------------------------------

Banka1nra, isterıildiğj zaman ;;ra da belir~i bir vadenin 

sonunda çekilmek üzere yatırılan para]ara mevduat veya tevdiat 

denir. 

~·ievduatın ka;;rdına, y~_-ıtıplan ve çekilerı paraların t.akl-

bine ilişld~i hesaplara da ;;'erine göre mevduat hesapları, lt.c\'-

diat hesap lur ı, ·~:e> k hesapla.:: ı, ai acaklı cari hesaplar gl bi ·~·e-

şitli isimler verilmektediı·. Bu hesapların ortak özelliği; da.i 

ma alacak bakiyesi vermesi, borç bakiyesi gösterrneınesi~ir. Ya-

ni işleme mantı~ına göre bu hesaplardan banka, mUşterinin ya-

tırdığından fa~la para çekmesine izin vermez. Başka bir deyl~-

le bankalarda mevduat hesapları veya alacaklı cari hesaplar, 

esas itibariyle alacak bakiyesi veren hesaplnrdır. 

Sürelerine göre mevduat; vadesiz mevduat, ihbarlı mev-

duat ve vadeli mevduat olmak üzere üçe ayrılır. Mevduat, müşt~ 
1 
1 

riler itibariyle de 5 alt gruba .. ayp~lmaktadır: 

1. Tasarruf mevduatı, 

2. Resmi mevduatı 

3. Ticari mevduat, 

1. Bankalar mevduatı, 

5. Diğer mevduat. 

i . 

. 1' 
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Uygulamamıza Brnek olarak tasarruf mevduatını alıp, Uz~ 

rinde yapılan işlemler lıald.:.uHJa b.ilg:i vc'.r-cc:cğ.i.:::. 

Resmi ve ticari mevduatla, bankalar mevduatı dışında k~ 

lan mevduatların LUmil, tasarruf mevduitı olarak uJlanJırılır. 

ı. Gerçek kişilerin ve bu arad~ taeirierin ticarethane-

lerine ve firmalarına ait olmayan mevduatı, 

2. Ceuılyellerln, derneklerin ve birllk]erln ticari iş-

!etmeleri dışJndaki mevduatı, 

3. Resmi ve Özel İdare, miiessese ve şirketler ile mes

leki b.id.iklerde sa!;tlık \le sosya] yardım, ihtiyat ve 

tasarruf temini amacıyla oluşturulan sandıklara, ke

falet sandıklarına ait me~duat, noterl~rin emanet p~ 

raları, teminat akçel~ri ve noter yardım sandıkları 
J ' 

mevduatı, 

4. Siyasi partilere ait mevduatı 

tasarruf mevduatı kapsamında ele almaktayız. 

b) Bankalarda Mevduat Kabulü İşleml~rinin 
-----------------------------------------

Klasik Yönteme Göre Yürütülmesi 
~------------------------------

ı. Hevduat.ın Kabulü 

Dankulara Levdi edilen .mevduat. yukar1.daki gibi ,1 ı:;nıı-ı-

ta ele alındı~ında, hesap ;;:;ayısı ve dolayısıyla iş hacmi LaLı-· 

ınından i ld;,;c a:,.rılır. Ikrlı<:tü6i bir Lanku şuueslnJı::: 10.900 <Hl:.:· L. 

_j 
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mevduat hesabı oldu~u takdirde, bu hesapların eıı az 9.500 ade-

dinin, hatta daha fazlasınırı, tasarruf mevduatı oldu~u, bakiy~ 

yesinin ise diger rnevduaL gruplarına ait oldugu gGrülme~teJir. 

Hesap sayısının ço~alması v0ya azalmasıllu bu oraıı genelllkle 

deği:;;memekLı.::Jlr. 

BLt rwdenle bankalar gerek i:;; hacmi, ge.ı:·ek La::;arı:uf mev-

duatıııın bazı Bzclllhl~ı·l (rnil~terlye hesap ekslresl gBnderilw~ 

nıesi gibi) ve gerck::H:: La:::;ar.ı:·uf mevduatı salılı;leı·.irw daha Lü:,üh. 

kolaylıklar getirilmesi zorunluluğu;·. d\)la:ı·ısıJ·la bu olanakları 
i 

- .. ı 

Lasarruaf ıne~J~atı hesaplarını ve bu 
. •• . .. ı 

sağlayabilmek amacıyla, 

hesaplara ait işlemleri, bağımsız servislerde (Tasarruf hesap-

ları- Küçük cari hesaplar) ylirlitürler. 

' Ticari mevduat, resmi mevduat ve bankalar mevduatına 

ait diğer mevduat hesapları ise al~caklı cari hesaplar veya 

başka bir'deyimle, cari hesaplar servisinde izlenir. 

1 ' 

2. Tasarruf Hesapları Servisi İşlemleri ve 

Muhasebeleştirilmesi 

Tasarrtif hesapları servisinde, genellikle hesapların lll 
j . 

tulması için kart sistemi kullariılır. Ka~t sisteminin uygulan-

ması, Bzellikle hesap sayısı 3-5 binden yukarı olan şubelerde 

zorunludur. Kart sisteminin sağladJğı en önemli fayda, çeşitli 

memurlar kullanmak suretiyle aynı and~ hirden çok mUşterinin 

bekletiJ.meden işlemlerinin yapılabilmesi kolny]ığJdır. 
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Di ~er yandan tahsil ve tediye işleını erini imza etmek Sl.!. 

retiyle kontrol ve onaylama yapacak olan 

f . l ] ı· ı·ıı- ••t•• ··ı 1'1 . l·ı .. "] . ış .or e .)1 -::· .• ı. i. ,.f:' go ,uru., e n Jn(-'81, >ll;}'U;: bir kolayLık sa~laı· . 

Bu scı·vi.ste kull;ırı.L1:Ln belgeler şunlax-d:u·: 

1. I\;:-.ıs.:t l.:-thsjl fı!;~L, 

2. Kasa tediyc' fi9i, J . 

:1 • S r r n ~-; ·~· l' ];: i. (Tc~ d i ;ı' e :f .1 ~~ i o 1 n ra ı~ Lu 1 1 :'ıı ı ·ı 1ı r ) , 

·1. Mahsup f.i 9i, 

5. Cnr·i bc's::tp kartı (Ki.i~~iiL cıa·j hesap kactı), 

6. Küçük cari hesap cüzdanı, 

7. Giinlük harekt>t ve kontrol cetvcli, 

8. Yıllık d6küm cetvelleri. 

Tasarruf Jıesapları serv,is:inde yapılan .iş] ernler ise t.(•-

mel olarak; 

A. Vadesiz tasarruf mevduatı, 

B. Vadeli tasarruf mevduatı 

işlemleri olmak lizere ikiye ayrılır. Her iki tiir için yapılan 

işlemler isr şunlardır: 

1. Hesap açılması, 

2. Hesaba para kabul edilmesi, 

3. Hesaptan para 6denmesi, 

4. Hesaba faiz tahal;:h.ıl;: ettiriJnwsi, 

5. Tahakkuk ett.ir-iJr'n faizrlcrı /gel ir v':-r·gl.:,;_~ kesilm0si, 

6. H0sap kapatılması, 

7. E~şka hir şubedeki hesaba par.-ı.t kabtıl edilmesi, 
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8. Başka bir şubedeki hesaptarı pa ra ()derımes i ; 

9. Başka bir şubeye hesap ak"t:ar.'ı lması, 

10. Başka bir şubeden akt.arma yoluyla hesap gelmesi, 

ll. GünlUk kontrol, 

12. Faiz kontrolu, 

13. Aylık mutabakat, 

14. Yıllık dökilm ve faiz tahakkuku. 

Uygulamamız açısından sistemin J~leyişiııi gösterecek 

nitelikte olan işle~leri açıklamayı yeterli gBrUyoruz. 

a) Hesap A~ılması 

Bir mUşteri bankaya ~aşvurarak hesap açlırmak istedi~in 

de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vatdır. Örne~in; özel 

likle fizerinde durulması gereken nokta, kimlik Lespitidir. Bir 

kişinin hesap açtırabilmesi için tasarruf ehliyetine sahip ol~ 
• 'N ' ' 

ması, yani reşit ve mliıneyy:i.z 'olması gerekir. Bundan başka ço-

ouklar, kısıtlılar, b~densel ve zihinsel özUrlUler ... için de 

dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 

Hesabın ilk açılması sırasındi mudilerin imza veya mU-

hiirleri, cari hesap kartonu (223) Uzerine alınır. Bu hesaplar-

dan ödeme yapılacalı zaman, tediye fjşlerinc atılan imzaların 

ilk imzaya uyup uymadı~ı dn kontrol edilir. 

(223) Bkz. Ek-l. 

_j 
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Tasarruf hesabı açıldıgında milşteriye, hesap bakiyesi 

ve hareketlerini gösteren bir cUzdan verilir. Ancak işleme e-

sas olan banka kayıtlarıdir ve cari hesap cilzdarıı, makbu~ özel 

li ~ine sahip değ;ildl r. Du cl'ıL:dan iJ e mi.!şter:i s .. ıduce ketıdi ' .ne-

sabı~ı izleme olanağ;ını elde eder; cilzdanı kaynalc göstererek 

bankaya karşı hiçblı· lı:.ı.t iuulu cdeme~. 

Tasarruf hesapları servisinde yapılan işlcml~ı·in muhasg 

heleştirilmesi amacıyla kullanılan hesa.l:'lar şunlardır:. 

1. KASA 

2. MERKEZ HESABI 

3. 'ALACAKLI GEÇ!Ct HESAPLAR 

1 

Ödenecek menkul. serın<'~·..:. iradı gelir vergisi 

ödenecek veraset ve intikal vergisi 

l - Verilen provizyonlar 

- Alınan provizyonlar 

4. VADES!Z TASARRUF MEVDUATI 

5. VADELİ TASARRUF MEVDUATI 

6. VERİLEN FAİZ VE KOMiSYONLAR 

- Tasarruf nıevdua Lı na ve ı· i leıı fal zler 

b) Hesaha Para Kabul Edilmesi 

Bir müşteri, tasarruf hesapları servisinde hesap açtı-

rıp bu hesaba para yatırmak istedi~inde, hesabın açılmasından 

hemen sonra, y-atırılmak istent.::n vara t'utarında bir kasa tahsil 
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fişi (224) kesilir. Bu fişlc bir yarıdan vezrıede para Lahsil e-

di li rken cLi~er yandan, aş ağ L dald g i b .i bir ınuhase be kaydı yapı__: 

lır. 

KASA 

6.8.1988 

VADES!Z TASARRUF MEVDUAT! 
- Ahmet Ak 

----------------- 1 -----------------

100.000.-

100.000.-

Bu kayJt. ile işlem, tasarruf lıe~;apları sE~rvi.::::;ir:de Ahmet 

Ak hesabına ait kart1rı yaLı1·ılan L.o]onuna İ";:1uııip, :\yrıca ıııuh~!:. 

se be servis i nde dub1C5re ( j Id ne ·i lu~z muhasebe kay d ı na) Vf:'· yevıııl 

ye ile de bilyUk defterdeki VADES!Z TASARRUF MEVDUAT! hesabına 

alacak geçirilmiş olur. 

c) Hesaptan Para Ödenmesi 

Bir müşteri, hesabından para çekmek istediği ~aman, seK_ 

viste bir kasa tediye fişi (225) veya servis çeki düzen lenir. 

Bu fişle bir yandan veznede para 6denirken di~er yandan 

(224) Bkz. Ek-2, 
( 2 2 5 ) Blo~ • Ek- 3 • 



------------ 19.19.1988 -------------

VADES!Z TASARRUF MEVDUAT! 
- Ahmet Ak 

KASA 

----------------- 1 -----------------
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50.000.-

50.000.-

şeklinde bir kayıt yevmiye defterine, dubl6~e, bUyük deftere 

aktarılnıış ve tasarruf hesapları servisindeki Ahmet Ak'a ait 

kartın çekilen kolonuna borç kaydedilmiş olur. 

d) Hesaba Fai~ Tahakkuk Ettirilmesi 
-----------------------------------

Tasarruf hesapları servisinde faiz, iki durumda tahak-

k u k etti ri 1 ir : 

1. Hesap kapatılmasında, 

2. İşleyen hesaplarda yıl sonunda. 

Herhangi bir müşteri hesabının kapatılması talebinde by 

lundu~u zaman, bu talebin yapıldığı tarihte faiz tahakkuku ya.:.. 

pılır ve faizli bakiye, hesap sahibine 6denir. 

İşleyen he::;apların falzler·i ise yıl sonlarında ( 31 Ara-

lık) Lah.akkuk etLirilir ve alacak kaydedilir. 

Faiz tahakkuku ·iki a.9amada yapılır: 

1. Faiz tahakkuku huzıı·lığı, 

2. Faiz tah~hkuku. 
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Her gün .i~;dem gören J...aı·LL.u·, yanl para yaLıı'J.lau ve çe-

kilen hesaplara ait kartlar, scr,·iste ayrı bir yere konur. 

Ka1·tlar, para y.:~tı.rılan kartlar v~~ para (.~eki.len kartl1ır olmak 

fizere ikiye ayrılır. Örne~in bir serviste, herhangi bir gUn 

pılmış, 150 tanesin~ ise tediye yapılmıç olabilir. 

Yapılan tahsilat ve Lediye işlemleri karllara şöyle iş-

lenir: 

a. Tahsilat yapılan hesap: 

i---
1 
ı 1 : ___ ı __ _ 

Bu hesaba 100.000.- TL yatJ.rılmış. Bu işlem 6.8.1988 

tarihinde yapıldı~ına g8re, ertesi günkü valörle (faizin baş-

langıç tarihi) bir faiz Lahakkuku hazırlı~ı yapdıııı9 ve faiz 

harem eeLveli Leıııel alırıfıral... 7 .'\ğusLos sayfasJrıcı g(jre, karLa 

10.000.- TL alacıü:. faizi hL'~;apL;.w.ı.c:.ik ka;y-declil.ml::-;Lir. 
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b. Tediye yapılan hesap: 

Tarih 

G A Y 

' . " . . ı ' ......... 
Çekil. Yatır.' Bakiye t-~-~--r------t------ ~ 

ı Borç Alac.; Bak. ~ 

6 8 88 

-------~--- ----r.-------.-1------; -:- ~- ~ -.----- ~ -~~l 

------- i;;;;;- -i;;;;;-t~-----fi;;;;-t~;;;;- --~ 
--so-o--o-o-ı------- --;~~~-o-~1 -;o-o--o-r------t.-;o--o-o- --~ J 

1 
'-' v .._,V' v ; ~ V ' . \ 

------- ------- --------t------t------t------t--~ 
' . . ı 

) ı ı l 1 : 

~------t------- --------t------t------t------t--1 
' • l 1 

1 ! j 1 
ı ; ) 
1 ı . ı ' --------------- --------~--------~-----------~---

!19 10 88 
i--- ·-·--
i 
1. ,_ __ 

___ l __ _ 

6.8.1988 tarihinde 100.000.- TL yaL:ır.dıııı:;; bulunan he-

saptan, 19.10.1988 tarihinde 50.000.- TL çekilmlştlr. Durada 

yapılan faiz tahakkuku hazırlılı, kart Uzerine, ~ekilen 

50.000.- TL'nin olumsuz faizini yazmak ve yeni faiz bakiyesini 

almaktan ibarettir. Hesap yıl sonuna kadar yeni bir hareket 

g8rmezse, 5.000.- TL faiz tahakkuku yapılacaktır. 

Günlük hareket.gören 280 kartın faiz tahakkuku hazırlı-

~ı en çok bir saat zaman alır. Bu işlemden sonra kartlar, do-

laptaki y~~ierine konur. 

Bu yolla yıl sonunda, cari hesap kartları üzerinde faiz 

kısmının bakiye kolonunda bulunan faizler, hesaba alacak kayd~ 

dilrnek üzere hazır olarak elde edilmiş olur. 

Yıl iç:inde kaınt.:-:ı.lan hesaplarda ise hesabın l.ı;apRtılmasJ 

istenildi~i i.ar.i.hLı:" 1 b::ı.rl.ı.n ~[zerine hesrı.tı ba.ldyf.osj .ile bjrlik-

te faiz bakiyesi de hazırdır. Hesap kapatıl1rken şöyle bir 

fa :i ;;: d ii z cl tm c s i yap ı ı ı r· . 
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Yukaı-·tcla vcrdi[;.im.iz cirncl: tekrar e] e a.l ın:ıı-sa ve 

6.8.1988 tarihinde 100.000.- TL yat-ırıJmalÇ sııretiy]e nçıJnnş; 

19.10.198B.tarihinde 50.000.- TL çekilmiş olan hesabın 
. ' ',' 

20.11.1988 tarihinde kapatı1ın<>k istendiftindP, hesap şu şekilde 

kapatı.lır: 

20.11.1988 tarihinde hesabın kapatılması için başvurul-

duftunda~ kart Uzerindeki 50.000.- TL bakiyenin 20.11.1988 tari 

hinden 31.12.1988 tarihine~ kadarki. olumsıız faizt hesaplatıır· ve 

3.000.- TL olumsuz faizin bıılurım~{SHıcları sonra bakiye 2.000.-

TL faiz tahald-;.ubı lle he!:;<-~l' 1::ıp:ıLJ.lJ.r. 

Son durumun hesap kar-tonunda g6sterilmesi de ş6yle olur: 

1 

l 
----------~----~--~-------' --------------------

F a j z <+ 
------ ------ ------ co 

1.. 

