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Öz 

Müşteri beklentilerinin yüksek olması kurumların karlılıklarını yükseltmek için sürdürdükleri 
politikaların gereği olarak bankacılık faaliyetlerinde görev yapan insan kaynaklarının önemini 
artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren özel ve yabancı 
sermayeli bankalardan çalışan sayısı en yüksek olan beş bankanın insan kaynakları stratejilerinin ortaya 
konularak benzerlik ve farklılıkların incelenmesidir. Çalışmada insan kaynakları politikaları için 
verimliliği, etkililiği artıracak önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada Türkiye Bankalar Birliğinin 
verilerinden, bankaların resmi internet sayfalarından, kamu bilgilendirmesi için banka yıllık faaliyet 
raporlarında paylaşmış oldukları verilerden sınıflandırmalara gidilerek içerik analizi yapılmıştır. Buna 
göre bankaların işe alım, yetenek yönetimi, personel tutundurma, kariyer planlaması, ücret, sosyal 
haklar ve son olarak eğitim faaliyetlerine ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

High customer expectations increase the importance of the human resources involved in banking 
activities in line with the policies they pursue in order to increase the profitability of corporations. The 
aim of this study is to investigate the similarities and differences by revealing the human resources 
strategies of the five banks with the highest number of employees from private and foreign banks 
operating in the Turkish banking sector. In the study, suggestions were made to increase efficiency and 
effectiveness for human resources policies. In the study of the data of the Banks Association of Turkey, 
the official website of the bank, by going to the classification of the data they share in the bank annual 
report to inform the public content analysis was performed. Accordingly, the findings of banks 
recruitment, talent management, personnel retention, career planning, wage, social rights and finally 
training activities were evaluated. 
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