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Fayda Sağladığı Alanlar:

Bankacılıkta Stratejik Perspektifler

Banka stratejilerinde ustalaşma
Finansal dengeleri gözetme
Karar verme
Sistemin bütününü görme



Bankacılık sisteminin altın çağını yaşadığı bir galakside öncü 

bankalardan birinin stratejik yönetimini üstlenmek ister misiniz? Eğer 

bu göreve talip olursanız sizden benzer koşullarda çalışan diğer 

bankalarla rekabet ederken vade riskini akıllıca yönetmeniz, tüm 

yönleriyle sağlıklı bir büyüme göstermeniz, ve sürdürülebilir karlılık 

elde etmeniz beklenmektedir.

Bankacılıkta Stratejik 
Perspektifler

Simülasyon sırasında;

• Farklı müşteri profiline hitap eden farklı tutar ve vadedeki 
kredi ürünlerini fiyatlandırma
 
• Dış kaynak kullanımı miktarı ve vadesine karar verme
 
• İnsan kaynağınızı arzu edilen nitelik ve nicelik seviyesine 
ulaştırma

kararlarını alıyor olacaksınız.

Bu kararları verirken uygulama boyunca;

hedeflerine ulaşmaya çalışacaksınız.

• Fonlama maliyetinizi olabildiğince aşağı çekmek
 
• Karınızı en yükseğe taşıyacak fiyatlandırmayı yapmak
 
• Kredi hacmini sağlıklı bir biçimde büyütmek
 
• Bilançonuzdaki dengeleri gözetmek
 
• Vade riskini yönetilebilir düzeyde tutmak
 
• Gerekli likiditeyi sağlamak



 karar verici pozisyonlardaki tüm profesyoneller için tasarlanan bu oyun 
katılımcılara sistemin bütününü göstermek ve bankacılık stratejilerini 
deneyimlemelerine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Oyunun 
kurgulandığı model sistem yaklaşımı prensiplerine göre tasarlanmıştır 

ve sürekli zamanda çalışan dinamik bir modeldir.

• Her koşulda en doğru olacak bir karar yoktur. Bir kararın iyi 
veya kötü olması zamana, bankanın o anki durumuna, ve 
rakiplerin stratejilerine bağlıdır.
 
• Dış kaynak kullanımında galaksi ekonomisinde oluşan faiz 
oranları sizin için bir kısıt oluşturacaktır,
 
• Her biri gerçek oyuncular tarafından yönetilen diğer bankalar 
sizinle her konuda rekabet edeceklerdir,
 
• Verdiğiniz her kararın kısa, orta ve uzun vadede yan etkileri 
olacaktır.

Dikkat

Bankacılık sektöründe;



Temel Statejiler
• Personel sayısını artırarak daha fazla müşteriye ulaşmak ve bu 
şekilde kredi satışlarını artırarak büyümek

• Personeli daha nitelikli hale getirerek verimliliği artırmak ve bu 
şekilde satışları artırmak• Personeli daha nitelikli hale getirerek 
verimliliği artırmak ve bu şekilde satışları artırmak

• En ucuz fonlama kaynağına yönelerek fonlama maliyetini 
düşürmek

• Borç ve alacakların ortalama vadelerini uyumlu hale getirip faiz 
dalgalanmalarından olabildiğince az etkilenmeye çalışmak

• Rakiplerin uyguladığı ürün fiyatlarını analiz ederek en doğru 
ürün fiyatlandırması yapmaya odaklanmak ve bu şekilde 
karlılığı artırmak

Oyunda başarılı olmak için yukarıdaki temel 
stratejilerden biri izlenebileceği gibi birden fazla 

stratejinin karışımı olacak özgün stratejiler de 
geliştirilebilir. Şu unutulmamalıdır ki hiçbir 

strateji mutlak en doğru strateji değildir. Her 
stratejinin zayıf ve güçlü yönleri olduğu gibi 

farklı riskler de barındırır. Bir stratejinin oyunda 
başarıya ulaşması tutarlı bir şekilde 

uygulanabilmesine, sürdürülebilir olmasına, 
rakiplerin stratejilerine ve pazar koşullarına 

bağlıdır.



• Ürün fiyatlandırma kararlarının kredi satışlarını 
nasıl etkilediğini deneyimlemek
 
• Faiz oranlarının değişkenlik gösterdiği bir pazarda 
vade riskinin ne gibi sonuçları olabileceğini 
gözlemlemek
 
• Fiyat – Vade kararlarının banka bilançosunu nasıl 
etkileyebileceğini gözlemlemek
 
• Finansal tabloları analiz etmek ve stratejik 
kararlarla ilişkilendirmek
 
• Büyümeyi kısıtlayan etkenlerin neler olduğunu 
görmek
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