Borç Alcı. c Bak & ------ ------ ------
G 

Tarih 

-~-r-;~ Çekil. Ya tır. Bakiye 

6 8 88 100000 100000 10000 10000 
_, _____ ------ ------

5000 5000 
------ ------ ------

o 3000 2000 
------ ------- ------

------+------ ------+--J ı . i ı 
ı 1 1 ______ l ____________ l __ _ 

Y·ukarıda anlatılınaya çaJışı.lan faiz talıakkuku hazu·lığı, 

adından da anla.ş.ı.Juc:ı.gı gibi 1 c)rıcE~dcn yap.tlaıı bl.r· t,;·aJışmadl r 

ve fai~ tah~kkuku 6zelliftinde dc~ildir. Bu nedenle haz1r·lık 



1 

l 

224 

sırasında herhangi bir m<ıhsup fişi (:22G) kc::-~ilmc:::;i ve Jıç~r·h::;.~,g!. 

bir hesaba borç veya alacal: Lı;ydedi lıııesi sözkonusu değildir. 

Hesaba faiz tahaklc1ll: t:ttirilrne3i ve; alau!..L L:.ydcdilmesi 

iç~in mahsup fişi kesilmelicHr. Kesilen bu mahsup fi:;~~ lJ.c bir 

ta.ra.ftarı ka:r·t Ltzerinde işlc~ır: y:ıpı lırken diğer !:cı·:ıft :~n :l:~ ~ıı 

mu ha se be kaydı yapılrın ş ol ur: 

------------- ~0.11.1988 

VER!LEN FA!Z VE KOMİSYONL\R 
- Tasarruf mevdua! .uıa 

v er i_ l c n f ::ı i :.-~ 

VADESiZ TASARRUF MEVDUATT 
- Ahmet Ak 

----------------- 1 -----------------

~.000.-

2.000.-

e) Tahakkuk Edilen Faizden Gelir Vergjsi Kesilmesi 

Tahakkuk ettirilen faizden gelir vergisi kesilmesi için 

faizin belirli bir limitin Uzerinde olması gerekir. Örneğin bu 

lirnit 1.000.- TL olsun. Verdi~irniz örnekte, 2.000.- TL faiz t~ 

hakkuk ettirilmişti. Bu falzin 1.000.- TL'si gelir vergisinden 

istisna edilir ve knlnn 1.000.- TL fizerinden % 20 oranında 

vergi tahakkuk (ÜLirilsin. 200.- TL gelir vergisi iç]n bir nıalı 

sup fişi dUzenlenir·. T3u mahsup fi.şi ile bir yandan kart lizeri-

be kaydı yapılmış olur: 

{ 22G) Bkz. Ek-,1. 



------------- 20.11.1988 

VADESiZ TASARRUF MEVDUATI 
- Ahmet Ak 

ALACAKLI GEÇ!C! HESAPLAR 
- Öderıccel~ ıncntuJ ser-

nıa ye i I' n. d .:.. ge 1 .L ı· ver~ . 

----------------- 1 -----------------
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200.-

200.-

Banluıla.r taraf ı ndan l:thttld.:ııL (:· L !, ir i lerı r:-\ iz lerden s Lo-· 

paj (Kaynakta Lc!!::-;me) yoluyla. kesilen gelir vergisi, erLcsi a-

y .ı n 2 O . g ihı Li ak ş am ı. na L1d;:.ı.r- d ii z c rı 1 e rı cc e k bl r· llll~h La!-; ar l.H~ ~-;_tn n:.t-

ııı e ( 2 2 7 ) i l e i 1 g i 1 1 v c-· r g i d a l r c f:: i n e y a t .ı. ı · ıl ı ı· . Vf~ r ~ lıı lıı ~ a L .L -

rıl:na!->t sırasında ke::;ilen l~.rısa fişi i.le yaı,_Ll:uı muhasebe kay-

dı ise şu şekilde yapılır: 

------------ 20.12.1988 -------------

ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 
- Ödenecek menkul ser

maye iradı gelir ver. 
'• • f. 

KASA 

----------------- 1 -----------------

f) Hesabın KapaLılması 

200.-

200.-

Herhangi bir· ıııudi, hcsabuıın kapatılınası için başvurdu-

gunda, mudinin elindeki cUzdan geri alırıır. CUzdan fizerine mu~ 

dinin bankadaki alaca~ını tamamen tahsil eLtigi:ıe dair ibrana-

nıe { :.:.ıl:..Ia,rınıa} özell.i.ğ_irıd(: olnın.l..: t.l~cre .lınzt:.ts.L :y·crı.~dL:r.t tesı)l t. c;J.l!_ 

(227) Dkz. Ek-S. 
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ettirilen faizdeu gelir vcq:;l~.i kes.inLisl yapJLı.c. T~..ı.hakkuk et_ 

kı::,sile.cek, bakiye ıın;Jjye 0dc,nlr ve hc::sap kapaLJ.lı:ı.L:; oluc. 

D. Tasarruf HesapLır ı Se ı· v l ~:;i .rı de KonLrul 

Tasarruf hesapları servi~:.iııd(• o·1 Lc~:LuruL:ı.c<:d, LurıLı ol ~J.~ 

. . 

hatal.:..ı·ı saptarnaL geı·d~i.ı·. U,yguluıııaJ~,_ kuı·şılc.t:;.:.L.w lwt<.ı.Lu ,_. {"• , 
9'·"'..ı.... 

le sıralanaLll lı·: 

ı. Bir fişin hesaba (Karta) hiç lşlerııııeıııesi, 

2 . Bir fişin hesaba (Karta) iki kez işlenmesi, 

3 . Bir· fişin lıesal.nı. (Kur La) Le.cs i Ş 1 ü tıHıt·: S i 1 

4. Bir f.i:;;Leki rakamın hesaba (Karta) )'urıl.ış .işlenmesi, 

5. KarL GzerinJe bakiye hatası yapılillusı, 

6. Kart Uzerinde falz hesaplama hatası )apılması, 

7. Bir fi:;;.iıı başka Llı· lıesabu (Kurla) .i:.;:lL!tıırıesl. 

Bu tür ha ta la rı önlemek mııac J.yla t.asar ruf hesaplar ı se1:_ 

visinde çeşitli kontrol basamakları kurulmuştur·. Bu kontrol 

sistemini şöyle Bzetlemek olanaklıdır: 

1. GÜnlük kontrol, 

2. Fai:" kontrolu, 

1. Yıllık di.)ki.iın. 
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a) Günlük Kontrol 

Tasarruf hesapları sc:~rv.i.s.i.nde günlük kontrol, gi.inli.ik o-

larak düzenlenen, gllrılül< l:uırel\et ve kontrol cetveli (228) ile 

sa~J.arıır. Serviste, giinliik işlcırıler0 j_l_işkin ];;csilc:rı kasa ve 

mahsup fişleri kesiJ.di~i anda, bir taraftarı gerçekleştirilmek 

U zere vezne ye ak tar :L1 1 rken, eli ~0r Laraftan der bd ldi(~·ük c ar i 

hesap kart·rna işlerd.r "'e luı.rtnı yeni hnkiyes·i alnıır. 

kontro1 cetvel} düzenlenir. Bu clÜzen1C-'rılf:• 1 fişlc'r·e baŞVUI'UJnıak-

sız.ın, kartlara göre yap1lrn:1l ıdır-. ö:~en ik1c' (C+B) ·- ,\ = D 

formiii ünün do~ru o 1 up olmadı~ı kontrol edi 1 ir. Bu do~rıı luk 

çekleştili takdirde, cetvelde toplam hatası ynpılmadı~ı anlaş~ 

lır. Bundan sonra A'nın yani o gün çekilen paraların kasa def-

terine göre o gün yapılan tediynta (ödeme) uygur: olup olmadı-

~ı; B' nin kasa der ter· i rw gi:5re o gün yapıl::ı.n Lah si la ta uygun 

olup olmadılı saptanır. 

Bu mutabakat sağlandığı takdirde, gUnHik kontrolun ta-

marolanmış oldu~u ve o gi.irı işlem gören kartlarda: 

ı. Bir fişin k.:ır·ta hi c,: işlenınemesi, 

2 . Bir fişin karta ikj kez işlenmesi ı 

3. Bir fişin karta ters işlenmesi, 

4. Bir fişteLi rakanun hesaba yanlL:;~ 'i:;:]cnnıe::;i, 

( ?2°) "1·" EI·-~ ~·Çi J)\.ı .... ~\. f). 
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gibi hataların yap.ı.lnıadığı :::ı.nl:tşJJ ır. Yukarıda sözedilen ınuta-

bakat sa~lanrnınarriJŞ isP, dedı:d hatanın buJıınmasJ. ve diize1tilm~ 

si yolunn. gici:i.1 jr. Ayrı ca bu kontrol da 1-:::t!-~;ulan gr'ql!l(~yerı rııahsup 

işlemlerinin de dikkate nlınmasL gereklidir. 

b) Faiz Kontrolu 

Yukar.ıda açıklanan fai.::-: !.;lha]d,uku haz1r!.ığı lusınuıc.l<ı,. 

her giin işlem gören kartlara, c,~lde-ti faiz bar<>ııı cetve>lirıe g(5-

re, yaLı r-ı lan paraLır.uı ~'ıl ~,:orııınn !ı:ac!cır l\alac:ığı ve (;eld lerı 

paraların yJ.l sonuna kadar g('<;E'cek giin kad:-u· (.inccclcn ç;eld ldiği 
.• . r' 

esasına göre olumlu ve olumsuz, yani borç ve alacak faizi he-

saplandı~ını ve kartın ilgili yerine bir hazırlık özelliginde 

olmak fizere yazıldı~.ını belirtmiitik. 

Bütün kartlar üzerinde bu işlem yapıldıkt8n sonra, o 

gün kartlara işlenen borç ve alacak faizleri ayr1 ayrı olmak 

üzere şeritli hesap makinesi ile toplanır. Bu yolla iki ayrı 

rakam bulunur. Örne~in: 

Borç faizleri toplamı 120.000.- TL 

Alacak faizleri toplamı: 155.000.- TL 

gibi. 

Bundan sonra o glin yatırılan paraların toplamının faiz 

barern cetveline göre, sanki tamarnı bir mUşteri tarafından ya-

tı.r·ı.lmı Ş gibi. faiz i bC':-;ap1 an.! l', Du faiz in yukaL'Jda Örnek ola-

rak al ınan 15 5. 000.- TL i J e c-~;~ iL olma s ı gerekir·. 

ı 
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Aynı glin çekilen paraların toplamının faiz harem ceLve-

line gBre tamamı bir milşleri tarafından çekilmiş gibi faizi h~ 

saplanı r. Bu ol urnsuz frLi zin de .J'ULn·ı cLı örnek o Lı rak alınan 

120.000.- TL ile eşit olması gereklidir. 

Bu eşitllkJer sağJarınıadJğı Lakdirde, herh~trıgi. bir veya 

birkaç: kart tizerinde faiL lH's:ıplama hatası y::qı: 1u:ı:,: demel·;tir. 

Du haLanın, o gün işleııı yapılan kartları Lek Lek Lara;;·.:ıı.:·ak 

bulunmnsı ve di.izeltilıııesi gı::·ı·(·klid.ir. 

c) Aylık Mutabakat 

Tasarruf hesapları servisinde, tutulan kurtlardan başka 

muhasebe servisinde de, aynı kartların kalanıaze föyli şeklinde 
' ',' 

bir dublBrü tutulmaktadır. Ay sonlarında, gerek !.asarruf hesaQ 

ları servisinde tutulan kartlarin, gerekse muhasebe servisind~ 

tutulan dublörlerin bakiyeleri, şeritli hesap makineleri ile 

çekilir ve bakiye toplamları alJ.nır. Bu toplamlara gBre: 

1. Kartlar üzerindeki bakiyelerin toplamlarının, 

2. DubJörlerdE.'lci. lnıldy0lerin topla.mlarırun, 

3. BilyUk defterdeki VADES!Z TASARRUF MEVDUATI hesabı 

bakiyesini n b.i.rb.Lrinc eş it olma s ı :'' ·· ;:;ıd.n.Lr. 

Bu mutabakat sa~lanmadığı zaman, mevcut hata araşılılır 

ve bulunurak dü~eltilmc~i yoluna giJillr. 

' " 
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d) Yıllık Döküm ve Faiz Talıa.Lkuku 

Yıl soııLır·ınJtt ulla.rı<,·0 çı.k;;.;,rılıııc;.dau once bilLüıı tasarruf 

hesapları kartlarını .i:._,,erınc~ı..: iizen:, y.ı.l] ık d~ikilw cc:Lvc.~J i (229) 

hazırlanır. 

Bu cetvelin dUzenlenmcsinde .iki amaç g\ir:W1l.ir: · 

1. Yıl sonundü bi.i~·i.ik defter ile mutabakat saf;lamal;, 

2. Hesaplara tahald~ u k c: Lt l ri l en :'ai. zlcr ll'~ lJu fctl zl e ı· · 

den kesilecek gelir vergisinin toplam olarak tespiti 

ve ınuhasebeleşLlrilınesini sağlamak. 

Yıl sonunda·~Uzenlenen bu ceLvele göre faizsiz bakiye 

toplamı olan A lle bUyi.ikdefLerln yıl sonu bakiyesi karşılaştı-

l 
rılır. Bu kıyaslamacia eşitlik sağlanmalıdır. Yani, A= Büyük 

defterdeki VADES!Z TASARRUF MEVDUAT! hesabı bakiyesi olmalı~ 

dır. 

Döküm cetvelinin düzenlenmesi ile hesaplara tahakkuk e~ 

tirllecek faizler ve bu faizlerden kesllecek gelir vergileri D 

ve C olarak saptanmış olur. 

Bu saptamadarı sonra tahakkuk ettirilecek faizin ve kes~ 

lecek verginin defter kayıtlarına aktarılması için bu toplam-

lar üzerinden iki mahsup fişi kesilir. Kesilen mahsup fişleri-

ne göre yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olmalıdır: 

(229) Bkz. Ek-7. 
"'"'' 



------------ 31.12.1988 -------------

VERİLEN FAİZ VE KOHİSYONLAR 
Tasarruf mevduatına 
verll-en L.ı.L-~le.r· 

VADES!Z TASARRUF MEVDUATI 

------------ 31.12.1988 -------------

VADES!Z TASARRUF MEVDUATI 

~LACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 
Öd(:!rıecck ıııcrıkul ser
maye iradı gelir ver. 

----------------- 1 -----------------

n .., 

c 
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B 

c 

Dikkat edilecel~ olurıo;a ;yukar.tda y~ıı-)ılan ıııLılıaseLt:! k::.y_ı L-

larında, vadeslz LasarTuf ıı:evduaLı bli,Y'Ük Jr::fLer hesal.Hnııun 

alt hesapları ;yazı lınaın.ı ştır; çünkü bu alt hesaplar, şubede m ey_ 

cut tüm tasarruf hesaplarıdır. Düzenlenen yıllık dBküm cetvell 

nın blr kopyası bu fi~lere ekleıılr ve bu ekiere ~B~e kartların 

ve dublBrlerin işlenmesi sa~lanır. 

e) Tasarruf Hesapları IIakkında Genel MüdürlU~e GBnderilen 

Raporlar 

Tasarruf hesapları servisinde hazırlanan g(inlük hare-
. 

ket ve kontrol cetvellerinin birer nüshaları, genel ınüdürlü~e 

gBnderilir. Genel müdürlük, ay boyunca gelen cetvellere daya~ 

narak aylık vaziyet çıkartır ve şubey0 yollar. 

SBzkonusu vaz 1 yr· t. , nı tt}~ase be se rv 1 s i ne ge 11 r. Mu has c: l:)c 

servisi, tasarr·uf" hesapları servislnden kart. bald ;ye!=.d a] a:r·ak, 

j 
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yapar. 

Bundan b:.ışka, kar-Lla1' L.ek Lek puanLaj ((;d~) c,Jllercd,;., 

lıesapl[ır· ar~asırıd~ı ola.l)lleccl~ l~aJ'Ina.la.r da gözelerı gcç:lri.lu:c:L. su-

ret i y lC':, ınutabali.at L~t~:ı emi rı ol un ur. Eğer ha La VüJ·sa düz;el Lmc ~-~ 

pıl::ı.rak genc-d ınüdlir1i.iğe gl:indc.r-ilir. Genel ıııüdiirliik Ü;e dü:~el L-

lar. 

Yevıııi,yc ve Lüyi.lk de:fLer gibi kanuni defLc;rlcrin Lüıııü, 

şubenin muhasebe servisinde tutulur. Dilanço 1 • ve har ::::arar ı::::e 

kesin vaziyeLlere dayanılarak gcıwl müclürli.ik Larafından çıkar-

tı lıp şubeye gönder i 1 erek o yı 1 ın som.ıçl::ı.r .ı k e;,; iııle:;;L ~-ri Imi ş 

olur. 

Aşağıdaki ı;;ek:il, tasarruf mevduatı besaLı.:.,un işleyişini 

topluca g6stermek amacıyla· çizilmiştir. 

f) Bankalaıda Hevduat Kabulü İşlemlerinin 

l Otomasyon Yöntemine Göre Yürütülmesi 

1. Tasarruf Hesapları Servisi !şlemleri ve 

Muhasebeleştirilmesi 

Ta sar I· u f. mc·,. dua L .ı u :ı·;; ulama] arın ı n o Lomasyon yi:.) nt. c~ mi n c: 

göre -izlennıE's_i haldurıdal;i ldlgileri, Yapı ve Kr·cdi Danlu:.st' 

ndan allı.lc Yapı Krcd'l'dcld uygularnarnn Lenu'l nlLcl.i.lderirıl 

ş6yle Bzetleyebllirlz: 



-~ 

-~. 

·~. 

···~ .. ____ _ 
·,.: . 

b(. •• 
/ll • ·!Jr . 

. ·~ 
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Yapı ve Kredi. DanJ.:a:.-) L Eski.ş<~hi.r Herke;~ :;:ube~c:j nde :/:~J.:Lı.--

şık 23.000 adet tasarruf ı:ıc·vduat.ı he~,:•ab.ı bulunmak tad.tr. · Da.rık~1 

politikası geregi i:.;lemJE:'l'(' .kön•.ı olan liim h('Y:::q>lıır (Tnsarrü~f, 

ticari, döviz ... ) şubelPrdc-~ Laı·t tutularal~ ir~lcıııııel::tedir; he-

sında bir ölçUt olarak kullanılınarııaklad,ır. Başka bir de~·işl:::· 

bir t(~k hesap a~~·ı.lsa bile, kart L.ul.l_ılınası ~·:orıı.rıludur. 

Bunun rıe~deni soru} dtı{;unda, (:izellikle t<:ı.E.:arru f mevdı:a t ı 

hesaplarında mUşleriye hesap ekstres:i ! iirii:ıde Li r bc,lc;!~ ;;önde-

ITI(~Sl.!ll. sağlaırıal\: a,nıac.ı:;rlc:.ı bu yörıterrıirı ~:.:;!irtli.lr·l.iiclf."tğU bel J.rt i 1c.l i.. 

Ayrıca bilgisayar sistemlerinin oluşturulma biçiminden kaynak

lanan bir sorunla, hesap hareketlerine ilişkin geçmişe ait toQ 

lu bir dökilm alamadıklarını vurguladılar. Örnegin Yapı Kredi' 

deki sistemden herhangi bir tasarruf mevduatı h~sabına ait son 

15 günlük hareketi topluca ekr~ndan gHrmek olanaksız. Bu neden 

le kart sistemi, hesap hareket;lerini izleme olunaRı da sa~l~-

maktadır. 

Tasarruf hesapları servisinde kullanılan belgelerin kl~ 

sik yöntemle kullanılanlardan herhangi bir format de~işlkli~i 

olmadığı belirtilmektedir. Aralarındaki tek fark, otomasyon 

yönteminde kullanılan belgelerin kendinden karbonlu olması ve 

pil{lir tıalinde olan l)elge1erirı a]t nüstı::-t]<-ı.I~.ını·n, defris-:i]-:- rPnJzte 

bastırJ.lmak suretiyJe di~c::.·t'lerinden ay.ı.r-t ecUlnıc ~'oluna gid1l

nıe::ddir. Kısacn.·hPr iL:i yi:)nt(c'mde lnıllanı1rı.n beJgE:'ler, bnyııt 

::ıç ı s -ı n d :-ı n b i 1 e b i r b i. t' 1. E-' r j n e e ~ i L t i. r . 
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tı. hesabını e.le a.lnil§ '!,fe:\ ':_;i[:-;t.(~nıir! .. l_~.;1e~~/J.şini ot·:.ayd ku:~'~:lC<Jk ö-

teminde de paralel 'bir sey;.r jzlenı.::c:c'kUr. 

a) Hesap Açılması 

Hesabın lllc <i';:ılması. sı.r·asında dikkaL c'dLlı:ıc~;j_ oı(:r·~k~n 

ııokLılar, ld.::.:.slk ;röntcmdcL·I.nden farkl:t değiLdir, OLonı.ı.:'.:~·(,;; ;.i:·~-·-

imzası, kartonun Uzerjne alınır. Hesaplara ilişkirı ödem~ (tedJ 

ye) sırasında, mUşterllerin tediye fişlerine atLıklar~ 1rnzalar 

karton üzerinde tespit olunan imzalarıyla karşılhştırılmakta-

dır. 

Hesap ac;ıldıktan sonra kabul edilen tutarın ve daha SOJ..~ 

ra hesap üz er inde oluşacak hr;reketler i n mUş Ler .i la.nı.f ıw.lan i::.-

lenmesini sağlama}{ amac.ıyla, miişteriJ'e bjr ctır! hesap ci.izdtJUL 

\rerilir. 

b) Hesaba Para T(:.ıb;ı l Ed ilmesi 

Bir nı U ş ter .i. ta::::::~ r·ru f lıe~3a_p ları SPrv i s inde a';:t ı rd.ıgı he-

saba para yatJrmak istediğinclP, . d ı . g .t. şe c" 1. memurun 
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sap hareketi seçeneftinc gjı·(~r' ve devam (0ntc·r.-) tuşuıı;;ı basar·. 

Bu hareket sonucu ekrana b1r kay.ı.L doseni geJ.jr, S()zkonusu La

sarım, hesap kartonurıda g0rel;;] .i o] acak bi lgi] c'ri ka.rşı layacak 

nitelikte bir di~~etynd.ı . .r·. 

Ger-eldi bilgiler ekraııdaıı gir.i.JdlkLı..::rı ~-:>t.:ı11ra, Leı·ıııiııa.le 

baglı bulunan bir yazıcının ilgili kısmınct ilk önce Lahsil fi

şi sokulur ve y<:.LGlC.J..nın ka.y:ı.L tuşuna ba:~_Llarak, girilen LuLa

r:ı.n fl~e yaz:ı.lmas.ı :-;a~lanıt·. A~;ıı L.ilgi.lcr sırasıy-la lıesuıJ ka±:_ 

tonu ve hesap cüzda.ıu. üz cr j ne Jc lu.ı;y·Jc.,~i lJ.i.l-. Leı, soıır·a, ak'-;~:ı.m 

kontr-ollarında kullarıı.lrııa.l: i'ızcr(~ J'::.t:~ ı cı -:>azar knsalarırı .i şl ı:·

me mantığ;ındak:ine bcn~~er· ::_;>E.'l-;ilde:- as·nı bl1gi.lcı·1. A-1 geıılşll

gindeki kağ;ıda otomatik olarak aktarır. 

Memur, hesaba para kabul eJilmesine ilişkin bilgileri 

ekrana girdiğ;inde, nıüşLcridc:ıı paray.ı da tabsil etmiş olaı·ak 

yukarıdaki işlemleri yapar. 

Her gişe memurunun kasasında belirli bir- limite kadar 

para bulundurma yetkileri vardır. Bu yetki, "kasa aç,:ına" deyimi 

ilc karşılarımaktadu·. Belirlenen limit aşıldığında, aşau bölüm 

şube içindeki ana vezneye aktarılrnak zorundadır. Ana vezne, 

günlük nakit har·eketlerini uyurulaştırma işlev ini üs Ll0nmek te

dir. 

Memurun işlem y-ap L1 ğı Lerminal, ana' merkeze Joğrııdau 

Lağlı olduğu iı;,:in hesabç.ı. kul>LtJ edilen pa.ı.-aJ-'a ili:;;l-. .i.;t ııwLa.~-;c;Lı:._, 

ka,ydı, ıncnıurun d(!Vam (c:;ıLcr) Luşuua ba~;mas.l ::-:Dllltcu, oLe:ıı:aLik 

olarak ilgili hesaplan.n borq ve alac:~klacıııa La.,;;de:-:d-~lc~r·eL ge.1.:_ 
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çekleştirilmektedir. Bn Lşlem, banka ana bi..lgi .işleın ınerkezın1 

ySneten yazılım sistemi tarafından ylirUtülmektedir. 

MUş ter i gl şe ye b;.:::~; ",'urcir·ak daha önce aç t ırdığ .L vad(:'S iz 

tasarrauf mevduaLı hesabından para çekmek lst0diJinde n:eruur, 

hesap hareketi seçeneği;rle il;;i l menUnUn eknı.nı:t ;;clınesi~~ı ::;:.ı.ğ-

lar. 

Memur bu işlemi yaparken, mUştt~rinin kar.·:.:.ı.nı dn yanına 

almış dururııdadıı:·. Hesabnı ekran ve karLan bak.iye>sinı:' bakar. IIQ 

sap durumu talep edilen tutarı. karşılamaya yelerliys(ı, memur 

gerekli bilgileri ekrandan girer ve yazıcıya verdiği koınutla 

bi lginin ödeme (te di ye) fiş i, hesap kartı ve hesap ci.i zdaru ü :~e 

rine işlenınesini sağlar. 

Ödeme fişi yazıldıkLan sonra memur, fişi imzalar ve fi-

şin altına hesap kartını da koyarak, işlemin kontrol ve onayı-

nı sağlamak anıaeıyla arka masada oturan şefe aktarır. Şef :işlg_ 
,, • t 

mi kontrol edip onaylar. Daha sonra mUşteriye gişe kasasındarı 

parayı veren rneıııur, hesap cüzdanını da geri ver·erek işlemi ta-

mamlamış olur. 

Yine yukarıdaki gibi hareketin bir kopyası şerite qekil 

mlş ve hesabn, ilişkin ıııııhıısebc~ kaydı otonıa!.i}; bir;iııırk g('l'(s'(']'-

leştirilmişti.r. 
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d) Hesaba Faiz Tahakkuk Ettirilmesi 
-----------------------------------

Hesap ilk nçı1dı~ı sırada ilgili yere, fa i 7 or a n 1. d ~l 

rllm:iştir. Klas.ik yöntemdı? arılatı lan faiz labakkul-;u işlemleri, 

hesap hareketi sırasında bı:".11ekte otomatik olaraL yi\l'i.itüler-c:'k, 

hareketin bakiyesiyle blrlikte karta :işlenmektedir. 

n u i ş 1 e m 1 er ta ma m e n o 1 o nı n t i k U r . M e ın ur h i <;b i r ta lı ah. H u k 

hazırl:1~ı ve bakiye alma :işJ cııılerj_ni kc~nd.isi :,aı.ımaz. Sadc.~cc :ı .u. 

miş olur. Hesap bak·iyesi vv ('aiz !.aha!d-:ukLt lşlt.;ıııJer.·.i. otomaLi.k 

olarak sistemden gelir ve ı ' ; ı '. ' 

giler de aktarılmış ulur. 

Gelir vergisi istisnası ve oranı, hesabın açılması sıra 

sında girildigi için bu işlemler de sistem çıkLısı olarak alı-

nan bilgilerdir. 

e) Hesabın Kapatılması 

Müşteri, vadesiz tasarruf mevduatı hesabını kapaLmak a-

macıyla başvurdu~unda, cüzdan geri al ı nar. IIareke t menüsü ç~ag-

rılarak ilgili satıra hesabın kapatılacagına ilişkin bilgi gi-

rilir ve devam (enter) tuşuna basılır. 

Gişe ~0.nnırunun bn harc:ketiyle, hesaba i l1şkin faiz ve 

ye fi~iyle mUşteriye Bdcnir ve mUştcr·ioin alac~gJnı Lamamen 
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tahsil ettiğine dair b:ir 1m7.ası, besetp etizelanına alınır. ,\yrn 

b j 1 g i 1 e r· k ü çü k c a. r i b e s a ıı ı~ rı !" t o n u rı u d n i ;~ 1 C' rı d i k t e n s o n ra lı e s a ı · 

kap~:ı:t J.lmı. ş ol ur. 

2. Tasarr·uf Hesnpları Servisinde Kontrol 

Klasik yönteme h.:1Lı1dı.Çındn hıı ~;f:'T''.'l~-;1r' mf'.)'dınıf1 ~c'1cn 

linde özet1enel:ıilmektedir. 

Otomasyon yönteminde sistemJn işleme manlı~ı, ilgili 

yaz:ılım yoluyla ana merkezde yc5neti1diği için bu tür i:;;1cınlcr, 

sistem çıktısı olarak elde cıJilmektedir. Bu nedenle ctom~~~·on 

.. + . yon ... oınJ.ne göre böylesi hataların yapılması olanaks~zdır . 

Yeni sistemde günlük kontrol ve aylık mutabakatın su~-

lanması şeklinde iki aşama sözkonusudur ve bu işlemler mu}ıuse-

be servisince yapılmaktadır. 

a) Günlük Kontrol 
'• . (' 

Vadesiz tasarruf hesapları servisinde arnşamları, gUnliik 

hareketi topluca gc5st.eren bir çıktı ilgili seç~enek yoluyla s·is. 

ternden alınır ve bu çıktıyla birlikte o gün biriken tahsil ve 

tediye fişleri de muhasebe servisine gc:inderj 1 ir·. 

Muhasebr sc-rvisi.nde tahsil ve tJ'd.iye !'i:;:lcı.·J, ;:-1d\tr:iL-

si.sternden al·ınan çıktı, tahsi.l VC'' Leeliye ~;ayı~-:ı ve Lop.l:tıııla~; 

yönünden karşılaştı rı 1 nrak tııtt.urulıııaya • ça 1 :ı ş ıl ır. 
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J3 u a ş am ::ı d a h 0 r· h :cı n g ·i b i r· ı ı :,' ı : :;~ rn a z .1 ı k :': ;:; z k c r.ı u ~; u J ~-; c· ,~. r t '· · r·· -

den A-t! genişl·i~indc li:::ıf;ıd:: cıt·onınt.H~ olarak V'l:i1en giinliik hrı-

Aslında ekrandan gi:dlcn b·ilgi tektir. T:=ı.hsi.l y.::; <h fp-

f' • • 
, l.Ş T' döki.im 1 i~~ l.r:~ i 

: l y !-~ ı :-~ J d ı r . (''\ ~·. i ,. . \ ...• 
~ ı • ' • ..· • . 

bi]c'ceJ.: olan h:ı]-::jy,c- h:ı!:ı:;J, rııııhn~-;rdır-' :-;ervisit:ı!:· ;~:·:.ıı: 1:ırı !.r.:;. 1 :\·· 

merkez"indeld ana bellckte t.oplanm;:ıkt.adır. Bilgiişlem ııwrJçrzi, 

ert es i ayın 1 O' una kadar, geçen ayda meydana ge lPn Him h::~ rdJ' .L 

leri ayl:Lk hesap vaziyeti (rnizan) ve bunların (:i;~et tablosu o-

lan bilanço şeklinde şubeye yollar. 

Muhasebe ~:H~rvisi, tasarruf hesapları ser\..- isinden ,!;:ılıa 

önce aldı~ı g1.inlük raporlarJ.n bakiyelerini hesap makinesiyle 

toplar ve çıkan sonucu, ann merkezden gel en vaz i ~;eti c Ln r·ş ıl n.§. 

tırır. Mutabakat sa~lanmamJşs~ gUnlUk raporlar ve fişlere ini-

l6rek, hata araştırılır. Muhasebe servisi, tUrn servislere yBn~ 

lik bByle bir çulışma yaplıktan sonra urtaya blr dUzelLrue lls-

tesi çı.kar. 

yoluyla si::;tcınc ~iri1r:r·cL i5ncc.~tlc':ı c·Iıı:.;luJ·u.!<;.:ı 1 i:;Lc· dr:ı;Jr-ııltıı-
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sunda düzel tme kayıtları :,'apı.lır. 

Bu aşamadan sonra bilgiişlem merkezi bir komu~la; yevmi 

ye defteri, bUyük defter, 
'• • rı 

ı- . . J J. raporlar1. otomatik olargJç ~.~eker ve Şubcyr gc:inderir. 

Böylece şuben.in ay.lıL muLabi..\.kctll sağ]anı::.:;; v•~ karıı.ın·! 

defterleri de işlenmi~~ ol\:r. O!.cırı:.ısyu.n yi)nl.c,ıni:ıdc ~;ı.:hc·dcn, ıı~.·-

sap hareket 1 E.' r i n e "i 1 i ş ı~ i rı h f' r h fı rı g i. 1 ı ·i : · l' i J g i y i r :tp n r:- o 1 n r ;.ı ! : 

'•>f>(.J'l <-1ıl)r>..J(> C''"Y•(>\'•ôY .. , .. J, .. n 
(...,. L ,...1. (. o.~ ~ .L. .._:,, u: ;--• -' t;:: ~. • . ,.;' L"- J j t.~ • .. 4 ,.: 1 J lwı·eketlcr·i 

cek bir yap1.ya salı! l'Lir. 

Tasarrı.! f mevduatı hcsab1.n ı n otomasyon yön tn m .i yle i~ le n-

rııesi ise aşağ;J.C~alü şekilde topluca gösteri1ınişt1r. 
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~· .. ~ ... . . 

1. 
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J3. Ilavalc 

1. Ha.vale İ!:;.lE::_'ııılc~r.i.nin Kl.u;ik Yöntemle Yr\.ciiLiilmc•::;l 

Hava1e, para aktarııw. işlemidir. Başka bir de::dşlc ha':cı-

le, bir kişinin 1-ı.endi hesabına, l. ~ b. ı . . c11. ger . ı r . .;:ı ş ı ;y· (' :rıaki.t veya 

kıyırıelll evrak veJ·a buna ben:~er· şe;yler verıneye üçlincti bir şa.h--

sı yetkili kılmasıJır. 

Havale işleminde ür· :-( sCizLunusudut·: 

1 . II u, ... al e enı.L· l '-' j" ve ı·e1ı - .. tunlı·, 

3. Lelıine havalc veri. lerı -Lehd:-.tr'. 

Para ak'larJ_lırıası işleri bankalarda genel ularak iki şe-

kilJe J'apılır: 

1. Havale iş1emi, 

2. Keşide işlemleri (Çek satışı). 

Havale yaptırmak üzere bankaya başvurarı müşteriden şun-

lar tahsil edilir: 

1. Havale olunacak tutar, 

2. Ravale komisyonu, 

3. Haberleşme gideri karşılıgı, 

4. Komisyon ve gider karşılı~ı üzerinden % 3 gider 

vergisi. 
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nar. Heı.vale kabul c~decc:k şubc•lcı·(·c: paraya gereLsin im oldui;';u -;~.u_ 

manlarda, hava1e" ü:cre Li az alt ı.l ır·, hal ta gere!-; i ı· sc· ( ~r:-.ıd~ü) :. ;!:, 

la olduğu zamanlurJa., havul..:: kum~s;yoıılar'ı .Jl:ı~~;:..:.lL.Ll,;__c. ,\yı·ı.ca 

rnn bankanın dn .. .imi ıııiişl.('r~si cı1ıı:ası, lıti,yi.iL r·o1 oyıı:.:r·. D::t:l.:t1aı· 

LarafJ.rıdan havalc l9ler.i genel ularak şu ,yollacL.t Y~•i'ıi.:tLıili.ı·: 

ı. Mektup havalc:si, 

2. Tclgraf lu..ı.vales.i., 

a) Normal 

b) Acele 

c) Yıldırım 

3. Telefon havalcsi, 

a) Nor·nıal 

b) Acele 

·c) Yıldırım 

Havaley l yapmak l c; .in ser·v ise başvuran ıııLi Ler l.} e havale-

nin mektup, telgraf veya telefondan hangisiyle yapıla.cağına 

göre memur, bir ıııakbu;-, (230) doldurur. nuras·a g(_;ndererılrı adt 

ve soyadı, ödeyecel;, cılr.m şube ve,Y'a ınuhabirin isıııi.ı lehd;u·1rı 

adı ve soya.c.lı, t-ı.çJ.k ::u:lrc-s i, ha···:d.e tu Lar1, konı I •,:~'en 'c gider 

( ') ~ o \ nı-- z E'- s ı..o V\ i \, '..J. .:J.i\..- ' 
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vergi s i yazı 1 ır. Bu m el~ tup brınkaln.rda k om bl ıw fL ş ( I'il:lir) !ıa-

lindedir ve şu bBlümlerden oluşur: 

1. Birinci sayfası, lıavale eınridlr; buna lSO TL'Jjk pul 

yapıştırılır ve gBnderen imza eder. 

2. İkinci sayfa, alucaL dckonLudut·; ~jdCc;,ccc:k oL:ın 9ubc-

ye veya nıuhab.i.ı·e gi::iuJerilir. 

3. Üçüncü ve döı·clü.nc:·ı sr:tj'faLu: alacaL JcLuHLLınUn ıııulı.:J.Lg 

'' 

rat ( ha Lı er l e 91n c ) f ö .Y 1 er l. cl i. r . 

4. Beşinci yaprak ise kasa tahsil vc;,'u ı:::dısup fişidir. 

piktirden çıkartılan kasa tahsil fişi lle şu kayıL yapılır: 

----------------- 1 -----------------

KASA 

ŞUBELER CARİ HESABI 

GEÇİCİ KAR VE ZARAR 
-Alınan Komisyon 

IIAVALE KOHİSYONLARI 

ÇEŞİTLİ ALACAKLILAR 
-Banka İşlemleri Vergisi 

----------------- 1 -----------------

XXX 

XXX 

XXX 

Müşteri, mevduatından havale :yaptığı zaman piktirden mah 

sup fişi çıkartılır ve: hesaba şu kayıt yap.ılır: 

J 



~!EVDUAT 

1 
1 

-Vadesiz Ticar·i MevduaL 
-T ica . .ı:·c tlıane ve F.LJ_·:ıı;t l 1.u:· 

',. 

ŞUBELER CARİ BESADI 

GEÇ!r! KAR VE ZARAR 
-.:\11. na e Koııı_i_ s.'/ on 

HAVALE KOM!SYONLARI 

~F:Ş tTL -r- ALACA!\L IL/\R 
-Banka L;; 1 c· :n 1 (~ r i V c· q,; .i s j 

----------------- 1 -----------------
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XXX 

XXX 

Şube havalr:' c·rı:r·ini .'ı.ldt~ınd:ı, mah!:-~tıp f'i:;!y'(' !-,;:tı ],aydı 

yapar: 

----------------- 1 -----------------

· ŞUBELER'CARİ H_ESABT 

TED!YE (ÖDEME) EMİRLERİ 
~ödenecek Havaleler 
-Türk Lirası Havaleler 

----------------- 1 -----------------

XXX 

XXX 

Müşteriye (Lehdara) havale bedeli, bir tediye fişiyle 

şu kayıt yap~larak Bdenir: 

----------------- 1 -----------------

TED!YE EHİRLERt 
-Ödenecek Havalcler· 
-Tür]{ Lisarı Hav~tlclc:r 

----------------- 1 -----------------

XXX 

VYY -· \.~ \ - .. 
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~Hişteriler. adın:ı. pnr-:ı. n.ktar1lması.nı bankalar, hav,ı]c 

çekleri vererek de yapabiJi r] er. Bu durumda, ilgili şube LİZE'-

ri ne ve 1 e h dar lehine bir r;cL dl.izcnl en ir. Ç'ek Lu tar :ı. ve d i ğer 

giderler tahsil (:~rLi'"Jd:ikt.Pn sonra, çek nıiiştc='ri~re vc:r·.iUr. 

Keşide c~ dil t!n <;c-k!,. r· :ı yrı ı giin h ir mc·!:! •ıJ.' l rı, Ç'(~k i i::id(':,'('-

için ylne özel plldir- kull::uıtr. Bu pi.L:iriirı: 

l. Birinci sayfas-ı r;eki ödeycek şııbc~y(' ;;c;rıder·i1ir·, 

2. İkincj ve• iiç·Uncii sayfal::ır· ırıuhabernt (hnlwrleşm<-) 

serv:isine veriJ5r, 

3. Dördi.incil ve beşinci sayfalar ise kas;-:_ veya mahsup 

fişler:idir. 

Çeki isteyen mUşteri bunun bedelini, nınsrafları ve gi-

der vergisini nakit olarak ödedi~i zaman, pikiird~n çıkarJlacnk 

olan tahsil fişi ile şu kayıt yapılmış olur: 

----------------- 1 -----------------

KASA 

TED!YE EM!RLER! 
-Ödenecek Çekler 
-Ti.irk Lirası 

GEÇ!Ct KAR VE ZARAR 
-Alınan Komisyon 

HAVALE KOM!SYONLARI 

ÇEŞ!TL! ALACAKLILAR 
-Banka !şlemler-i Ver-gisi 

----------------- 1 -----------------

XXX 

XXX' 

XXX 
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Düzenlenen çck1n pı:·ovizyon mektubu şubeyc gönd0rildjği.Q 

de, bir mahsup fL;i .ilc şu lu..:.yı L yap.tlır: 

----------------- 1 -----------------

TED!YE EM!RLERİ 
-Ödenecek Çekler 
-Türk LirasJ. 

ŞC'BELE:R CARt HESABI 

----------------- 1 -----------------

şu kaydı yapar: 

----------------- 1 -----------------

ŞUBELER CAR! HESABI 

TED!YE EMlRLER! 
-Ödenecek Çekler 
-Türk Lirası 

----------------- 1 -----------------

XX :X 

:X X :X 

Müşteri, çeki ibraz ederek parayı aldı~ı zaman tediye 

fişiyle şu kayıt yapılır: 

----------------- 1 -----------------

TEDİYE EMİRLER! 
-Ödenecek ÇekJer 
-Tiirk Li rao-;.ı_ 

IL\SA 

----------------- 1 -----------------

XXX 
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Keşide çekinin Uzerine, ödemeyi yapacak olan şubenin 

şifresi yazılır. Karşı şub0 çeki aldıaında, şifreyi çBzer ve 

ödemeyi yapar. 

Ayrıca çek lehtarı Uçilncil bir kişiye havaley5 tahsil e~ 

me yetkisi verirs·e ;'bu ödemeye ilişkin' özel bi ı· ödeme fişi kul 

lanılır ( 231). 

2. Havale İşlemlerinin Otomasyon Yöntemiyle YGriitülmc~i 

Havale işlemle.dnin otomasyon y(_)rıtemi.ylc·~ i?.lc..rımesinE:' or:. 

nek olarak T.İş Bankası Eskişehir Merkez şııl:wsini a1cLık. 

Diyelim ki bir mlişteri, Eskişehir Merkez şubemiz0 geJdi 

ve Ankara Meşrutiyet şubemizdeki Ahmet Ak'ın hesabına on-line 

sistemle para havale etmek istedilini belirtti. Kendisine ver~ 

celimiz, bilgisayar yazıcısına göre formatlanmış, Uç nUshalı 

matbu talimatı elle doldurup 150 TL'lik damga pulu yapıştırma-

sını isteriz. Sözkonusu talimat iki bölilmden oluşmaktadır: Ust 

kısmını mUşteri doldurmaktadır. Bu, aynı zamanda elle yazılı 

bir beyan oldulu için bilgilerin personelimize yanlış aktarıl-

ması riskini ortadan kaldırdı~ı gibi, gişe önlerindeki yı~ılmll 

ları da önemli oranda azaltmaktadır. Sözkonusu talimatın alt 

kısmı ise işlem sonunda bilgisayar yazıcısına verilerek, işlem 

çıktısının (rapor) o Lomati k olarak yaz ı lma s J. sa~ lanmaktadı r. 

Böy 1 ec c: bu evrak ı n Li r· ııLishas J m fiş ter .i. ye v ~,ri J. c1·el;: dekou L o Lı.-

rak da kullanılmaktadır. 

(23i) ~k-ı... Ek-9. 
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MUşteri talimatı doldurup personelimize verdlktc~ ~onr·u 

yapılacak ilk iş bilgisayar Llavyesiı1deki havalc tuşuna ba~a-

tır. Bundan sonra havale edilmek istenen şube ve he~ap kodu ~~ 

zılarak ana merkezde, Mcş~utlyet şubesinin böyle bir hesab~ Lb 

1 un up bulunmadı ~ı a.ı:aş tı r.ı lı r. Eğer bö-:i le.' bi1: hesap varsa. me nil 

nün cı.lt lu.smına lıavale c(V.lmek lsU.:.ncn hesabın Lclrü, :;;~hıs adJ 

hesabın son durumu gibi bilgiler ana sistemden otomatik olarak 
.• , r. 

gelir. Şayet böyle bir hesa~ yoksa uyarı mesajı yoluyla durum 

ekrana yansı tJlır. Du noktada ild seçenek s(.)z!,cıJLu-;ud~.:.l·: Y.:t Le-

S 'll) 1.-odı..ı Y"'Ill''' ~ı·rı'lrnic,tı··r ('7 '·'"'ılın'•'+·,,_,ı (, .ı.!.. C.. .L ~ b . ,ı_ '- 9 ,. . .J Ö., LJ .. _ -~- ...;~ 1..- .1 .ı, j y ,.. d n. ge r· çe k te n b ci y-

le bir hesap yol~tur. Hesabın doğruluğu luınıtland1l;:tan sonrn, 

menünün ilgili kısımlarına havalc tutarı, havalcyi kimin yap-

tığı ve işlemin nedenini gBsteren kısa bir açıklama yazılır ve 

"devam tuşu" na basılarak havale gerçekleştirilir. Bundan son-

ra müşteriden alınan talimat yazıcıya verilerek alt kısmındaki 

ilgili yerler yazıldıktan sonra bir nilshası mUşteriye verili~. 

Bundan başka yazıcı, otomatik biçimde, yazar kasalarda olduğu 

gibi işlemin aynısını muhasebe açısından günlük hareketi gBr-

mek ve gerektiğinde kontrol işleminde kullanmak amacıyla A-4 

genişliğindeki şerite çeker. 

Bu aş~mada artık mUşterinin işi bitmiştir. Personelimiz 

eğer mUşteri kendi hesabından havale yapmışsa, ilgili mahsup 

mamlamış olur. 
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Yu kar ı d n a <; 1 k 1 a :!13. rı i. :;; .1 <~m i rı b :i r d e o to m :ı ! i k o l rt ra 1{ m u h n -

sebe kayıtlarına geçiriJmrsi oprrnsyonıı varrlır. Ru olayın işl~ 

me şeklini gözle görmelç olan:cks.l ~dır; nrıcnl·: r;alışın:-~ hi<;~mi, 

şöyle anlatılabilir: Önce de helirtti~irniz gibi T.tş Bankası 

Anlca.ra, fstanbııl ve tzmir olmak Hzere iiç ır.c·rl·J·zck·rı yr3rH~t i.J:r~c:k--

te ve aralarındaki iletişim, ç~e\·r1ıni<,~i haber··ı(·şıne kanaJ.lar1 \:J_ 

sıtas.ıyla sağlanma.ktadır. 1\~l:arn'daki :1n:ı. ~·~i::::t<'m h;~<,'ı.ızunda E·.o-

kişP}ıir Merkez şub(' .ilc~ l\nkara HeşruLiyct şulıesi~·ı.in l:ulJ:ı!ıun 

bi.lmektedir. Yine a;yn: şek i lde h;::-r iki şubenin biinye~;indeL i. h.Q. 

saplcll'J. da alt tahsislcrle :.:yrı ayrı sa]ç lawak olurludur. E::~k:-

şch:iı·de yapılan işlem tamamlanıp ilgili tuı;;a basJ}dıktaıı ::.;~mr·~~ 

bilgi doğruca ana sistemdeki havuza gider. Ana sisLeıııi yöneLen 

program vasıtasıyla Eskişehir Merkez şubedeki hesaplaıı çıkış, 

Ankara Meşrutiyet şubc::sindcld Ahmet Ak' .ın hc!•:dı.t ıı<.<. i.::;c· ;;iriş 

kayıtları, otomatik olarak yapılır. Böylece muhasebe Layıtları 

otomatik biçimde gerçekleştirilmiş olur. 

Ay sonlarında bilgiişlem merkezi, şubelerde bir ay bo

yunca meydana gelen hesap hareketlerinin d5kilmilılli gBstcrir çık 

tıyı (aylık .vaziyet) ve hesap hareketlerinin özetini içeren bi 

1ançoyu, bir sonraki ayın 10'una kadar ilgili şubeye gBnderir. 

Muhasebe servisi kontrol işlemlerini hesap bazında gerçel(leş

tirir; olası hataları tespit eder ve ana sistemde dfizeltıııe yarr 

l..ır. Ge<:;mişc d(:ini.ik işlem hakkı i~;e bir J:;e?. Lullanılab:iUr. Çür_ 
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işlemleri mlimldin oldu~u kad.<tr· doğru bjç·i.nıd•" :,;(ıpnwl; ;~orıırıdctdır. 

Düze1tıne işlemleri bit.til:;tf'n sonra lll(:'rke~: tdcrn.r vnziyet rapo-

d urı.ımun u mu h:.~:: c he ctÇ 1.::: ı n d rı n r) r Lrt ya k oyn.r . 

Şubelerdeki mııhasebe· ~~ervislcr~nin tt:'mcl 

sont! hc:saı) lcurıt.rolu, tıPS.'l.~, .ıntıt:.~h::tl\":-ıt::ı ·işlcrnleri il-

• 1 · ., d • 1 • • ··ı ... ~ r. J' -i . "t n • .... "] .,... ~ '\7" r, f- , ;~ .., ır -;-.. ro .., l~· ·t ~ 1 ~ · ·· . ı"; .,.7 r.- y·· i r, H .::-. gı ... ı. '\er 0 l erın ı. bJ ....•. y ... 1 .l'cC ,,.,,.,1 ,_,ll •. '-."·'· no.· ....... ,,,,1~ "-·····-•··~·-

yo;;;;unLı.şmakta(Ür. Ayrıca T.T.K. 'nunurı geLir·di.0;~ bir· ,,~>r:unluluk 

nedeniyle ttiın bcsrı.p1ar TL c·ins·indcrı tı:t.ı:1m:-d:!:ıfl:r. nıı ::uııac;la 

mubasebe servisleri ~:y snn1n'!''1nd:.~ eh: ·~~:ılışın:ı}~ır ycı.p::r::l;, :1y ~·2 

nu itibariyle tünı dövi2 lıesaplarının TL'ye çe\Tilip, i1g·ill Dil 

yük Defter h8saplarına kaydedllmelcrinl de sa~larlar. 

Buradan çıkan sonuç kısaca şudur: Şube kısa sürede işlg 

mi tamamlayarak müşteriye etkin bir hizmet sunmuşlur; yine şu-

be, muhasebe işlerinde kayıt yapmaktan çok, kontrol yapma iş-

lemleriyle u~raşarak zaman tasarrufu sa~lamıştıc; ana merkez, 

işlem hareketinin kendi~ine anında gelmesi sonucunda her iki 

şubenin en sun durumunu görebJlecck ve gerektiğinde işlem hak-

kındaki bilgiye en kısa zamanda ulaşarak, denetim ve uyumlaş-

tırma işlevlerini eLkinilkle y~rine getirebilecek bir ortama 

kavuşmuştur. 
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D. Analiz ve De~erlendirme 

Yukarıdaki böltim incelendiğinde göze çarpan ilk nokta, 

rnekanizasyon kavram1dır. Özellikle sisternden sözedilirken 

otomasyon kavramı kullanılmış, şubelerdeki işlemlerin bilgisa

yara aktar].'lrnas ı i se mekanizasyon kavraın:t yl a vurgulanını ştır. 

HatırlanacaRı Uzere bu iki kavram, ilgili böltirnde tartışılmış

tı. Bu nedenle' etemasyon kavraınırnrı lnıllanılınasıin uygun gör

mekteyiz. 

T.İş Bankası'nda ~tomasyon, ayrık bilgi sisteminin özel 

liklerini içermektedir. Sözkonusu sistemin görece GstGn ve sa

kıncalı yönleri ilgili bölümde tartJ.şılmışt.ır. T. !ş Banka,sı' 

nın edindiği bilgisayar sistemleri, bu yaklaşımı doğrular ni

teliktedir. Çünkü ayrık bilgi sisteminde alt merkezler arasın

daki iletişim, haberleşme kanalları vasıtasıyla sa~lanmakta

dır. Bu nedenle !ş Bankası'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'de 

görece büyük bilgisayar sistemleri kura~ak, şubclere daha ucuz 

terminaller yerleştirmesi, ayrık bilgi sisteminin mantı~ına uy 

gun bir hareket biçimidir. 

T.!ş Bankası'nda da teknolojik evrime ayak uydurulmuş 

ve bilgsayarlar zamanla yenilenmiştir. Kuşkusuz bir sistemin 

fizibilitesi, pek çok etkenleri bir arada de;Serlendirmeyi ge

rektiriyor. tş Bankası'nda bu konuda genellikle maliyet, veri~ 

li.lik ve bilgis<ı.yarın i;;lPm h.1zı ve kapa.site~:..tnirı dil\kı.tt~ alı!l 

dı~ı belirtilmektedir. Ancak Glk0 çupınrla yaptlıın uygulamada 

ise en qok mali.yete önem veri-ldiği gözlenrrıPktedir. 
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rj izlenditinde, Devletjn genelde ça~daş haberleşme sistemleri 

ne yaptığı temel :,ratırırnlar·dan; özelde i.<:~<:' gcLirdiği teş\·)kl.er 

le dı.şalırrn kolayl~tştırmas.L ve bll aLuula bir ~:ektC:irliiı kun::ır:;::-· 

sırıa iziı1 ;rernıcsirıdcrı, L:o_ L.cnL~dctL.l yörtler1dir.ici ı·olürıG ~/clerin 

ce yerine getirdiği arıla~ılmakLadır. ~yrı~a lS Aı·ulık 1988 gU-

nü PTT'nin Avrupa Haberleş:ıı-::· ÖrgULLl i.Jc ;ıaptığJ. aıılaşma u:,·[tl'll!, 

ca uluslararası haberleşme .:.tJ.ilı:n kuculıııasnıa ilişkin çal.ışüıa-· 

ların başlatı1rnas.ı, ;,·cııi.lil~.ll.~ı·iıı en son lıa.lL:ı.:::uıı olı:şLun!:;ık-

Ladır. 

Ayrıca Lovlumun bekl(:nLlsi ve uilelik.li (:leman unsuru

nun da gözardı edilmemesi gerekti~i açıktır. 

Bankanın i~~iıği en önemli reorganizasyoıı çalışmaları, 

Banka bünyesinde bağımsız bir bilgiişlem bölümünün kurulması 

ve yönetim bilgi sistmininirı de bu bölüm aracılığıyla yeniden 

oluşturulmasıdır. Genelde Ulkerniz bankalarındaki durum bundari 

pek farklı de~ildir. Ayrıca hiç bir birimin tasfiye cdiJrnedi~i 

ancak personel alımJ.nda bilyUk oranda kısıntıya gidildi~j gBz-

lenıncktedir. Bu tutıırnun yayg.ınlaşnıası e~ilimi, cıı:c~in nitelik 

açısindan daha i.ist dOzeylere yükselmesini zoru.nlıı kı lıııal:tu.dır. 

Bankanın alt yapı yetersizli~inden kaynaklanabilecek SQ 

runları en alt dUzeyc indirebilmek için yedek güc; kaynakları 

gibi destek projelere yBnelmesi, en başta önemli hir m~tliyct 

kes i 1 mc! S indc1ı doğa bi lecek ze: rar 1 ar dikka tc alı. nd J ğı nda, bu ek 
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yatırımlar olumlu karşılanabilir. En a~ındaıı bu tUr Bnlemler, 

insanın kendini güvenli hissetmesini sa~ladı~ı gibi, daha ra-

hat bir çalışına orL~ıııı j;Lc:.tLJ.lm;:.ıs.uw da yaı·dıırıcı olmaktadır. 

,,, ' ' 

T.!ş Bankası'nda yazılıının kendi LUnyesinde Jstihdam c-

dilen elemanlarca o1uşLLırulıııası, bir Lercih ::~,~~-n.nudur. Du yak-

laşım tarzına hazır pakeL programlar cdlıımek ve bilgiişlem al~ 

rı ında banka bilnycs iııden Lağ:unsı z olarak hizmet ver e bil ecek b .ir 

birim kurmak, seç~enek olarak sumılabilir. Fal~at bu eğ;j lim de 

hizmet edece~i için benimsenebilir. 

Ne yazık ki denetim ülkemizde çolunlukla yanliş anlaşıl 

maktada ve denetleyen ile denetlenen arasında hUJ-riik bir ileti-

şim boşlulu do~masına neden olmaktadır. Otomasyonun bu konuda 

getirdi~i ılımlı havayı, olnnı1u karşılamak gere.kir; çünkil sa~-

lıklı gelişimin temelinde, insana güven yatar. Bu açıdan yak-

laşıldı~ında denetim, 6~retici ve y6nlendirici işlevlerini, 
.. ' n 

daha· etkin biçimde yerine getirecektir'. 

Bilgisayar sisteminin denetimi, her şeyden Bnce teknik 

bir konudur. Ancak, g6rdülümüz kadarıyla, Batıda şifrelerin bQ 

zuldulu ve sisteme rahatlıkla girilerek çalışmasının, önceden 

programlanmış çalışma biçimine gBre aksatıldılı bilinmektedir. 

Bu alandaki virilslere karşı her zaman dikkalli oluum~sı gereh-

tiğini vurı;u.1arıw.k ~er-inde olur. Çek konusunda ge:Li_ı·ll:::rı t:Lun;tL< 

kon tr ol u 6nl e ın i ni ele· h tt bağ 1 aında dı::· ğer 1 c nd i rm c· ktc yi:~. 
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Bankalarda Otomasyarı Serunları başl:t§tı a.l t ınclu Tiirl:. barı_ 

kalarının otomasyon etk:i n] i klerinde standartlaşmrmın sağlanam:J.. 

dılına ve otomasyana g6re tasarımın gerekli olduğuna işaret e~ 

miştik. Bu konuda Devletin y5nlendiriciliği ve T.Bankalar Bir-

An ord m o r t ak ] l k ya p ı s 1 rı cl a o 1 ııı :'t 1 H r 1 n C' d ı:-' n i ~, 1 e b an h a ] rı r ı -

muhasebe kayıtlarının TL cinsinden t.utulması, yasal bir ~'.ornn-

lulıdctur. T.İş Bankası 'nın da lw.l:irtrn0yc:- -;-al.ı::;:tı{p gjbi banka-

cılığın hammaddesini, para olıışturmaktad1r. Ayrıcu hu 6ze]liği 

nedeni yle para s i s tc m i ne geçen her toplu mda bi.iyiik bir kes im, 

bank~cılık alanındaki knrarl~rdan doğrudan etkilcnmektedir. 

Zaten bu nedenlerden 6tUrU bankacılık kesimi Devl0t tarafından 

da sıkı bir denet{m altında tutulmaktadır. Bunlhr dikkate alın 

dılında konulan çift imza zorunluluğu, gerekli bir gUvenlik 6rr 

le~idir denilebilir. 

Hesapların"TE cinsinden tutulması zorunluluğlı ise şef

faflığa katk1_s1. açısJndan o.luıııludur. Zaten ülkemizde 60 yılJ. 

aşkın süredir Hali MUı;:avir-lH~le ilgili. yasa, bfıyiik oranda hu

kukçuların engellemeleri. sonucı.ı (.~JkarJlarnamaktadlr. Bu nedenle 

bankacılık seh:töriinde de yeknrtsal~ 'bir sı.!~tcnı Jçur~ılrtuıc;nLış \/e 

"Kamu yu Aydın] atma" il kc' S i , yr.,trri n eP Yf'r i nP gct.i. ri lPrnemi şi~ en ı 

buna bir de dciv iz hesap] ar .ı n ı n yahanc.ı p~n·:-ı ı:- i rı s l nden l ıı Lulııı!l 

s.ı eklenirse, J.-:arı;;ı.k1ığın boyuLla.rı iyice hi':yiiLiil:rıii·;; ·:ı1ur. 
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Ülkemi~ insanının yeti.şmP şekli ve eğiUırı sistemimiz 

bir 1 ik te değer le ndi !:·lll rs e, personel in o Loınc.ı.s :ı· on L;.;·nu:.:; LllldD. '-ll-

dığı eğitim yelcrsiz sa~·ı.labilir. Süre baLuıındau ogi Li.ıa.irı lı~1-

sa tutulması, hizıııellu u.tsaıı;;.~m.:.:.sı aç.·1.sından Ll.:::- ~or·unluluL olh 

bilir ancak insanlarım1.~ın lıU:ıUk tıir LBJUmU; ilk kez kar~ılaş-

tığ1. Llr yenilik hakkında ttl<:.:.cağı Luııel c.:ği Llmlc kerıdisiui ger:_ 

yoksun biçimde yetişmektcdiı·. Bu olumsuz yapılaşma nedeniyle 

temel o~itim sonunda yU~cy~cl blr bilgiye sahip 0larak ~ubcsl 

ğuulul.la, kendisine yardııııc.:ı ol:..ı.bilecek lıiı·iııl araı:ıakla zamanl_ 

rll.n önemli bir k1.ı::m.ıuı lıu.rc.:ayaullecckLir. 

l 
l 

Muhasebe işlemlerinin otomatik biçimde yapılması, bByle 

bir yaklaşımı temel alan bankaların hemen hepsinde aynı yBnLeın 

le gerçekleştirilmektedir. 

Ancak gBzlediğimiz kadarıyla para çekme (Bankamatik) 

sistemi ve havalelerde mUşteriye elle talimat yazdırılıp pul 

yapıştırılması yaklaşımı, yadsınabilir tUrden uygıılamalardır; 

ŞByle ki: T.!ş Bankası'nın Bankamatik uygulamasında sa-

dece hesap b&kiyesi g6rUJebi1ir ve hesaptan pa~a çekilebilir . 
. ,. 

Oysa Yapı ve Kredi Bankası'nın yakında'getirdi~i Tele-24 sist~ 

mi, Bankamatikt~n daha gelişmiş yapıdadır. Tele-21'te hesap b~ 

"e ı. ·c:--ı.ı)lar -ıı··<•<-·,.,.ıdn \'·ör·•ı·-··" (I!''' ... , <>J.·t·,r·nı•·t) ""··ııı•"ı' .--ı.-. c•l<>r•"1· 1 ·•-" :,... Il t~ .. >" . . (_ ı_.-~. •. ) ...1. .ı .. .. ... _, - , ,,-~. ı ı t. . .ı • \."- -c .ı. .. c..,._ '· .. ~ , ~ i . ı { ~ , ... .ı < .ı. ı , ~ . .t. ı ......... ~ .1 t 

dır. 
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doldurma yBntemi için Hn~ si~r·Ulen gerekçeler de pek yeterli d~ 

ğildir. Olay gBzlPndiğ'i.ndr'ı ıni.iştcriJcrirı laJimaLı doldurabilıııQ 

s ı :ı ç:tn öncelikle :;Tazı yaz rı. bi leccğ i bir yer temin ı.;· \.m,::].~ gt:,rek-

tiği anlaşılmaktadır. G6zlcnen şube bunu, orta yere bir yazı 

Urrıat.ı doldurma!; için el<: ~:d.J.gi istemekte ve kac;;:t';;:.ı.lı,ğ:.ı neden 

o.lnıakl.adır. Ayrıca her· ınüşter:irdn i.izerinde, o .:;n :iı:,~:irı, kalem 

ve damga pulu bulunamayabilecegi de dikkate aJındı~ında, , ~·ı i -
, ... \ ... _L .... 

mat doldurma işlemi müşt..cr.ilcre gereksiz bir yi.ik o1ınattaclır. 
. . " 

DahasJ. bu yaklaş.ım.1a, gişe c)nlerindeki yığıLnalar da (:in1encme-

rnektedir. 

Örneğin Yapı ve Kredi Bankası'nda havale işlemi, hiç 

bir yazılı beyana gerek duymaksızın yapı]abi]mckt~dir. Yapı 

Kredi' n in bu konuya ya.k·! aş ı mı ı mü ş ter L beyan ı.nc~aL .i. c la s :ı. h1.1 ü~-

nın b<1nkayı herhangi b:i r p:ı:ras.a] yi.iklenimc sckmrı.;ı·:.ı··ağ·ı yöniind.Q. 

T.tş Bankas1'nuı yt"ır·iitmcye •;:ı11~;~t1ğ1 f.irıııal:ır·n yi:5ncl.ik 

otomasyon uygulamasının da etki.nligi sınırlıd:::.r-. Heınen bc]irt-

Şöyle ki: Bu alanda proje geliştiren bankalar, önJ~ gelen fir-

malaı:·a bankanın olana.klarJ~:iJ::ı., şube ile firma aras.ında lıat çek 

mektedirler. J7irma ile hanka ::ır:<ı"~ında iJPt·işim ::ı.~~~ kurilp firm2 

Ietmeledn bir hölUmU i.ç-.in her z:amnn yetf'rl:i olnu;ımaktrtdır .. ".n.Q. 

n1rn ort,:dd1.klar ba~J1ar:ı. bu :u~r:ilikterı sınırl.ı h:lçlınrle rru·n.rln 
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nabilmektedi:!:'ler: Hesap durumıınu görme, hesap ekstrelcri çek

me gibi. Çift imza ile temsil zorunlulu~u, hesaplar arasındaki 

para hareketlerinin tclt kişi taraf1ndan yapılmasını engellemek 

tedir. Bu nedenle sist('mden en qok, şalns işletmeleri ile aile 

şirketi yapJ.sırıdaki ortakl1klar yara:rlanabilmç.J.:tedir-. 

Gerek mevduat, gc:r·ck::;,:· hava]Pnin otomas~'"on yöntemiyle~ 

izlenmesi, elle yapJlan işlerin oldu~u gibi otomasyana aktar1l 

ması şeklinde ge.ı::·f;q_klcştirilın.işt.i.r. Buna en i,yi. karuL, Lc.~lla

nıl~:ı.n fornılardır. Bclirtild:i;Sl gibi forrrılaruı. diza;yııL.--ı:.tı:ıı.b 

herhangi bir de[; i ş :i.ld lk ;;ol~ Lur. I3u rıuden.le ek Le :::>l.ınulan f '-'::m

lar, her iki yönteme de örrwk olaı·ak güstc'ı·ilıı;j:_,;Llt·. 

Özellikle vadesiz tasarruf mevduatı işlemlerinde kulla

nı lan formlar, işleıııin s üreçleıuııes iy le i lgili Liı· a;,T :;.ma tu Lul 

du~unda şu şekilde bir tablo elde edilebilir: 

A. Sürecin Girdi Aşamasında Kullanıları Formlar 

1. llesap cüzdanı, 

2. Hesap kartı. 

B. Silr·ecin Ç.tk tı Aşamasında Ku ll anı lan Fo ı·ınlaı· 

1. Tahsil fişi, 

2. Tediye fişi, 

3. Mahsup fişi, 

A~ Günlük hareket ceLvel.i., 

kullanılır). 
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6. Aylık vaziyetler ve Bzet raporlar. 

Bu gruplandırma daha ileri bir irdelemeye tabi .tutuldu-

gunda; döküm cetvellerinin kontrol aşamasında, aylıl: vuziyeL 

ve özet rapo~ların ise, dönemsel etkinlik "'OD'l•''la,.. • .,.ll C"i,:ı., e· 1·-v J. '" 'S...... ...... .ı. J. • ..L.. "-..oo,._. ı,_.. 

me aşamasında kullanıldı~ı sBylcnebilir. 

İki yBntem arasındaki far·k, bilgisayarın bilgi iletimi, 

depolanıası ve işlemesi gibi Bzelliklerinden kaynakla:nm<1ktadır. 

Bunun dışındaki degişik~ ik v·ezrw kavramında ;;c).cl.·,.ı;::,...:kLcdl:::. Eski 

s i s temde mUş Ler i vezneye :ı-ol lanırken ş imdi, g .i. şe ıueırıur .l<:.;.ı: .ı..~:u 

belir·li bir liıniLLe para Lahsil ve tediye e:Lıııe yeLkls.l veı:-i.l-

miştir. Yine eskiden işlem sonuçlarına ilişkin tablo düzeıdeın(; 

ve kanuni defterleri tutma etkinlikleri elle yaııılırkcn; oto-

masyon yönteminde, sistem çıktısı olarak alınabilmektedir. Bu 

nedenle de işlem hJzı artmış, kontrol kolaylaşnı1ş ve zaman Lu-
.• '1" ' 

sarrufu sallama aşamasına gelinebilmiştir. Ancak bankacıların 

da kabul ettigi gibi, otomasyana ilk geçişte gec!ikmclere neden 

olacak kargaşalıklar olmuştur. 

Bundan başka, klasik yöntemde elle hazırlanan dökilm ce~ 

velierinin sistemden alıııabilmesi, çalışma zamanından oldu~u 

gibi emekten de tasarruf sa~lamıştır. Ancak form sayısında gB~ 

le görülür bir azalma sa~ lanamamı ştır. Formlar ı n di zaynlar·ında 

bile herhangi bir değişiklik yapılınadığı da dikkaLe alınırsa 

bunun önemi bir kaL daha artmaktadır. 

Buradan çıkan son uç şudur: Ülkemizde, DaL ı d::d'; i anlamda 

elektronik bankacılık aşamasına henUz ulaşılam~rnıştır. D~ylru 

... 
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yerindeyse, daha b~: işin b:~~darındayız. Bu nedenle ;,eni. sisLe-

min yerleştirilmesi ve e:::;ki alı9kanl.ı.ldarıu tl:-r·k eJilme::;..i. e:;lLi 

iki köklü değişimi birarada gcrs;cl:leştirmeniıı. zorluğu Lir L.eL: 

daha ortaya çıkmaktadır. 

Şu ana kadar ;;crr;cLl:.::şLiril.:::n uygulam~tl~tl.il~ :;·:::ıL önc:rıl.i. 

bir bölümU; klasik sistemin· analiz edilerek, çalışanların elle 

Atılımın ikinci aşaını:t~.;ırıa., ~'an.i uygulamaların o Lomas s una gü.::e 

yeniden ele alınıp tasar1anmasırıa lıcıı\iz gc,~·llrnemişLir. Bu, lDL 

tasiyenin aitması; elektrik gidcrlcrinirı yakselmesi ve ernc~in 

bit ve işletme yatırımları (PTT data hatlar.ı. kirası gibi) ek-

lenmemiştir .. 

Ancak uygulamanın bu şekilde yapılması, otomasyon konu-

surıda olumsuz düşünmemizi gerektirmez. Bu durmn, sistem değişi 

mi nedeniyle yaşanılması kaçınılmaz güçli.ilderin bir tablo~:;u o-

larak algılanmalıdır. Çlinkti öncelikle ~ersonelik sisteme yaban 

cılaşmasını önlemek ve bunu, insan unsurunun. geçici maliyeti 

1, 
1 

olarak ele almak·gerekir. 

İş akışları otomasyana göre tasarianmak istendiğinde, 

geçişte ortaya çıkan kargaşalıklar (form sayısındaki gereksiz 

fazlalık, işlemlerin ytiriiti.i.lrııesindc karşılaş1lan ı:;üçl1ikler gi-

b . ) .... t d ' l- ı d . 1 ' ı . ] ; . . . '.. 1·· ;; ı· -· <;;•..., ,, .~ ,, .•. , • ~· r" • 1 " ·1· . ı. r-.-1. o~ .. a, arı .ı:·~a.J. 1 1 r1 ..~.d .• ."'> I_ ... r} Ç·ll!l ~ .. ..~. ~}u .... ""·~·o .. nı( . ..l\,ı•ı- ı-( 1 ... _)r~e c. ... r .-.ı_\. ..... 

ri bilgisa;yar mantı~ı:Ila e.le almaya başlaııuşlarclıı· . 

.. 
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Geçiş aşamasındaki ~~~lukları ve maliyeL arLışlu~ını 

dikkaLe alarak, otoınasy0nun ~ereksiz oldu~u yanıl~ı~ırıa dilşill-

memelidir. Çünkü pa.ra VI':: e 1 d e (: L ın e n lu Hı::... J. i :>. c L l ç o k da -

bu iki üı,cı::li nok Lu Ü;c;er inde 

Bnemli avantajlar sa~lanuLilmekLcdir. ŞByle ki: OLoma~yan yürı-

temini kullanııwya başlayan ktnkalar, Jalw l:ıı;c:lı. vv g\.iveıı1i lıl{;_ 

ınet sunduklar ı ic; in ö;;;clllkle biiyük haclınl i dı:,;; Li c<:u:c L l::;; L::ııı-

leri yapan işletmeleri cezbctırıel·~LcdlrJcr. BByle polaıı~i;ye:di 

yükseL: mü ş ter i lerden gelen FtraLu·ı rı bl~ gtinl !iL 'n.Ll(5r fa ı· k i 

nedeniyle faizsiz clar.:d: l:;:ullan.ı.lmu.sı, 

mayacak kar sa~layabllmekLedlr. 

1. ; • ' t .... 
ı." L ,'!\ '-' .._. 

Öte yarıdan genel müdi1r1ilklerin şubeler kızında yapıJan 

işlemlere ilişkin bilgilere ~laşmaları çok daha kolay ve sa~

lıklı hale gelmi~t{r; Otömasyon sayesibde İstanbul'daki genel 

müdürlük, Eskişehir şulıesinln gUnlük vaziyctlni aynı günGn ak-

şamında rahatlıkla g5rebilmektedir. Belki de eskirlen bilgile-

ringenel müdürlüklere aktarılmas.ı geciktirUebjJdi~.i gibi, 

saptırılmasJ. da olanaklıydı. Şimdi ise bByle bir davranJş nla-
~ 

naklı değildir; çiinld.i genel rııiidürH~k, artık Eskişehir şube~-;.i. 

hakkında gereksini.m duyacaeı bilgileri, şubeye sorrııadan rahat-

lıkla elde edebilecek bir o~tama k~vuşmuştur. 

Bu analize genelde şunlar da eklenebilir: Üll\emiz ban-

kaları, ·Bat.tdaki anlamda elektronik bankac:ılı.L Lonuınuna :hen['r::-: 

ulaşamamıştır. ÇUrıkli tüm 1vı.rıl\:ı1::t-:-·, mc·vcut alt yap.ı y::ıt.ınıııla-

rından da yararlanarak kendi qaba]arJyla yerel ve ıı1u~=:aJ diiz('i_ 

de .ilcdişim ağ;ları oluşLıırııuıya ç~alışıyor]ar. Uygula.m::d;~r· ,~,oğun 

_j 
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lukla şube bazında yo~unlnşmaktadır. Gerçi cluştur·ulun ug yar-

dımıyla üst yönetim birimleri şubelerdeki spesifik işlemlere 

her zaman ulaşabi1ınektedir ancak vurgulamak isledi,Sinıiz nokta, 

şimdilik ilginin şubeler u~erinde_ oldu~udur. tletişimin ulus

lararası boyutları ise yakın gelecekte uygulamaya geçebilecek 

etkinlikler olarak kalmaktad{~. Ayrıca Otomatik Bankacılık Sis 

temleri başlı~ı al tıw1cı. verdiğimiz uygulamaların çok bi.iyiik bir 

bölümiinti, yakın gelecekte Batıdaki anlamda görmek de olanaksı.& 

dır. Bunun asıl nedeni, bankacı]ığımızın ltarakteristJk yapısın 

dan kaynaklanmaktadır. 

Olumsuz olarak nitelendirilebilecek bu gibi noktalara 

karşın ülkemiz bankaları, otomasyon konusunda özellikle son 8 

yıl boyunca büyük çapta para harcayarak, önemli atılımlar ger

çekleştirmişlerdir. Bu atJ.lımda Devletin de b(iyi.ik pa~rı oldıığu 

unutulmamalıdır. Çlinkü Devlet bu konudaki yapısal ve yasal so

runları çözmeye çalJ.şarak, yadsınamayacak katkılarda bulunmu:;;

tur. Bütün bunlar birlikte ele alındığında bankacılığımızın g~ 

lece~ine umuLla bakmaktayız. Öyle sanıyoruz ki bankacılıkla 

yurt yüzeyine yaiıi~a fırsatı bulan otomasyon, ülkemizin de 

bilişim toplumu düzeyine ula~masınaa, lokomotif işlevi göre

cektir. 

Ayr:lca bu gelişme, insanlarımızın ni telHcl erinin yiil>;:sel 

tilmesinde de tC:"şvili: edic":i bir· unsur olacak ve~ ö;dcdi2;1.m.iz ııy-

garlık hedefine bir adım daha yakJaşma yolundaki. çabalarıın1z 

hızlanacaktır. 
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E. öneri ~fodeJ 

Bankalar:Ln genel rniicltirltikleri;/lc şubelerini l-:apsa:>'an 

bilgi a~ınının oluşturulması sayesinde; merkezrlen şubeye, şub~ 

den mPrkeze ve şubelPr arF~sJ.nda bi lgi transferi y~cpJ.laral~, i lg_ 

tişiınin etkin kıl.ırını:,ıst; bi.1gisayar dc!::tcL.li LliLiinlc-~i.l' bilgi 

s:if~Lcmiyle ç,ol;_ k::.cimlj monoton işlerin makinclcrc bırakllması 

ve h.azanılan zamanla dL, lıaııkacılıl( hizmetlerinin n.i.tc:ı ik ac,.~ı

sındfl.n yükseltilmesi olarıaklı hale ge]rniştir. Ayrıert hnnlzn.cı-

l1L hizmetlerinin. yaygın ,.c Lapsaırıl.ı bi<,,iınde ver.ilmc·:::i; yönc

t i ın d i.lzeylerine bi 1 g i des Le: {ı 1 verıueL amac .ı. y 1 a banLac ı 1 .ı k f:ta-

liyellerine hız kazand1rıp, Laı·c.u:larda dogru}Lık oranını arLJ.-

raca~ı gibi, geniş persfcktiftc kaynak tasarrufu da sa~layacak 

tır. 
; ~~ 

İşte bu ve bunun gibi istekleri karşılayacak ve uzun 

dBncmdc bankacılık sekt8rlinde oluşturulmaya çalışılacak hilgi 

sisteminin sjnirscl ba~larıııı kapsayacak olan otomasyon sis-

teminin, temel unsur]arınJ ve işleyişini içeren bir modeli 

topluca gBrme gereksinimi vardır. Burada bankanın 6zelliklerl, 

bilgisayarlaşma sürecindeki durumu ve planları da g62Bnünde 

tutularak saptanmaya çalışılan bir model sunulacaktır. · 

Uygulama aç1sından çeşitli sistemler dUşünlilebilir; an

cak bu seçimde: Son teknoloji olmasına, uluslararası standart-

larda tercih edilen bir sistem olmasına, s:~tıcı firmaların gli-

venilJrli~ine ve Bzelliklc donanım ve yazılım destek t:izmctle-

d nin sürekli .olup olmadığınn. i:)nem verrn:ilmelidi ~-. 
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En az bu n 1 ar kadar öneml i di ğer bir not ta da b~tnkan ı n 

somut gerçeklerini, Bzellikle mevcut bilgi sistemi uzman ve 

programeLlarının S~lYJ. ve nitc'liklcrini.; bu Liit' per-soneli L:~ınin 
. 

için bankanın izlediği po] it il;ayı ve nihayet bmıL.arun ii~cl:rıynal\ 

açısından güciinü ve y()nctim kapasi tesini de gözard :ı etmernek g~ 

rekir. 

A.rt ık B n er i model :i. n a(~~ ı];: lama s J na ge(;cbcl j_ ri~;. S<:i;~lcon tıs u 

modelin daha iyi anlaşJJmnsını sağlamak amacıyla nşa~Jdaki ş0-

kil oluşturulmuştur. 

BUft~leşlk bilgi sistemini yaraLma ve yaşatma unsurları 

sekiz alt grupta toplanabilir: 

L_ İnsan unsur1arJ. _ Veri toplama, verı d8nlişLUr-

me, veri hazırlama rnemurları, 

kuryeler, bilgi sistemi uzman 

ve programcıları. 

h Veri unsurları _Ham veri, d8nüştürülmüş veri, 

hazır veri. 

h Yörıergeler _ Veri Loplama/d8nUştUrme yörıer 

gesi, veri iletişim yönerge-

si, veri dönüştUrme tabloları 

h Ara Ortamlar _Veri ioplama formları, dış VQ 

ri kayıt ortamları. 

5. Progranılama di.1lerl Veri .Leıııeli .işleme dil i .. 

fLı_ YazılJ.ın unsurlaı:ı Veri Lcıııeli 

Vcrl hazı.ı:-luma dun;~nııııı, b .i 1-
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h Çıktılar _uyarı mesajları, d8kilmler 

(Ekran/yazıcıdan) 
.. . ~~ 

Veri temelinde bulqnacak veriler, henfiz bilgisayar ort~ 

mına uygun hale d8nilştilrUlmemiş (ham veri) veriler olacaktır. 

Bunlar ilretildikleri yerlere en yakın mahallerde ve mevcut barı 

ka d-tizeninde veri toplamakla görevli personel Lı.rafıııdan derlg 

nce ek Lir. Toplanan veriler, veri dc.inLiş Lilrmc sis t~":rnler i nden y·a-

rarlanılarak, teri toplama/dönUştilrme y8ncrgclerini kullanmak 

sureti yle, kodl ara clcSnUş tiiriilccel\ tir. Ver i 1 er i n <.li:Snliş tiiriHıııes i 

ve denetlenmesi, veri dönilştilrme memurlarının görevidir. Du ,.~ 

riler, veri giriş formlarından operatörler (kuq'c') aracılı[tı 

ile bilgiişlem dış veri kayıt ortamıarına (manyetik şerit, man 

yetik disk) hazır veri olarak aktarılmış olacaktır. 

Bilgi sistemi uzmanları/programcıları, hazır verinin 

veri temeline (havuzuna) aktarılmasını sa~layacak; verinin her 

zaman kullanıma hazır tutulmasını ve yapılmış olası hataları~ 

belli bir-~randa bulunup dlizeıtilmesini sa~layacak uyarı mesaj 

larını tlireteceklerdir. Ayrıca uzmanlar/programcılar, veri ha-

vuzundan bilgi çekip, döküm türetme işlemlerini de sistemden 

bekleyebileceklerdir . 

.> 

Bu tür bir yapının kullanılmasında gereksinim duyulacak 

unsurlar ise şunlardır: 

L !nsan unsurlar.1 _ Kullanıcılar, bilgi sistemi 

uzmanları/prograrncıları, kur-

yeler. 
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h Yönergeler _ Bilgi s.istemi lntllanım !ula-. 

vuzları. 

;L_ Prograrnlama di 1 1 fT i Üst di.izey pr0graınlaına di .lle-

ri, özel uygulama dili (maki-

ne d.ili ... ). 

h Yazı lJ.m unsurlar1 _ Uygulama prograın1 rirJ, veri ts: 

meJi kullanım sistemi. 

h Dcırıanı.m unsurl .·n· :ı_ _ Dilgisayaela.r. 

.fL_ Ç J_ k t .ı 1 a r _Uyarı mesajları, çBzUmler 

(rapor). 

Sistemin kullanıcıları (çeşiLli dlizeydeki yöneticiler), 

kullanım için iki yol seçebilirler: 
.. ,, '' 

Bunlardan ilki bilgi sistemi uzman/programcılarının yaK 

dımıyla, sorunları ilst dilzey programlama dilleri (cobol, PL/I 

v.b.) kullanarak, uygulama programları haline getirmek ve bil-

gisayar kullanarak çözmek yoludur. Uygulama programlarının ve-

ri temeliyle ilişkilerinde, veri temelinin bilgi aktarma ve 

kullanma olana~ı bulunacak; ancak uygulama ı•rogrumlarının ve-. 

ri temelinde de~işiklik yapmalarına kesinlikle izin verilmeye-

cektir. Gerekli veri temeli dealşiklikleri, veri temeli yöne-

tim sistemi yazılımı ve bilgiişlem sistemi uzmanlarının yetki-

si altında yapılmalıdır. 

Kullanım için seçilebilecek ikinci yol, kullanıcının bll 

tlin sistemi, programlama ~arnanından tasarruf ederek daha kolay 

kullanmalarJ_nJ_ amaç:lı;.ı.:,'an bjr yoldur. Kullanıcıların bilgi ~is-
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teminden bekleyecekleri uygulnmaların standartlaştırılmasını 

seçmek olasıdır. Baz.ı basit kornu t tanı ml ar ır1dan ol uşacfı.k biç im_ 

de tasarlanan (.)zel uygulamalar Ji1ini kullannw.k suretiyle, bi~· 

kullanıc1 paketi oluşturulabllir. Bu şekilde hazı.rlanmış prog-

ram, di~er programlara g5re çok hasik yapıda, kısa ve kolny an 

!aşılabilir şekildedir. Öyle ki kullanıcıların bLı yolla karar 

problenılcr·ini formiiJe etme çab:ı.Jarınd:-ı, bilgi sisLerııi uzrnnnLı-

rırw. gereksinim bile olmayabilir. Öte yandan ö:::c-.:1 ııy;;ı..ılanıa 

programlarında, mantık sal özel veri tanJ.mı bi-ill'untin ün bul unırıas ı 

da gerekli değ;:ildir. Bu tarıırıı, her uygulama lc;in veri Leıııell 

kullanım sisteminde zaten yr; alacaktJr. 

Daha da otomatik bir şekil almış olan bu ikinci kulla~ 

nım yolunda temel yazılım unsuru, veri temeli kullanim sistemL 

dir. Bu yazılım, aşa~ıdaki işlevleri yerine getirir: 

1. ·veri temeli için mantıksal tanım yapmak, 

2. Veri temelindeki verilerin fiziksel tanınıJnı yapmak, 

3. Her uygulama için mantıksal Bzel veri tanımı yapmak, 

4. Bzel uygulama programlarının sentaks ve senıantik anA 

lizini yapmak ve hata varsa, LUretece~i uyarı mesaj-

larıyla kullanıcının dikkatini çekmek, 

5. Hatasız komutların bilgisayarda yerine getirilmesi 

için gerekecek veri yapılarını tliretnıek, 

6. Özel uygulama programının gerektirdlgi veri işleme 

modUlle~lni dogru sıra içinde işlernek ve ver·i.teme-

linden, gerekli vur·iluri çekmek, 

7. Alınan sorıuçlaı·.ı., g.~~ı-ek.li rapor şaLlonl~.rJ. ( fuuııul) 
ı 
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içine yerleştirmek, 

B. Ç8zümü, bilgisayar çıkış ortamına (ekran/yazıcı) il~ 

terek raporlaruak. 

B8ylecc otoııw.tik o.larak türetile"n çözt1mleı·i Luryeler 

aracılı~iYla kullanıcıya iletilecektir. 

Modelin btitünilnde yer alan iki Bnemll yazılım sistemin-

den veri y8neti~ sjstcmi; hazır yazılım paketi olarak bilgisa-

yar donanımıyla birlikte cdlnjlecektir. Eler sistemin satırı n-

lındı~ı/kirala~dı~ı firma ile ek bir s8zleşme yapılmışsa, pa-

ket programda çıkabilecek sorunların çöztirnil için destek hizmet 

de sa~lamak olanaklidır. 

Veri teme}i-kullanım sistemi is~ banka içinde tanımlan~ 

cak uygulamaların standardizasyonu ile şeki1lenebilecektir. Bu 

nedenle bu sistemde asıl geliştirilmesi gereken, yazılım pake-

tidir. Sözkonusu sistemin etkinli~ini, bankaların yazılıma ve
recekleri 8tiem, bu alana ayıracakları bütçe ve sistem tızmanla-

rı/programcılarının nitelikleri önemli oranda etkileyecektir. 

Burada unsurları ve işleme mantı~ı açıklanmaya çalışı-

lan bilgi sistemi modeli~de, sistemin yaşatılması, araştırma-

geliştirme b8lümlerinin çabalarıyla sa~lanabilecekLir. Çilnkti 

gelişmeleri izlemek ve sistemi güncelleştirmek, çagımızdaki 

hızlı de~işime ayak uydıırahilmek jçin zorunlu etkinliklerdir. 



IV. S o n u c 
• 
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Otomasyomır1 öz\irıde bilgi alış-verişi yatmaktadır. Bil

gi alış-verişi sonunda orta~a bir hareket çıkmakta, bir iş ya 

da eylem oluşmaktadır. Bilgilerin elektronik bir makinede, bil 

gisayarda,, toplanıp de~erlendirilmesi işine bilgiişlem sistemi 

denilmektedir. Ayrıca elektronik yolla oluşan lıateket, iş ya 

da işlernde bulunma durumuna otomasyon; bu şekilde çalışma sıs

temine de otomasyon sistemi denilmektedir. Başka Li~ deyişle 

otomasyon sisteminde oluşan işlemler, yalnızca bilgi alış-verl 

şi yoluyla yapılmaktadır. 

Otomasyon sözcU~ü de Lıpkı sibernatik sözcU~il gibi~ es

ki Yunanca bir kökten ·gelmektedir.· Eski Yunanda "Atıtoına to s" 

sözcli~ü kendi kendine hareke{~e bulunma demektir. 

Otomasyon özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra tartı

şılmaya başlanan bir kavramdır. Önceleri malzemelerin kull~nı~ 

l~şında oluşan mekanizasybnu anlatmak için kullanılan otomas

yon, etkinlik ve verimlllili artırma yolunda ussallaştırm~ 

(rasyonalizasyon) etkinlikleri biçiminde tanımlanır olmuştur. 

Otomasyon ile otomatik arasındaki fark şöyle açıklana

bilir: Otomasyon sistemine, otomatik sistemin geliştirilmesin

den sonra geçilmiş ve otomatik işlemdeki neden-sonuç ilişkisi 

yerine .otomasyonda, elektronik işlemdeki bilgi alış-verişi sö& 

konusudur. Otomasyonu otomatik sözelillinden ayıran en önemli 

özellik, atomasyanun sibernatik biliminden sonra o~iaya çıkmış 

olmasıdır. 
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Ot~masyon ve mckanl~asyon arasında da fark vardır. Me

kanizasyonda sisfenı'"irı lwnt~·olunu insan. yapmaktad1,r. Otomasyon

da ise sistem, önceden yapılmış prograrnlar doi;ru1 ı·.1ısunda çalıli 

maktadır. Sistemin denetinıi de kontrol birimi lle ~ıkış b61Um-

1 er i aras ın dak i bilg -j al ·ı ~;;; -'. er! ;: ·i y cı 1 tı y 1 a s::t;: l :, nmaktach r. 

Bilgisayarların toplum yaşamına geniş çapta girmesiyle, 

:ikinci sanayi drvr:iırıindr-'n s()>;,e-dilmektedir. Buna gi:.ire elektro

nik sisteınlerij en ldi(~'\ik çapta e~itimf'len, c'n g('r;i~: boyııt:L:\ bi-

1 imse1 çal 1 şma al arı ı na dek gcH.ürı:'n Lop l uınlara, b i 1 g i snyrt r 1 aş

mış toplum denilnı(-~kLPd.ir. Toplurnun bu tiir bir· (;alışma di_i:Gerılne 

erişmesine ise bilgisayarlaşma afh verilmekte:,dir. 

Otomasyon, sibernati~in kullandıSı karşJlJklı haberleş

me ve kontrol sistem:inden esinlenerek ortaya r,.·tL.:ı:r-tı]rıu_şt.J_r. 

Sibernatik, elektronik beyin adını verdi~imiz sistemle, otoma~ 

yonu meydana .get.irmiştir. Kısaca yHpay akıl l.izerindeki c;a1ış

malara sibernatik, onun uygulamasına da sibernasyon denilmek~ 

tedjr, 

Buhar makinesinin' bulunmasına kadar insanlar, canlJ __ ol

mayan araçlarla yapılan kontrol sorunlarıyla pek fazla ilgilen 

memişlerdi~ Buhar makinesi ilk kez, bilyUk ·ve esnek bir enerji

yi insan kullanımına sqnmuştur. Benzeri gelişmeleriıı birikimi 

de gBstermektedir ki otomasyon, birçok dlişlinceyl, eski buluş

lardan almıştır. nu evrim ise neden-sonuç illşkisi!!.e ua~lı ıııe

kanik ve oLamaLik har-ckcLle~Jeıı başlayarak, elekLrlk akımları

nın ilettili bilgilerlıı yansıma du~uınundan yararlanılarak lşl~ 
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yen bir sistem olan bilgisu~'::tı·lara kadar· ulaşan bir gelişme sğ 

reci geçirmiştir. 

Dünya bankala.cında otonıasyor.i uygu]aıııalarına başlangıç-. 

ta, şubelerarası yı~ın işlemlerin, dalıa çabuk ve ucu~a sonuç-

landırılması amacıyla geçilmiştir. Bundan başka şubeiçi ve şu-

belerarası yı~ın işlemler:irı, ana uydu merkezlerde eski veri 

toplama yBntemleriyle çBznmlenmesl, gelişen Lelekomlnikasyon 

olanakları nedeniyle geçersiz olmaya başlamış ve artık dUnya-

da, şubelerln ve bankaların birbirine ba~landı~ı, işlemlerin 

anında sonuçlandırıldı~ı gerçek zamanlı çevrimiçi {online) ban 
'· .• r. 

kacılık uygulamaları geçerlilik kazanmaya bn~lamıştır. BBylece 

bankalar, zaman ve emekten tasarruf saRlamış ve müşteri hiz~ei 

lerine çabukluk getirmişlerdir. Ayrıca bankaların gUnlUk hare-

ketlerinin tamamının ya da tamamına yakın bBlümünün anında iz-

lenebilmesi; raporlama sistemleri aracılılıyla y6netime, karaK 

larında destek sallamış ve anında Bnlem alabilmeleri olanalı ~ 

tanımıştır. 

Otomasyon Türkiye'de, 1180'11 yıllarda başlamıştır. O 

dBnemde Diyarbakır'da yaşayan Cizr~li EbUl-tz, Artuk Türkleri-

nin· Saraylarında çeşitli otomatik makineler yaparak işletmiş-

tir.· 

Olkemizde ilk ke~ 1968 yılında Devlet PlAnlama Teşkila-

tı tarapından yapılan bir araştırmada, otomasyon uygulamaları-

nın o günkü durumu saptanmaya çalışılmış ve buna gBre Türkiye' 

de bilgiiŞTeın alanında otomasyon ilk kez, 1934 yılında T.c·. Zi 
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raat Bankası'nda başlamıştır. Genellikle bilgisayarlar; üniveK 

sitelerden, b~nkalardan ve Kamu kuruluşlarından bUyük talep 

görmüştür. 

Dü~;~daki gelişm~lerd~·oldu~u gibi Tlirk bankalarında d~ 

otomasyon uygulamaları ilkirı, yı~ın işlemlerin çözümlenmesi a

macıyla başlamış ve yönetiellere yöneilk sistemlerden, şube o

tomasyonuna kadar uzanan uygulaınanuı bugün geldi~ i nokta, gcı·

çek zamanlı çevrimiçi şube atomasyonunu gerçekleşLirıne aşamas~ 

dır. 

En yaygın biçimde bilgi veya haber verme şekllııde kull.i=!:. 

nılan bilgi kavramı, yöneLleinin kar~r almasında yar~ııncı bir 

unsurdur. Bilgi ço~unlukla geçmişe ilişkin olmakla birlikte, 

içinde bulunula~ zamana ve gelecele yönelik de olabilir. Yöne

tim işlevlerinin işletme amaçları dolrultusunda yerine getiri

lebilmeleri için karar organlarına dolrJ, güncel, eksiksiz, öz 

ve zamanında bilgi ulaştırılmalıdır. Bu riiteliklerin yanısıra; 

deftişik yönetim düzeylerinde ger.eksinill). duyulan bilgi de fark

lı özell.ikler taşır. 

Temelde yönetim bilgi sistemi, yönetim için gerekli bil 

gilerin toplanması, anaiii edilmesi, özetlenmesi, saklanması 

:ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sallayan bir sistemdir. Bil-

gisayarın yönetim etkinliklerinde kull~nımı arttıkça, bilgisa

yarlar~ dayalı yönelim bilgi sistemi tanımları da yapılmakLa

dır. 
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Yöneticinin gereksinim duydLı~u bilgllerin kar9ılarıması 

esas al ındı~ ı iç in yr)ne tim bi lg i s i s te mi yle :,ri)nf~ t.i m oı·gan lar ı 

arasında yakın bir· 3llşki oluşmaktadır. Bu ilişkilere dayana-

rak yönetim bilgi sistemi h~kkında çeşitli temel. varsayımlur 

öne sürUlebilir. 

Yönetim bilgi s~steınine sistem yaklaşım1nın hareket not 

tas ı nda, i şletmenin i lg i 1 i bütün taraflar1 na bi lg i sn~ ln~'acak 

geniş bir yap1.nın oluşturulması amacı yatmaktndır. Bıı açıdan 

sistem yaklaşımında, bir tUm olarak işletmenirı vcriınlill~inl 

artırma hedeflenmektedir. Çeşitli nedenlerle işletmenin bütUn 

faaliyetlerini i(;ine alan bir bilgi sistemirün uyguluma gUçlü-

lü, bütünl~şik bilgi sistemi ve ayrık bilgi sistemi yaklaşımı~ 

rını ortaya çıkartmıştır. 
,.,,.-,' 

Bütünleşik bilgi sistemi, her işletmenin kendi başına 

bir sistem oldulu varsayımından hareket eder ve işletme alt 

sistemlerinin gereksinim duydu~u bilgilerin m~rkezi ~ir yerd~ 

toplanmasını öngörür. Sistemler si~terni olarak da nitelendiri-

lerı ayrık bilgi sisteminin temel çıkış noktası ise işletme 

içinde habe~leşme kanalları yoluyla bütünleştir]len balımsız 

alt sistemlerin kurulrnasın amacında yatar~ Her lki yaklaşım~n 

da göreli olarak üstlin ve sakJncalı yanları vardır. 

Veri temeli ya da bilgi bankası, işletmenin biltlin böltim 

lerince ve de~işik amaçlarla kullanılabilecek biçimde ve LU~ 

verileri ya da bilgileri içeren merkezi, bir dosya ve dosyalar 

dizisi olarak tanırnlaııabilir. Veri temelinin seçilecek slsLem 

...... 
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yaklaşımı doğn.ıltusundu bazıı·lanıııu olanuğ_ı_ vurdıc. 

İnsanın dogasında bulunan tepki g6sL0rme Bzelliği nede

niyle işletme personel i, kuru.lrııah. istenen yeni· bilgi si s Lt:'mine 

karşı olumlu ya da olumstız y6nde tepki g6sterir. İşletmede ğB-

revlerin sağlıkl-t biçimde yüriitii1mesine engel olar:: personel 

davranışl~rı, yatay ve dikey haberleşme kanallarının sUrekli 

açık tutulması; tUm personelin sisteme katılımını sağlamak arn~ 

cıyla alt dU~eydekilere daha fazla sorumluluk ve~llmesi; ~alı

:;;arıların bireysel aıııa~lar_ı_;:ı·la l:;;leLıııe aıııaçlarırıın uyuıııla:.;;Lı.rıl 

ması; sistem planlanıasında insa11 unsuruna a{prlık vçri l.mcsi ve 

başar ı değerleme yBn terııler .ine yeni :ı'aklaşımL:.r ge tir i lınes l yoJ 

larıyla en alt dUzeye indirilebilir. 

Otomasyonun yönetim işle.vleri fizerindeki etkisi de şu 

şekilde vurgulanabillr: Otomasyonun devreye girmesi, yeni bi~ 

sistemin ytirürlliğe konması demektir. Bu nedenle list y6netim, 

sistemin amaçlarını açıkça belirlemeli ve öncelikle bilgisay~r 

için planlama faaliyetlerine özen göstermelidir. Otomasyandan 

özellikle orta düzey yönetiminiıı etkilendiği, yönetim alanının 

genişlediği, dolay~sıyla yönetim piramidinin yaygınlaşıp hiye

rarşi basamaklarının azaldığı gözlemlenmiştir. öte yandan oto

masyonla birlikte yeniden merkezi y8netime do~ru bir gidiş ol

maktadır. Otomasyon özellikle üst yönetim ve yUrUtrııe o~ganlar~ 

nı birbirlerine daha çok yaklaştıracaktır. Y~i·Utme faaliyeLle

ri biı: sisLcm anlayı!;iı .içinde ele alınacak ve merkezi bilgi 

bankası ve bilgil:;;lem sayesinde işletmenin yBııcLlm fuuliyetle

rinde bUtlinleşme destcklenmiş olacaktır. Otomasyonurı uyumlaş-
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tırma işlevi üzerindeki en Bnernll etkisi, dU~enli bir haberle~ 

me .sisteminin kurLılması :ı··i::inü.ndedi.ı;·. i'l.,y-ı:J.C.:a hi;,'er.:.ı.rşik basamak 

sayısının azalması yolundaki gelişm~, Ust yBnetirnin uyumlaş-

tırma faaliyetlerini kolaylaştıracaktır. ·oLowasyon ~erçevesin-

de kurulacak iyi bir raporlama sistemiyle zaman~ııda elde edi-

len bilgi, faaliyet sonuçlar.ırLLn ü.sL ;yöneLiıııce aıu.nda c;0: .. de-

nip, denetlenmesi olana~ı da sa~layacaktır. 

De~işik alanlarda faaliyet gBstermeleri ve ekonomik-tek 

nolojik delişikliklcre karşı duyarlı olmaları nedeniyle banka 
. ; 

kavramının tanımlanması oldııkça güç~tü~·. Bu gtiçlii§te l;::~rşın han-

kaların ekonomik sistemde Ustlendikleri rol. çıkış nakLası ka-

bul edilerek uygun ta~ımlar yapılabilir. 

Sonuçta bankalar da ticari işletmelerdir. Bu yaklaşımla 

bankalar; belirli bir sermayeyle kurulmuş, saptanan amaçlara 

gBre Brgütlenmiş, çeşitli hizmetler gBrerek gelir sa~layan; 

pay sahipleri, borçluları ve alacaklıları olan işletmelerdir. 

( 

l 
şeklinde bir tanımlama yapılabilir. 

Bankaların temelinde güven unsuru yatar. Bu unsurun ge-
•' 

niş çapta zedelenmesi, banka işletmelerini oldu~u kadar, toply 

mun bUyük bir ke~imini de olumsuz y8nde etkiler. Bunkala~ın bl 

rikimleri toplama, toplanan birikimleri kredilendirmede kullan 

ma, kaynaklara akıcıirk sa~lama, para politikalarının etkinli-

~ini artırma, kaynak dalıılınıını iyileştirme ve kısa si.ire1i foD. 

ları uzun, -slirel i fonla.ra dBnliş t.ürrne gibi ekonomik aç ı dan çok 

Bnemli işlevleri vardır. 
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Bankacılı~ın do~ııp gelişmesine en önemli etkiyi para 

kavramı yapmıştır. Bankacıl1k ve para arasındaki etkileşim, 

bankaları günÜmüzdeki diizeye ulaştırmıştır. 
,, . ~~ 

Bankacılı~ırı do~up gelişınesi i çin gerekli ekonomik ko-

şulların elverişli olmamalarından La:,;;ka, toplum~ egemen olan 

değer yargı lar ı, Osmaııl ı İınparator·l uğu' nun Tarızln.ıa ta kadarki. 

dBneminde, bugünkü arılarnda ve özelllkle ulusal olarak nlLelen-

di rilebilecek bankacılık faaliyeLler-ine olanak Lanuııaııı.LşLıı·. 

Buna karşın XIX. yüzyılın ilk yarısından Bnce sarraf veya Gal~ 

ta Bankerieri olarak adlandırılan ve çeşitli bankacılık faali-

yetlerine benzer işler yapan kişiler var olmuş ise de bunların 

faaliyetlerini, modern anlarnda b~nkacılık olarak nitelendirmek 

olanaksızdır. Osmanlı dBnerni.nde bankacılık alanındaki gelişme

ler; borçlanma bankacılı~ı, yabancı'sermayeyi destekleyen ban

kacılık ve ulusal bankacılık gibi üç aşamada Bzetlenebilir.· 

Ulkerniz~e ul~sal bankacılık, Cumhuriyet dBnerninde g~lii 

miştir. İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomimizin tüm grupların-

dan gelen-temsilcilerin. de ka~kısıyla, ulusal sermaye birikimi 

nin sağlanması ve yeni Türk Devleti'nin bu sermaye yapısına d~ 

yanarak gelişmesini sa~lamak amacıyla çeşitli kararlar alınmı& 

tır. Bankacılığın Cumhuriyet dBneminde gUnUrnüze kadar geçirdi-

~i gelişme, beş ayrı dBnemde incelenebilir. 

Bankacılık faaliyetlerinin karmaş1klı~ı,· Glkelere g6re. 

bankacı.lık sistemlerinin farklı o]ınası Ye banl<a.lan.n kurı.ı1uş 

ama.çJ ar:ı dJ şırıdaki alanlan.la clu faaliyet göslermt::leri, b.:ı.rıka-
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ların grdplandırılmasını gUçleşLir~Pl~tedir. Yine de bankaların 

mülkiyet yapıları; ştıbe sayıları, işlevleri gibi bazı 6lçUtler 

temel alınarak çeşitli gruplandırmalar yapılabilir. Ancak ban-

kacJ 1 :ı k alanındaki gelişme- 1 er u znıanlaşmayı da heraber inde ge-

tirdiği için işlevled ne göre yapJ lacak bir gruplandırma ter-

cih edilebilir. B6ylc bir yaklaşırula bankalar; a) TlcarcL. ve 

mevduat bankaları, b) Uzmanlık bankaları, c) Yatırım ve kalkın 

ma bankaları, d) Herkez bankalar:L şeklinde gruplara ayrılabi-

ı . . ~ır. 

Diğer işletmeler gibi bankalar da temel olarak kar eld0 

etme ve yaşamlarını sürdürerek ir,;;inde bulunquklar·.ı topluma hil2_ 

met etmeyi amaçlamaktadırlar .. Ancak bankalar; etkin .fon kulla-

nımıyla ekonomik gelişmenin sağlanınasında önemli bir rol oyna-

ma; para ticareti yapmaları nedeniyle yasalarla sıkı bir dene-

tim altında tutulma; toplumun bilyUk kes~mini etkilemeleri ned~ 

niyle deRişime ayak uydurmak için esnek bir yönetim yapısına 

gereksinim duyına; ancak ülkemizde geniş bir coğrafi alana ya-
.• t. 

yılan çok sayıda şubenin olması ve 6rglit yapılarında fazla y6-

n~tim basamağı içermesi nedeniyle genellikle esııek olmayan mer 

kezi bir yönetime sahip olma ve sUrekli değişen mUşteri istek-

lerini kısa sürede karşılama zorunlulu~ımda olma gibi etkenler 

dolayısıyla di~er işle Lmelerden farlk.ı 6zellikle.r:- taşırlar. ' 

Tlirk Banka Sistemi; merkezinde T. C. Merl~ez Bankası bul.u. 

nanı karma ckonomJ diizcnine paralel bir yapıda bir sistemdir. 

Bu sistemdeki bankala~; T.C. Merkez Bankası, 6Lel yasalarla k~ 

rulmuş bankalar, kalkınma ve yaLırım bankaları ve~ Licari bank!:::!:_ 
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Türk Banka Sistemi <;ok sayıda kanun, Lijz(i.k, h~u·<trn~ıme 

ve genelgeden oluşan ıııevzLu::.L tarafından di..i;~;::rılc~nrıd~Ljr. 

Banka f.is t yc:inetiın i nde o tomasyontın en önem] j_ bı. t Lı s .ı , y.Q 

net.lm muhasebesi l<;.i.n sağlanabll(~cek çcşlLll .c:.tpul'.La,·lu, J•(i.ne

tiııı bilgi sistemi qerqevesinde kuı·ulacak karar des Le-k alL sis

teminde kullaııı la Ll lec;eğl anal i :,::e yönellk ı·::..q,;uı.· L.ıı·.ın elc!L: eJ.i

lebilmesi olana[;ıdır. 

Bq.nka şube J'ÖneL.l.mlnJe oLomas;ı'on temelde, yenl Lir J'Ö-

netim bilgi sisteminin kurulması anlaıııındadır. DsL yöneLimin 

kararı do~rul Lusunda kuı·ulan bu sistem, geı·d-.. gerıel rnerLeze ;ı·.Q 

nclik bllgl akıış.uıda, gc:rekse .lışlevlerlni eLklıı bi.t,:lmJı:: yerine 



282 

Para ticareti yapmaları nedeniyle banka.lurın ,yeni ' . , .... 
Dl.J.gl. 

sistemine genel olaı·ak E} c·ktronik Fon Transfer: Sistemi deneb.i-

lı·r· So"zl·ovı•ı··ıı '-'1."'l<·rıı f,Jl .. l"'L"ıl' .-;·.:-ı.ıı.1ı .fon Lı·>_•rı<-·ft·.··J.·ı·;ıi. ~::;;.•Q:laınal.: • " ı '· ..:> '"' .•• -, - ~ , " • • ·-- ~ •. • • C> - '-~ 

iç i n ger e k 1 i i le Li ş .L ııı s i!:> te m] c .ri n d e rı o 1 u şan a .1 t ~~ap ı s i. !:-5 Le ml c-

ri; banka ınüşteı:·ilerine günLin 2·1 ::;aatinde hizmet verebilmek ve 

bu sayede ld:;;isel fon ka;ynal.1 arını daha kolay çekebilıııek a.ınacı 

ile kurulan otom<.tt.ik bankacılık sistemleri ve ~-";]_(::mlcri l'alay-

laştırıcı di~er destek alL sisLemlerininin uyumlu lıir Llleşenl_ 

dir. 

Elektronik Fon Trans fcr S i s Le mi 'nin un s uı· lar ı.; alL~ aı.)ı 

unsuı·ları; Lirleşik hizmet unsurları_ ve kaı·::;.;l..ı.klı alL~·aı>ı ::;i12_ 

temleri olarak inceleme konusu yapılabilir. 

Elektronik Fon Transfer Sistemi uygulamalarında güdülen 

genel amaç, banka müşterisine hızli ve hatasız hizmeL sunabil-

me istelidir. Bunu aerçekleştirmek için ev bankacılıgL gibi 

mUşterinin ayalına kadar gBtUrUlerı sistemler kurmaklan başka,· 

mUşterinin alış-veriş yaptılı merkeziere kadar uzanan otomatik 

para veznelerinden de yararlanılmaktadır. Bu uygulamalar, oto-

matik vezneler; sa~ış yerine elektronik fon transferi; ev ban-

kacılılı; elektronik fon y6netimi ve elektronik posta hizmetl~ 

rinden oluşmakta4ı~. 

Ülkemiz bankaları elckLronJJ~ teknoloji)l kullanmada, u-

luslararası diizeyin geri~c:ıLndc: lıulunınakLadtr. D~uıkal.:ı.r.unL::.,ın hg_ 

men hemen tamnın ı bi 1 g i sayar k n lJ anınaya başlanı 1 ştır. Ancak uyg :u_ 

lamaların baLı Ulkelcı· _i_ nde k .i boyutlara ula\?ınas ı., ;:~aman alacak-
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lerdel·:i ba.n]{aC1]ıl: ~::.:~~tc~ıııler:irıirı ;ı.yııcn aLtnı.p !nıl1a.nılııı::ı~:ı o1~~ 

:naksızdır. Bu nedenle Tlirld.';'C, kendi gereksin :.mJ.c'rj de:Q;rul Lu-

s u n da b i r s i s te m o ] u ş t ı ı r ınal~ :::or u n da dJ r . D u z o n n ıl u 1 u ğ w ı ıı C' d c n -

1 . . 
~er ı.; okuma yazma oranının dtişiik o1masJ., cnflasJ on orarnr:.ırı 

yüksek olması, adli mekanizmanın yavaş L;;lemesl ve- telekcımini-

kas::ı·on düzc::ı'inin clü.~i.ik ulmas.ı. gi.bi ııeJenlenlü·. 

Şube oLomasyunu, son yıllaı·da büLün Tl.lı:L b:c:.nkalarınca 

beniınsenmeye başlaurıı.ı:;; ve kısa sürede cleğ.i.:;;lk deu0ııı<:.~ ve u;,-gu-

larııalaı· gerçekl c:;; Li r· ilııı.i.:;; L ir. Du uy gulaıııada La:;;z::.ı· _;_ 1 ı. olan barı-

belli coğ;rafik bölgele:ı;·de tovlanıııaları ve uz·ak ya da iş ,yoğLuı-

lukları yeterli olmayan şubeleri uygulama dı:;;ı~J~ b.ı.rakmaları-

dır. Ancak şube sayıları çok olan ve tliııı TUrkiye yüzeyine ya-

yılmış örglit ağ;ına sahip bankalar, seçimli bir uygulamaya gid~ 

rek, servis bazında otornasyonu da benims~yebilirler. Burada 

şunu da belirtmek gerekir; Ulkemiz bankalarıııın şube otoıııasyo-

nuna geçmesinde beklenınesi gereken yararlar, ancak bütUn şube~ 

lerin birbirlerine ve merke~e do~rudan ba~lanmaları sonucu geK 

çekleşebilir. 

Banka y6netimindc otomasyon desteğinden yararlanılırken 

glidlilen önemli otomasyon politikalarını şu şekilde sıı·alamak 

olasıdır: Ça~daş bir yönetim nrılayışı ııygulamak, hf·.~ınetJerde 

çabuk 1 u k sağlamak ve ulus 1e. l'~! ra:.; ı. p 1 rı. t forında yer c· d i nın e k. 
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Banka yönetiminde olonıasyon temelde, yeni bir bilgl slş_ 

temi ve yeni bir yaklaşJmdır. Bu yenilik de do~al olarak birt~ 

kım sorunları beraberinde ~etirmektedir. Gerek oLamasyana ge-

çerken, gerekse geçtikten sonra bankalar için birinci derecede 

önemli sorun, alt yapıya ne oranda güvenileccğidir. Bundan ha~ 

ka, özellikle Ulkemizde, yazılırna yeLerli kaynak ayrilmaması; 

bu konuda ortak bir standard·ın bulunmaması da sorunlara neden 

olmaktadır. Bankalarımızda oLamasyana geçtikLerı sonra klasik 

müfettişierin bilgisayarla denetimi nasıl gerçckleşlireceklcrl 

henliz tam olarak belirlenmiş değildir. Ayrıca sisLcm dencllııd. 

de önemli bir sorundur. Bankalar.ı.ınızca alınan hazır paketler 
.. . ~~ 

ve kendi bünyelerinde oluşturdukları prograrnlar; 'manuel siste-

min bilgisay~ra uyarlanması olarak gerçekleşmiştir. Oysa bati-

kacılık mevzuatının piyasa koşulları içinde degerleridirmesini 

yapacak bilgiişlem personeli ve banka uzmanlarının oluşturaca-

~ı bir komite gözetiminde belirli standartların saptanması ge-

reklidir. Otomasyana geçen bankalar için personel sorunu, el~ 

deki personelin nitelliini yükseltmek, nitelikli bilgiişlem 

personeli~i blinyel~rine katmak ve bunları elde tutmak konula-

rında yo~unlaşmaktadır. Kişisel ve ylizylize hizmet almaya alış-

mış mUşteriler, bilgisayara dayalı çalışmanın katı kurallarına 

uymak zorunda kalacaklardır. Burada bankalara dilşen görev, da-

nışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırarak, müşterilerin uyum sa~ 

larnalarına yardım eLmek olmalıdır. 
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i A2'? ·~" KRl::Ol fi.ANKASl A. ~: 
l~ierrıi Yap;ır, Şubesi 

E;.: leri 

) . ) 

Ek-2 

) 

' . .. , 

) 

·· .. 
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KASA ÖDEME FIŞI 

VALÖR : 

288 

TAR!H : 

.·XI"~~~"""-· ... ·--~--·----·-~-.. ~--.....~"'"·-........ -· ..... ------··-----·----··---l 

1 
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1 
i 

' i 

1 

r--........... -.-~_.l 
------------------------------------------·----------ı-- iliTARI --~~ 

~·---~~- -- ---- -·--- --· --- ------- -------·---·- ------------------_L --......... """"'""."""'"""""""'~ 
rk Lirasını YAPI ve KREDI BANKASI'ndan aldı. .. ÖDEYIN IZ. 

YAPI ve KREDi B.ANXASI A . .Ş. 

emi Yapan Şubesi 

leri 1 .K.ll. tt.~d. :- 017?. 02, Ad. :ıooo.coo. Pk. 3000/1000. ?/1?87 a.o. 4EO 

. · .. 

·.': . •' ,·;:: .. 
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---''==-~~ ··~-::~:;~-:~_::=~~~~~::..~~~~~:~~~~~~~~::_::~~~~~~~~~---:::----- _:::~:.~;. 

L_. ______ ,_, ___ jf~~~lll~=:··rınAR;·-~ 
' = ı • 
L_ __________________ _:_ _ _:__··· ___ :__ _________ ....... -~---·--· ---·------L~~ .. ··-----.. --"~-

'---· -~---··-·--··~-------------· 
Yazılı meblağır; yvko;rıdeıki ho:;s.aba BORÇ geçirilmesi dolayısıyi~. 1 Yetkili Imzalar 

ı----···------·-··----------

' Şubesi 

Işlemi Yapan ı 

i 
Y.K.B. Mod. 1 • G238- OL Ad. :ı:oco.COO, Pk. 3-..~/ICOO • S/19!18 Tlf. S:i:ıa .· 

Ek-4 
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Vergi Dairesi Vergi M Işlem Tiirii Elle Kesilen Tahakkuk Fi i 
Kodu Sicil Numarası Türü K Kodu Numarası 

ı ı ı 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 
Beyanname ise 

Vergilendirme Dönemi Düzenleme Tarihi Kabul Tarihi · 

_ı ı ı 
90 

ı 1 . ı 1 ı ı 1 ı - ı 1 ı ı 1 ı 1 ı 

(Yukarıdaki U ölüm Vergi idaresince Doldurulacak ı ır.) 

MUHTASAR BEYANNAME 

QJ DÖNEMi: AYLlK D ÜÇ AYLlK 0 
······························································································ 
VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜNE 

YILI: ································ 
1 [] 

OCA. NI S. TEM. EKI. 
1' 

····························································································· AGU. ŞUB. MAY. KAS. 
lL- iLÇE 

MAR. HAZ. EYL. ARA. 

VERGi SORUMLUSUNUN 
Sicil Numarası 3 

Soyadı .ı 

Adı 5 

. Baba Adı 6 

Doğum Yeri ve Yılı 7 

Gelir ve Kurumlar Vergisi 8 
Yönünden Bağlı Bulunduğu .. .,,'' 

'' Vergi Dairesi ve Sicil No. 9 

iŞYERi ADRESi iKAMETGAH ADRESi . 
Mahalle-Seını 10 Mahalle-Seını 17 

t'adde-Sokak ll Cadde-Sokak 18 

Kapı No. 12 1 Daire No. 161 Kapı No. 19 Daire No. 23 

Ilçe 13 Ilçe 20 

lı 14 lı 21 

~·ır. No. 15 Tlf. No. 22 

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER iLE KESiNTiLER 
Istihkak Sahibi Sayısı Damga Savunma 

Ödemelerin Gelir Vergisi Vergisi 
Sanayii 

Asgari Toplanı Destekleme 
Ücretli Sayısı Ücretli Sayısı Gayrisafi Tutarı Kesintisi Kesintisi Fonu (•) 

241 TOPLAM 

) Tam mükelleflerin ücret gelirleri üzerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na herhangibir meblağ ödenmeyecekıir. 

(VERGI DAIRESINCE DOLDURULACAKTlR.) 
Tanzim Tarihi : ......... 1 ........ 1 19 ..... 

Elden Posta 
Beyannamenin Kabul Tarihi : .... 1 .... 1 19 .... o D Yetkili Imza : 

Tahakkuk Fişinin Tarihi : .... 1 ... 1 19 ..•. ' ~~ 

No.su: ....... .! ................ 
Damga Vergisi (150) TL. 

OT: 
-Vergi kesintisine tabi gelir unsurlarından, ücret ve ilcret sayılan~liei~ler ile menkul sermaye iraıları"dışında kalanlar için .2021-a örnek no.lu föy 

dotdurularak beyannameye eklenir. 
-

j 

-- J 
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" ,, 
t<OrVlR.CL CETVELi GUNLUK \--\ARE ı<:. ET VE 

1-lesqp r Es\ı:.~ '{en·, 
Hesap Ad& Çek;\ en '(a{,nl~n 

~o Ba\.:::~e ~Q~~e. 

\OPLAM A B c, D 
'' 

Ek-6 
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Y\LLlK 
., ,, 

DOKU M CETVE.Li 

HesQp 
Hesap AJı F~\-z. Si'Z. Fai-z.. Geli.- tcti"Z.ll 

No BQ"-~~e. Versisi Bak.\~€. 

'' 

-roPLAM A B c D 

Ek-7 



,--~- -------·--··-. 1 
KASADAN HAYALE 

VALÖR : 

293 

TARIH 

1 

ı 
1 

~""""----' ---------------------·---·---- _______ __: __ E~:: ·~::~::J 
Görüşen 

Mvhatap 

Gün 1 şlemi Yapan : 
Not : Banka, bu havalenin yopılın .. ında p<lS!a, ı 
ıolgral w telefon aksakl ıkiarındon ve b-onzerl di· Ke·lime 
=~r neC.nlerı::!en hlç bir •orumluluk kebvl etnıe:. 

Saat 

1 Rakam 

Pul 

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

Yukarıda yazılı havale tu.tarının 
lehtara ödenmesi için talimat 
verilmesini rica ederim. 

Y.K.B. Mod. 1 · 0536 • 01, Ad. 500.000, !ll. 10.000/50. 4/1968 Til. 5234 l/5 
.. ..... __________ ,,_ -___ ,.,.. --·-··-· ....... ~ ·~·--.:-·•-. .. .,, ...... ,.. .. 

•' .... 

Ek-8 



,, 
O DEME Fışı 

Tarih : 

-, --------------------------------
/ 
! D.K. No. : lo K ____ : 
ı . . . 

1 

Grup No. : 

Cüzdan No. : 

1 Hesap Sahibi : 
ı 
ı 

1 Keşide Y~ri : 
f . 
i Bu çek karşılığı emrime yalnız 
1 
i 
i 
ı 

~-~---------~----------

L___________________ -----------------~---------
Işlemi yapan 

Bedeli nakden alınmıştır. 
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